
Overvejer du at skifte spor?



VUC Erhverv Sjælland & København tilbyder en 
 række kurser og uddannelser for alle, der har 
brug for at kvalificere sig til videre uddannelse og 
 arbejdsliv.

Hos os får du uddannelse til tiden - det vil sige, at du 
bliver klædt på til et nyt digitalt arbejdsliv og får den 
nyeste viden, der gør dig klar til fremtiden.

VUC Erhverv Sjælland & København er for dig, 
der:
• Ønsker at prøve nye veje. 
• Er i job og har brug for efteruddannelse. 
• Er ledig og ønsker at komme i gang med en 

uddannelse.

Fjernundervisning/Online undervisning
Vi tilbyder fjernundervisning eller online under-
visning på alle niveauer. Vi har en lang række fag på 
9. klasse, 10. klasse og HF, hvor man kan begynde 
næsten med det samme. 

Vi tilbyder ordblindeundervisning og FVU Online.
Fjernundervisning er en kombination af selvstudie 
og fremmødeundervisning.

Uddannelse til tiden



Uddannelser på VUC
- og adgangskrav
HF - Højere Forberedelseseksamen
2-årig HF
Det er muligt at blive optaget direkte fra 9. og 10. 
klasse. Se adgangskrav på skolernes hjemmesider.

HF enkeltfag
Du bliver altid optaget efter en individuel vurdering.

Almen VoksenUddannelse  
- 9. og 10. klasse for voksne
Optagelse sker altid efter en individuel vurdering. 

Ordblindeundervisning
Du skal være testet ordblind, og indstillet til 
ordblindeundervisning. 
VUC Erhverv Sjælland & København kan hjælpe med 
dette. 

FVU - Forberedende VoksenUndervisning
Optagelse via en test eller en samtale. 
VUC Erhverv Sjælland & København kan hjælpe 
med dette. FVU udarbejdes altid ud fra deltagernes 
 konkrete arbejdsopgaver, behov og ønsker.



Økonomi
Deltagerbetaling
Nogle af undervisningstilbuddene er gratis. 
Andre koster et mindre gebyr. 
Deltagerbetaling afhænger af fag, kursus og aftale 
med virksomheden eller jobcenteret. 

Støttemuligheder
Se afsnittet om Kompetencefonde, SVU og SU. 

Uddannelse på dagpenge
På 9. og 10. klasse for voksne kan man følge under-
visning på fuld tid og samtidig modtage dagpenge. 
Du skal dog være aktivt jobsøgende. 
På HF kan du følge undervisningen op til 20 timer pr. 
uge, hvis du er aktivt jobsøgende. 

Betalingsloven
Hvis uddannelsen er en del af en kommunal akti-
vering, skal kommunen give et betalingstilsagn jf. 
betalingsloven.  





Priser - for fag og kurser
Individuelt tilrettelagt undervisning (IDV) 
Pris pr. lektion à 60 minutter efter aftale. 
Undervisningen kan skræddersys til virksomheden 
og kan tilrettelægges fuldstændig frit. Vi kan altid 
beregne en pris på et præcist uddannelsestilbud. 

Fag på HF enkeltfag 
550 kr. pr. deltager i gebyr for hvert kernefag, fx 
dansk, matematik eller engelsk.  
1400 kr. pr. deltager i gebyr for ikke kernefag, fx 
erhvervsøkonomi.

Fag på 9. og 10. klasse (AVU)
130 kr. pr. deltager i gebyr for hvert kernefag, fx 
dansk, matematik eller engelsk.  
1300 kr. pr. deltager i gebyr for hvert tilvalgsfag, fx 
Grundlæggende IT eller Samarbejde og Kommu-
nikation.

Forberedende VoksenUndervisning (FVU) 
Både test og undervisning er altid gratis.

Ordblindeundervisning (OBU)
Både test og undervisning er altid gratis.



Støttemuligheder
Kompetencefonde
Alle medarbejdere, der er ansat på en overenskomst, 
kan få tilskud til efter- og videreuddannelse fra en 
kompetencefond. 
Det er forskelligt, hvordan midlerne administreres, 
og hvordan man søger. Det er derfor en god idé at 
kontakte fondene direkte for at få præcis vejledning 
i, hvad der kan lade sig gøre.

SVU - Statens VoksenUddannelsesstøtte 
Der er flere muligheder for at få lønkompensation, 
når medarbejderne skal på uddannelse.
Hvis virksomheden vælger at sende medarbejderne 
på kursus i arbejdstiden, er det muligt at søge SVU.
SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) er en økon-
omisk støtte, der gives til at efter- eller videreud-
danne medarbejdere på folkeskole-, gymnasialt eller 
videregående niveau.
Læs mere om SVU på;  
www.vucerhverv-sjaelland-kobenhavn.dk

SU - Statens Uddannelsesstøtte
Uddannelse på 9. og 10. klasse for voksne og på HF 
er SU-berettiget, ud fra gældende regler.



www.vucerhverv-sjaelland-kobenhavn.dk

Om os 
VUC Erhverv Sjælland & København er et stærkt 
VUC-samarbejde, og et fælles team på tværs af 
Region Sjælland og Region Hovedstaden, som har til 
formål at styrke tilbuddene om efteruddannelse. 


