
Forberedende Voksenundervisning 

(FVU) 
 
Hvad er FVU? Hvor kan jeg få FVU? 

FVU-undervisning er en mulighed for voksne, som ønsker at blive bedre til 
dansk, matematik, IT (digital) eller engelsk for at stå stærkere ved opstart på 

ny uddannelse, i jobbet eller i hverdagen. Et mål er også at styrke voksnes 

forudsætninger for at tage aktivt del i alle sider af samfundslivet. 

 

FVU består af 5 fag: FVU-start, FVU-dansk (læsning), FVU-matematik, FVU-

digital (IT) og FVU-engelsk. 

FVU er et anderledes uddannelsestilbud, fordi det kan tilrettelægges efter 

deltagernes behov og ønsker.  På FVU-start, FVU-dansk og FVU-matematik 

vurderer underviseren sammen med deltageren, hvilket trin der er det rigtige 

at starte på, samt hvilket mål deltageren har med undervisningen.  

Inden opstart af FVU-digital og FVU-engelsk vurderer skolen i samarbejde med 
virksomheden, om deltageren vil kunne få udbytte af undervisningen, og 

skolen finder det trin, som passer bedst til deltageren. 

 

FVU kan tilrettelægges sammen med en virksomhed, hvor undervisningen 
passes ind i arbejdsgangen. Undervisningen kan også foregå på arbejdspladsen 

eller i fagforeningen. Selve undervisningen varetages af undervisere fra fx AOF 

eller VUC.  

 

Målgruppe for FVU 

Alle, der er fyldt 18 år, og som har forudsætning for at følge undervisningen 

med udbytte. 

 

Økonomi 

Undervisningen er gratis for deltagerne. 

Beskæftigede, der gerne vil modtage undervisning i arbejdstiden og 
arbejdsgiveren er indforstået hermed, kan få tabt arbejdsfortjeneste i form af 

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) svarende til max. dagpenge.  

Betingelserne for at få SVU til FVU er:  

• man skal være over 20 år  
• man skal have arbejdet mindst 26 uger hos sin nuværende arbejdsgiver  

• man skal have mindst 3 timers undervisning om ugen i arbejdstiden  



 

Derudover er der mulighed for at søge yderligere økonomisk støtte fra 
kompetencefondene. Vær obs. på at der er forskel på satserne i de forskellige 

fonde. 

 

 

FVU-start 

FVU-start er et tilbud til voksne med dansk som andetsprog, der vil styrke 

deres færdigheder i dansk, før eller samtidig med at de deltager i FVU-

matematik eller FVU-dansk. 

Kurset varer mellem 30 og 60 timer. 

 

FVU-dansk (læsning) 

FVU dansk består af undervisning af: 

• læsning  
• stavning  

• skriftlig formidling 

Undervisningen udbydes på 4 trin, og deltagerne kommer ind på det trin, der 

passer til dem. Man kan afslutte hvert trin med en prøve. Hvert trin er på 30 - 

60 timers undervisning. 

 

FVU-matematik  

I FVU-matematik består af undervisning af: 

• talforståelse  

• regning  

• basale matematiske begreber 

FVU-matematik kaldes også hverdagsmatematik, idet der arbejdes en del med 
den matematik, deltagerne møder i hverdagen. Undervisningen tilrettelægges 

også her ud fra det behov og mål, som deltagerne har. 

Kurset har 2 trin. Trin 1 varer mellem 30-60 timer. Trin 2 varer mellem 45- 60 

timer. 

 

FVU-digital (it) 

I FVU-digital består undervisningen af: 

• brugen af digitale værktøjer på basalt niveau 

• færdigheder i digital opgaveløsning  



• udvikling af digitale kompetencer 

Du bliver fortrolig med de digitale værktøjer, som du bruger i dit job til at 

kommunikere med, samt at arbejde med data. 

Kurset er kun for beskæftigede og har et virksomhedsrettet og praksisnært 

fokus. 

Kurset har 3 trin, der hvert varer mellem 20 og 30 timer. 

FVU-engelsk 

I FVU-engelsk består undervisningen af: 

• samtale 

• lytte  

• forståelse 

Du lærer at bruge engelsk i dit arbejde, når du fx skal læse manualer, finde 
information på nettet, give beskeder eller kommunikere med kolleger i 

udlandet.  

Kurset er kun for beskæftigede og har et virksomhedsrettet og praksisnært 

fokus. 

Kurset har 4 trin, der hvert varer mellem 20 og 30 timer. 

 

Prøver 

Deltageren kan vælge at gå til prøve efter hvert trin på FVU-dansk og FVU-
matematik. Prøverne er et tilbud, og man kan fortsætte til næste trin uden at 

have været til prøve. Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til 9. 

klasse (folkeskolens afgangsprøve). 

På FVU-digital og FVU-engelsk kan deltageren gå til prøve efter sidste trin. På 

de andre trin kan deltageren få en bedømmelse. Prøver og bedømmelser er et 

tilbud. 

FVU-start afsluttes med en bedømmelse. 

 

Links 

Uddannelsesguiden 

https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning/almenvoksenuddanne

lse/forberedende-voksenundervisning-fvu 

 

Pension Danmark  

https://www.pension.dk/virksomhed/services/artikler/kurser-med-tilskud/ 

https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning/almenvoksenuddannelse/forberedende-voksenundervisning-fvu
https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning/almenvoksenuddannelse/forberedende-voksenundervisning-fvu
https://www.pension.dk/virksomhed/services/artikler/kurser-med-tilskud/


 

3F Uddannelsesnyt 

http://www.3fuddannelsesnyt.dk/almen.html 

 

 

 

 

http://www.3fuddannelsesnyt.dk/almen.html

