
 

 FVU-Start 

 

FVU-Dansk FVU-Matematik FVU-Digital FVU-Engelsk OBU OBU – matematik 
(hensyntagende fag) 

Målgruppe Borgere med  
dansk som 
andetsprog, som 
kan tale, læse og 
skrive dansk på et 
basalt niveau. 

Borgere med behov 
for at opkvalificere 
dansk- og IT-
færdigheder. 
Også for borgere med 
dansk som andetsprog. 

Borgere med behov for 
at opkvalificere 
matematik- og IT-
færdigheder. 
Også for personer med 
dansk som andetsprog. 

Borgere med behov for at forbedre basale IT- 
eller engelskfærdigheder. 
Også for borgere med dansk som andetsprog: 
OBS: Krav om danskniveau svarende til FVU-Dansk 
trin 1 eller B1 i Den Fælles Europæiske Reference-
ramme. 

Borgere med mistanke 
om eller allerede kendt 
ordblindhed. 
Også for borgere med 
dansk som andetsprog. 

Borgere, der deltager i 
OBU, som også har brug 
for opkvalificering i 
matematik. Også for 
borgere med dansk 
som andetsprog. 

Optagelse Samtale og 
screening af 
danskfærdigheder 
(ca. ½ time) 

VLV + trinplacering + 
samtale (1½ -2 timer). 

VMV + trinplacering + 
samtale (ca. 1½ time). 

Samtale om aktuelle IT- eller engelsk-
færdigheder og formål med kurset (ca. ½ time). 

Samtale => ordblindetest 
=> udredning => 
Individuel 
undervisningsplan. 

VMV + trinplacering + 
samtale (ca. 1½ time). 

Pris Gratis for kommunen, hvis forløbet ikke er en del af jobplanen. 
Ellers er prisen fastsat i takstkatalog for finansloven; i 2021 er den kr. 77,89 pr. lektion + kr. 260 pr. forløb (40-80 lektioner). 

Gratis 
 

Mål Blive klar til f.eks. 
FVU-Dansk eller 
FVU-Digital 

 Trin 1-4 

 Adgangsgivende til 
visse erhvervs-
uddannelser 

 Trin 1-2 

 Adgangsgivende til visse 
erhvervsuddannelser 

 IT-færdigheder 
afhængig af aftalte 
mål. 

 Trin 1-3 
 

 Engelsk-kompetencer 
afhængig af aftalte mål. 

 Trin 1-4 
 

 Klar til uddannelse/job.  

 Mulighed for at tage 
FVU-Dansk-trinprøve 1-
4 med dispensation til 
brug af IT og læse-
skriveteknologi samt 
ekstra tid. 

 Klar til uddannelse/job 

 Mulighed for at tage 
FVU-matematik-
trinprøver 1-2 med 
dispensation til brug af 
IT og læse-skrive-
teknologi samt ekstra 
tid. 

Indhold 
• Individuelle  

mål  
• Blended 

undervisning 
• Løbende 

evaluering 
• Feedback 
• Vejledning 

Mundtligt 
fokus 

 Skrivning, læsning og 
forståelse. 

 IT-færdigheder 
(generelle) 

 Klar til uddannelse. 

 Grundlæggende 
matematik og regning – 
hverdagsmatematik 

 IT-færdigheder 
(generelle) 

 Klar til uddannelse. 

 IT-færdigheder 
(generelle) 

 Klar til uddannelse. 

 IT-færdigheder 
(generelle) 

 Klar til uddannelse. 

 Skriftsproglige 
færdigheder 

 IT-færdigheder (generelle) 

 Læse-skriveteknologi 

 Vejledning om 
ordblindhed, 
muligheder/rettigheder: 
privat, job og uddannelse 

 Grundlæggende 
matematik og regning 
– hverdagsmatematik 

 IT-færdigheder 
(generelle) 

 Klar til 
uddannelse/job. 

Forløb 
Tæt kontakt med 

samarbejdspartnere 
(sagsbehandler, 
mentor,  

uddannelser etc.) 

 Max. 80 lektioner 

 2 dage pr uge 

 Max. 2 x 80 lektioner pr. trin 

 2-4 dage om ugen 
 

 Max 40 lektioner pr. trin 

 2 dage om ugen 

 80 lektioner + 
forlængelse, så længe der 
er progression. 

 Man-torsdag: 8.30-13.45 
– kan aftales individuelt. 

 Antal lektioner er 
inkluderet i OBU – 
afhængig af 
progression.  

 Fredag: 8.30-13.45 

Hvordan 
Blended  
undervisning: 
fremmøde, online og 

workshops 

• Holdundervisning 
 

• Blended undervisning: 
o Individuelt tilrettelagt 
o Workshops 
o Online 

 Blended undervisning: 
o Individuelt tilrettelagt 
o Fremmøde 
o Online 

• Individuelt tilrettelagt 
• Holdundervisning 
• Online 

•  Individuelt tilrettelagt 
•  Holdundervisning 

 

Kontakt Vejleder Bodil Møller Schmidt 
Tlf.: 51 14 50 59 

Mail: bosc@tietgen.dk 

Vejleder Pernille Larsen 
Tlf.: 20 11 81 26 

Mail: nill@tietgen.dk 
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