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FVU Læsning

FVU start (for 2-sprogede)
Gør dig klar til at fortsætte på FVU Læsning.

FVU læsning:
 ■At kommunikere om relevante emner på et basalt 
niveau
 ■At anvende forskellige kommunikationsstrategier
 ■At forstå mindre hyppigt forekommende ord
 ■At forstå og anvende hyppigt forekommende ord

Din arbejdsplads udvikler sig og stiller større krav til 
dine færdigheder, fx: 

 ■Nyt materiel 
 ■Kvalitetssikring og dokumentation 
 ■Digitalisering af arbejdsprocesser 
 ■Kommunikation via mails
 ■ Intern information
 ■Nye retningslinjer
 ■Kvalitets- og arbejdsmiljøhåndbøger



Eksempel på læsning i hverdagen:
 ■Mails
 ■ Informationer 
 ■Arbejdssedler

Eksempel på skrivning i hverdagen:
 ■Beskeder til andre 
 ■Oplysninger om udført arbejde 
 ■Dokumentation

Bliv testet, det tager kun 45 minutter. 

FVU læsning består af 4 trin:
Trin 1: læsning, stavning, skrivning på grundlæg-
gende niveau. 
Trin 2: læsning, stavning, skrivning på begynder-
niveau.
Trin 3: læsning, stavning, skrivning på mellem-
niveau.Trin 4: læsning, stavning, skrivning på 9. 
klasses niveau. 

Hvert trin afsluttes med prøve. Bestået trin 4 vil give 
adgang til erhvervsuddannelser. 



FVU Matematik

Hvis du har brug for at blive bedre til at regne og 
bruge matematik fx: 

 ■Arbejde med databaser
 ■Aflæse timetal 
 ■ Indberette afvigelse
 ■Udfylde timesedler
 ■Kontrollere dine lønsedler

I din hverdag har du brug for at kunne:
 ■Lægge budget
 ■Få styr på din skat

Vi tager udgangspunkt i dét, du selv vil blive bedre 
til, både i dit job og privat.

Vi arbejder med:
 ■Procentregning
 ■Valutaberegning
 ■Areal og rumfang
 ■Brøker
 ■Aflæsning af grafer og diagrammer



Bliv testet, det tager kun 45 minutter.

FVU matematik består af 2 trin:
Trin 1 er matematik på grundlæggende niveau.
Trin 2 er på 9. klasses niveau.

Bestået trin 2 giver adgang til  
erhvervsuddannelserne.



Der er stort fokus på teknologi. Udviklingen går
hurtigt, og det kan være svært at følge med. Der
kræves mere af medarbejderne. 

Medarbejderne bruger IT til:
 ■At rapportere
 ■Skriftlig kommunikation, mails osv.
 ■Tidsregistrering
 ■At kvalitetssikre og dokumentere det daglige arbe-
jde
 ■Apps på mobiltelefonen

Screening før undervisning. For at kunne gå til FVU
Digital skal du deltage i en samtale, hvor vi vurderer, 
hvilket trin, som passer bedst til dig. Du er selv
med til at vælge relevante emner fra dit arbejde,
som skal tages op i undervisningen.

FVU digital består af 3 trin:
Trin 1 - basisniveauet - vi opøver dine færdigheder.
Trin 2 - optimering af digitale værktøjer.
Trin 3 - rutine og sikker brug af digitale værktøjer.

Trin 1 og 2 afsluttes med en bedømmelse af dit
niveau. Trin 3 afsluttes med en intern prøve.

FVU Digital 



FVU Engelsk 

For dig, der har brug for at blive bedre til engelsk.

Engelsk bruges i rigtig mange sammenhænge på
dit arbejde og i din fritid. Medarbejderne bruger en-
gelsk til at:

 ■Læse og forstå tekniske manualer og  
vejledninger
 ■Læse og forstå generel information
 ■Dokumentere udført arbejde
 ■Beskrive afvigelser, fejl og mangler
 ■Tale og forstå engelsk på rejser og udsendelser
 ■Søge information på engelsk

Du skal til en samtale, før du kan begynde  
undervisning på FVU engelsk.

FVU engelsk består af 4 trin:
Trin 1, 2 og 3 afsluttes med en standpunktsvurder-
ing.
Trin 4 afsluttes med en intern prøve niveau. 



Kontakt

www.vucerhverv-sjaelland.dk 
       Find os på LinkedIn!
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