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Der er to forskellige tilbud om 
gratis undervisning

1 Forberedende voksenundervisning (FVU)

2 Ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Alle kan deltage, når en afklaring har vist om undervisningen er relevant for 
ansøgeren.

Fra 2019 er der kommet to nye FVU-fag: FVU-digital og FVU-engelsk. 
Disse to fag er kun for ansatte.

Der er to tilbud om undervisning med 
en mindre deltagerbetaling

1 Almen voksenundervisning (AVU) svarende til 9. og 10. kl.

2  Hf-enkeltfag

Hvis du er berettiget til SVU (løngodtgørelse), kan der samtidig søges om at 
få deltagerbetalingen dækket, så undervisningen i praksis bliver gratis.
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Økonomi

Der kan søges om SVU (løngodtgørelse) til alle 4 kursustilbud.

Din arbejdsgiver kan få SVU som refusion, når du får udbetalt din almindelige 
løn, eller du kan selv få SVU udbetalt.

Satserne er:
FVU 

OBU 

AVU 

Hf-enkeltfag 

Kr. 4.555,- pr. uge (2023) 

Kr. 4.555,- pr. uge (2023) 

Kr. 3.644,- pr. uge (2023) 

Kr. 3.644,- pr. uge (2023)

Der kan yderligere søges om godtgørelse i kompetencefondene 
– se betingelserne i den fond, der dækker dit arbejdsområde.
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Forberedende 
Voksenundervisning (FVU) 

FVU er et tilbud til voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive, regne 
og til at bruge it og engelsk på jobbet.

Undervisningen er rettet mod de læse-, skrive- og/eller regnekrav, du møder 
i dagligdagen. Tilbuddet har fagene: FVU-læsning og FVU-matematik og fra 
2019 de to nye fag FVU-digital og FVU-engelsk, der kun er for ansatte.

Undervisningen i FVU-læsning er fordelt på 4 trin, FVU-matematik har 2 trin, 
FVU-digital har 3 trin, og FVU-engelsk har 4 trin. 

Har du et andet modersmål end dansk, kan du blive bedre mundtligt på 
FVU-start.

Du starter på det trin, der passer til dine behov.
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Ordblindeundervisning  
for voksne (OBU)  

 OBU er et tilbud til voksne med ordblindhed

 Du får undervisning, der passer til dit behov, når du skal 
kommunikere på skrift 

 Der undervises også i brugen af IT-hjælpemidler, som du kan  
have gavn af

Mere om OBU 

 Du gennemfører en kompetenceafklaring af ca. 25 minutters 
varighed og får en individuel tilbagemelding 

 Undervisningen kan vare fra få timer og op til 60 timer og 
afhænger af dit behov 

 Undervisningen foregår på hold med op til 6 deltagere 

 Virksomhedshold oprettes ved 3 deltagere
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Mere om FVU-læsning 
Du gennemfører en kompetenceafklaring af ca. 25 minutters 
varighed og får en individuel tilbagemelding 

På hvert af de 4 trin er der 30 til 60 timers undervisning 

Hvert trin kan afsluttes med en prøve

Mere om FVU-matematik 
Du gennemfører en kompetenceafklaring af ca. 25 minutters 
varighed og får en individuel tilbagemelding 

På trin 1 er der 30 til 60 timers undervisning. På trin 2 er der 
45 til 60 timers undervisning 

Hvert trin kan afsluttes med en prøve

Mere om FVU-matematik 
Hvis du har bestået FVU-læsning med trin 4 og FVU-matematik med trin 2, 
opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse.
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Mere om FVU-start    
 Kurset er på 30 til 60 timers varighed 

 Skolen vurderer om ansøgeren kan optages 

 Undervisningen kan afsluttes med en intern prøve 

Mere om FVU-digital (IT)*
 Kurset har 3 trin, der hver varer mellem 20 og 30 timer

 Du arbejder med den IT, du har brug for i dit job

Mere om FVU-engelsk*
 Kurset har 4 trin, der hver varer mellem 20 og 30 timer

 Du lærer at bruge engelsk i dit arbejde, fx til at finde oplysninger på 
nettet eller til samtaler

* Du kan godt få SVU til FVU-engelsk og FVU-digital, selv om du ikke når op 
på det almindelige minimum for tildeling af SVU på undervisning svarende til 
37 timer.
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Hvor foregår undervisningen? 

FVU og OBU afholdes af en række forskellige udbydere fx VUC, AOF og nogle 
erhvervsskoler.

Undervisningen kan foregå hos udbyderen, i virksomheden eller i andre 
lokaler.

AVU og Hf-enkeltfag udbydes kun af VUC.

Nogle af kurserne udbydes også som onlinekurser.
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Mere om AVU  

 Du planlægger undervisningen sammen med en studievejleder 

 Almen Voksenuddannelse er enkeltfagsundervisning for voksne 
over 18 år. AVU svarer i niveau til folkeskolens 9. og 10. klasse, men 
er tilrettelagt for voksne

 Der kan også tilbydes introducerende undervisning 

 Undervisning foregår på større hold 

 Der undervises også i andre fag, fx tysk, naturvidenskab, 
samarbejde og kommunikation m.m.
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Mere om Hf-enkeltfag 

Du planlægger undervisningen sammen med en studievejleder 

Undervisning foregår på større hold

Hf-enkeltfag kan stykkes sammen til en hel Hf-eksamen, der giver 
adgang til en erhvervsakademiuddannelse 

En faglig uddannelse suppleret med et fag på Hf-enkeltfag kan 
også give adgang til en erhvervsakademiuddannelse
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Mere info

Kontakt uddannelseskonsulent Susan Clausen hvis  

du har brug for mere information på sc@nnf.dk eller  

tlf. 29 12 40 15. Du kan også skrive til uddannelse@nnf.dk



Fødevareforbundet NNF
Molestien 7
2450 København SV
Telefon 38 18 72 72
nnf@nnf.dk

Forkortelser
AOF Arbejdernes Oplysningsforbund

AVU Almen voksenuddannelse

FVU Forberedende Voksenundervisning

OBU Ordblindeundervisning

SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte

VEU Voksen- og Efteruddannelse

VUC  Voksenuddannelsescenter

nnf.dk




