
Erhverv

Bliv bedre til dansk, engelsk, 
matematik og det digitale.

Kurser i grundlæggende færdigheder 
på HF & VUC København Syd



Målgruppen: 25 år - dog visse undtagelser.
Fag: 
FVU-dansk, trin 1 - 4
FVU-matematik, trin 1 - 2
FVU-digital, trin 1 - 3
FVU-engelsk, trin 1 – 4
FVU-start – for voksne med dansk som andetsprog

Varighed: Som regel 30-60 timer pr. trin. FVU-digital og FVU-engelsk dog 20-30 timer pr. trin
Adgangskrav: På FVU-digital og FVU-engelsk skal du være ansat i en offentlig eller privat virksomhed.
Økonomi: Der er ingen deltagerbetaling. SVU og SU efter gældende regler.

Erhverv

Kontakt: 
Uddannelsesleder Signe Skøt, tlf: 41 17 27 03, e-mail: SSK@kbhsyd.dk 
www.kbhsyd.dk/erhverv

Undervisningen foregår enten ude på virksom-
heden eller på en af KBH SYDs to afdelinger. 

KURSER I
GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER
FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING - FVU

FVU DIGITAL - BORGERSKAB
Lær at navigere det danske digitale 
borgerskab.
Eksempler på moduler:
• Staten, regionerne og kommunerne
• Institutioner og uddannelse
• Digitalt borgerskab
• Kultur, fritid og foreninger
• Økonomi og skat

FVU START - ARBEJDSLIVET
For to-sprogede, der vil være bedre til at 
udtrykke sig på dansk og få en bedre 
forståelse for sproget og det danske arbejds-
marked 
• Det offentlige, fx jobcentre
• Brancherne, fx bygge og anlæg, industri 

m.v.
• CV og præsentation, der giver mening

FVU digital – 24-30 timer Forløb

24 timer 8 gange á 3 timer

24 timer 6 gange á 4 timer

28 timer 7 gange á 4 timer

28 timer 4 hele dage

30 timer 10 gange á 3 timer

FVU DIGITAL - FORÆLDRESKAB
Forældreskab i Danmark – 3 workshops 
og etablering af netværk
• Kommunikation med lærerne og de 

andre elever og forældre. 
• Letiehjælp.
• Afleveringer og sociale arrangementer 

i skolen.

EKSEMPLER PÅ 

INDHOLD
FVU ENGELSK- ARBEJDSLIVET
For to-sprogede, der vil være bedre til at 
udtrykke sig på egelsk og lette kommunikatio-
nen på arbejdsmarkedet.
• Arbejdspladsengelsk fx i bygge og an-

læg, industri m.v.
• CV og præsentation, der giver meningt

EKSEMPLER PÅ 

TILRETTELÆGGELSE


