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FVU - Forberedende Voksen Undervisning

På vej til faglært

Bliv bedre rustet til uddannelse og nye jobmuligheder
- få opfrisket dansk og matematik

.................

Gratis kursus, som gør dig
klar til næste skridt

FVU START
Til dig der skal styrke det danske sprog
FVU DANSK
Bliv bedre til at læse, skrive og stave.
Du starter på det niveau, du er på

Vi vil gerne hjælpe dig med at få genopfrisket
de vigtigste fag, så du er klar til at næste skridt,
som f.eks. kunne være et AMU-kursus eller en
erhvervsuddannelse.
Derfor tilbyder vi dig et forløb, hvor du kan få
opfrisket dansk og matematik på det niveau, der
passer til dig. Undervisningen kaldes FVU,
(Forberedende Voksen Undervisning).
Du aftaler med din jobkonsulent, om du skal
deltage i FVU-Dansk, FVU-Matematik, eller måske
begge dele.
Sådan kommer du i gang
Før du kan begynde til undervisning, skal du til en
afklaring af (screening), om FVU er det rigtige
tilbud til dig og hvilket niveau du skal starte på.
Afklaringen foregår på dit jobcenter sammen med
4-8 andre.

FVU MATEMATIK
Bliv bedre til regning og matematik
Du starter på det niveau, du er på

Drømmer du om at starte på en erhvervsuddannelse, fx
vvs, elektriker eller sosu? Og er det lang tid siden, du sidst
skulle læse, skrive og regne? Så er FVU (Forberedende
Voksen Undervisning) måske noget for dig.

Vi forklarer dig grundigt om de opgaver du skal
løse, før du udfører dem. Opgaverne løses
online på stedet. Afklaringen tager ca. 30 min.
både i Dansk og i Matematik, altså ca. 1 time.
Du skal ikke medbringe noget til afklaringen.
Efter afklaring (screening)
Bagefter har du en individuel samtale med en
FVU – vejleder om resultatet og
anbefalingerne for dig.

Det hele kan vare op til 3 timer, da der kan
være lidt ventetid, fordi FVU - vejledere skal
taler enkeltvis med jer alle.
Hvis FVU passer til dig, kan du starte på det
først kommende hold. Et forløb varer 6 uger.
Læs mere på næste side.

FVU - Forberedende Voksen Undervisning

På vej til faglært

Tid og sted for undervisning
MANDAG

09.30-12.00
12.30-16.00

MATEMATIK

TIRSDAG

ONSDAG

DANSK

DANSK
MATEMATIK

TORSDAG

FREDAG
DANSK

Tid og sted for afklaring/screening:
Dato __________ kl_____________

MATEMATIK

Jobcenter Egedal
Jobbroen, Langebrovej 6, 3650 Ølstykke

.................
Her finder du skolerne:
Hillerød Sprogcenter Nordsjælland
Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød
Frederiksværk Sprogcenter Nordsjælland
Gjethusparken 3. 1 sal, 3300 Frederiksværk
(Planlagt undervisning 2022)
Frederikssund Sprogcenter Nordsjælland
Løgismose 2 A, 3600 Frederikssund
(Planlagt undervisning 2022)
Helsingør Sprogcenter Nordsjælland
Rasmus Knudsens vej 9, 3000 Helsingør
(Planlagt undervisning 2022)

Jobcenter Frederikssund
Odinsvej 4H, 3600 Frederikssund
Jobcenter Halsnæs
Sprogcenter Nordsjælland
Gjethusparken 3.1 sal,3300 Frederiksværk
Jobcenter Gribskov
Bymosevej 4, 3200 Helsinge
Jobcenter Hillerød
Trollesmindealle 27 A, 3400 Hillerød
Jobcenter Helsingør
Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør
Jobcenter Allerød
Trollesmindealle 27A, 3400 Hillerød

Ugen før du skal starte på skolen, får du et
velkomstbrev med praktiske informationer.

Jobcenter Hørsholm
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
Jobcenter Fredensborg
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal
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