
Randers Social- og Sundhedsskole tilbyder virksomhedsrettet FVU i dansk og 
matematik til ansatte inden for social- og sundhedsområdet.

Hvad er FVU? 

FVU står for Forberedende Voksenundervisning og er for voksne, som har problemer 
med læsning, skrivning og matematik på basalt niveau. 

I FVU tager vi udgangspunkt i den enkelte voksnes udfordringer i arbejde og 
hverdagsliv. Undervisningen bliver tilrettelagt ud fra praksis, og medarbejderen 
får eksempelvis redskaber til at klare dokumentation i forhold til borgere og læse 
arbejdsplaner. 

Undervisningen i dansk er inddelt i fire trin med 40-60 timers undervisning. 
Matematik er inddelt i to trin med 30-60 timer.

Hvem kan deltage? 

Uddannelsesniveauet er ikke afgørende. FVU er for alle, som er udfordret 
i det daglige arbejde med øget krav til dokumentation, læsning af skriftligt 
informationsmateriale og grundlæggende matematisk viden.

Inden opstarten skal medarbejderen afklares, om hun/han er i målgruppen. 
Ved undervisningens start niveauplaceres alle, så undervisningen kan tilpasses 
individuelt. Kontakt os og aftal tidspunkt og sted.

Hvor og hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår en fastlagt dag mellem kl. 8.30 - 14.30 hver anden uge. 
Med forberedelse er det svarende til en dags arbejde i løbet af 14 dage. Der er 
løbende optag, så starttidspunktet aftales i hvert tilfælde. Der aftales et trin ad 
gangen. Undervisningen er i Randers og Grenaa og foregår på små hold. Der 
inddrages IT i undervisningen.

Pris

Undervisning og materialer er gratis.

Tilskud og lønrefusion

Der er muligheder for at få SVU, som er 80% af dagpengesatsen samt tilskud 
til transport. I nogle tilfælde er der mulighed for fuld lønrefusion gennem den 
kommunale kompetencefond. Kontakt Vibeke Holmer og få hjælp til ansøgning om 
SVU og lønrefusion. Vi er også behjælpelige med at lave en langsigtet tidsplan for 
opkvalificering, der passer til jeres institution.

Læs mere på vores hjemmeside: www.sosuranders.dk/kurser

Eller kontakt kursussekretær Vibeke Holmer på tlf. 89 12 41 64

FVU
- kort fortalt 

FVU
Undervisning i grund-
læggende dansk og 
matematik målrettet 
den enkelte og ar-
bejdspladsens behov.

Målgruppe
Alle som har udfor-
dringer med læsning, 
stavning, eller mate-
matik.

Hvor
I Randers eller 
Grenaa.

Hvornår
1 dag hver anden uge. 
Der aftales starttids-
punkt i hvert tilfælde

Økonomi
Undervisningen er 
gratis. Der er mulig-
hed for SVU og i nogle 
tilfælde fuld lønrefu-
sion

Mere information
www.sosuranders.dk/
kurser

Kontakt
Vibeke Holmer på tlf. 
89 12 41 64
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