
Overblik til vejledere og 
sagsbehandlere

*FVU = Forberedende Voksenundervisning. Det omfatter bla. FVU-Start, FVU-Matematik og FVU-Læsning 
(undervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling på dansk).

LÆS MERE PÅ WWW.TIETGEN.DK/FVU

• FVU-Start
• FVU-Læsning
• FVU-Matematik
• Ordblindeundervisning



FVU-Start

Tilbudsnr. 2.882.003

FVU-Læsning

Tilbudsnr. 117.295

FVU-Matematik

Tilbudsnr. 2.881.990

Ordskolen

Tilbudsnr. 2.882.015

Hvem
Kursister under 25 år skal 
være vurderet til ikke at være 
i målgruppen for FGU

Du har dansk som andet sprog og skal 
lære mere dansk, inden du er klar til 
FVU.
Før du starter skal du kunne forstå 
talt og skrevet dansk, samt tale, læse 
og skrive dansk på et grundlæggende 
niveau.

Du har brug for at styrke dine dansk og 
it-færdigheder.
Det er også for dig med dansk som andetsprog.

Du oplever, at tallene driller og står i vejen for 
job eller uddannelse. 
Du har brug for talforståelse, regning og grun-
dlæggende matematiske begreber.
Også for dig, der oplever, at du er talblind.

Du er ordblind, og din ordblindhed gør det 
svært for dig at tage uddannelse eller gå 
på job.
Der er også et hold for dig med dansk 
som andetsprog.

Hvad

• Individuelle mål
• Evaluering og  

feedback
• Differentiering af 

undervisning

Dit forløb er tilrettelagt individuelt ud 
fra dine behov og mål. 

Det er mundtligt dansk med træning af 
ordforråd inden for dit fagområde. 

Det er værkstedsundervisning med udgang-
spunkt i dine mål, din dagligdag og dine fær-
digheder. Det, du lærer, skal kunne bruges, når 
du skal udføre konkrete arbejdsopgaver.

Din undervisning består af blandt andet af:
• Onlineundervisning med personlig feedback
• Workshops i fx grammatik 

Du arbejder med:
• gange og dividere
• brøker og procent
• beregne form, areal og rumfang
• opgaver med både tekst, tal og figurer

Du arbejder i dit eget tempo og på forskellige 
måder, fx online, med klodser, vinkelmåler og 
eksperimenterende.

Du lærer at bruge din telefon eller PC 
til at læse, skrive og regne. Du ændrer 
tekster til lyd og tale til tekst.

Du arbejder også med afklaring: Hvad vil 
du, og er det realistisk?

Din undervisning tilrettelægges ud fra dit 
mål. Eksempelvis bruger du materialer fra 
dit job eller din kommende uddannelse. 

Mål
Som sagsbehandler modta-
ger du løbende opdateringer. 
Hvis målet viser sig at være 
urealistisk, justeres det.

• Du bliver bedre til mundtlig dansk 
• Du får en lettere hverdag
• Du er i målgruppen for             

FVU- Læsning

• Du læser, staver og skriver så godt, at du 
aldrig tænker over det

• Du træner it og kan bruge det i din hverdag
• Du øger din lyst og evne til at lære
• Når du består trinprøve(r), får du papir på 

det du kan

• Du kan regne – også med % og brøker
• Du øger din lyst og evne til at lære
• Når du består trinprøve(r), får du papir på 

det, du kan 

• Du læser og skriver selv med 
it-hjælpemidler

• Du kan vælge at gå til FVU-trin-
prøver

• Du øger din lyst og evne til at lære
• Du kender dine muligheder for ud-

dannelse og job samt dine rettigheder 
som ordblind

Fastholdelse  I et samarbejde mellem dig og din sagsbehandler sikrer vi, at du får den bedst mulige læring. Når du er ved at være færdig, støtter vi op om din overgang til job eller erhvervsuddannelse.

Varighed Der er undervisning mandag – torsdag,
i alt 24 lektioner om ugen.

Aftales individuelt. 
 Mulighed for op til 24 lektioner om ugen.

Aftales individuelt. 
Mulighed for op til 30 lektioner om ugen.

Aftales individuelt. 
Mulighed for op til 30 lektioner om ugen.

Opstart Der er løbende optag.

Pris Prisen er fastsat i Takstkatalog for finanslov 2019. 
Hvis tilbuddet er en del af din jobplan, betaler kommunen for undervisningen. 

Når en du selv henvender dig til Tietgen for at modtage FVU, betales undervisningen via taksameter.

Ordblindeundervisning er altid gratis for 
dig, din kommune og arbejdsgiver.

Inden opstart Du skal være testet med den Vejledende Læsetest for Voksne (VLV) eller Vejledende Matematiktest for Voksne (VMV).
Resultatet sendes til Bodil.

Kontakt Britt for en aftale om visitation.

Kontaktperson Vejleder Bodil Møller Schmidt på tlf. 51 14 50 59 eller bosc@tietgen.dk. 
 Vejleder Britt Toxværd-Larsen tlf. 20 27 46 75 / brit@tietgen.dk 
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Når de basale færdigheder er gode, bliver mange ting nemmere. Som medarbejder eller 
studerende løser man opgaverne hurtigere og med færre fejl. Det er nemmere at lære nyt 
og dermed nemmere at håndtere forandringer; det bliver nemmere at bidrage, når der fx 
skal indføres nye digitale arbejdsgange på arbejdspladsen.

At være student er ingen garanti for gode basale færdigheder
Igennem vores samarbejde med UCL oplever vi, at studerende også kan være udfordrede, 
når de skal læse og skrive. Derfor har man på administrations-bacheloruddannelsen valgt 
at teste alle nye studerende. Over halvdelen er i målgruppen for FVU. Det betyder, at 
disse studerende skal lægge ekstra kræfter i studiet for at klare sig lige så godt som deres 
medstuderende med gode basale færdigheder. Det øger risikoen for frafald og gør, at det 
er vanskeligere at gennemføre en praktik med succes. Begge dele har stor indflydelse på 
at få et job og fastholde det.

Det er en ekstra udfordring at være flersproget
Danske virksomheder ansætter gerne veluddannet international arbejdskraft – specielt, 
hvis den nye medarbejder kan dansk. FVU findes også som fritidstilbud, der kan tilrette-
lægges fleksibelt i forhold til den enkeltes øvrige aktiviteter. Dermed er FVU ikke en del 
af jobplanen, men i høj grad alligevel en af de aktiviteter, der støtter den enkelte mod et 
job. 

Ordblind – hvad så?
Når man er ordblind, har man brug for særligt tilrettelagt undervisning. Det handler 
blandt andet om at lære at læse og skrive ved hjælp af teknologi. It-hjælpemidler er gratis 
for den enkelte og kan søges både i forbindelse med job, uddannelse og fritid. 
Ofte er forløbene korte og intensive, fx i forbindelse med studiestart.

Hvis du har spørgsmål 
FVU
Kontakt vejleder Bodil Møller Schmidt på tlf. 51 14 50 59 eller bosc@tietgen.dk. 

Ordblindeundervisning
Kontakt vejleder Britt Toxværd-Larsen på tlf. 2027 4675 eller brit@tietgen.dk 

HVORFOR ER DET VIGTIGT AT VÆRE GOD TIL AT LÆSE, 
SKRIVE OG REGNE?


