Uddannelse
for livet

Oversigt over kurser og godtgørelser
Uddannelse

Godtgørelse

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Danskuddannelse 1, 2 og 3, som hver især består af 6 moduler

Heltid

– antal timer
om ugen

– antal timer
om ugen

Deltagerbetalingen kan refunderes af SVU,
hvis man får tildelt SVU

3

20

Ordblindeundervisning for voksne

SVU

Undervisningen er gratis, uanset hvor man går

3

20

Forberedende voksenundervisning
FVU-læsning Trin 1, Trin 2, Trin 3, og Trin 4
FVU-matematik Trin 1 og Trin 2
FVU-start, til voksne med dansk som andetsprog
FVU-digital 2)
FVU-engelsk 2)

SVU

Undervisningen er gratis, uanset hvor man går

3

20

Dansk og matematik som almen voksenuddannelse (AVU)
Dansk basis
Dansk G, F, E, D
Dansk som andetsprog, basis
Dansk som andetsprog G, E, F, D
Matematik, basis
Matematik, G, F, E, D

SVU

Kr. 130 pr. enkeltfag.
Deltagerbetalingen kan refunderes af SVU,
hvis man får tildelt SVU

3

23/17 3)

VEU-godtgørelse 4)

Deltagerbetalingen varierer fra kr. 126 - 190 pr.
dag. Deltagerbetaling refunderes ikke af VEU.
Der er dog ingen deltagerbetaling, hvis du tager
kurset sammen med et andet AMU-kursus.

1

37

Faglig læsning og skrivning samt Faglig regning og matematik
som AMU-kurser

VEU-godtgørelse

Deltagerbetalingen varierer fra kr. 126 - 190 pr.
dag. Deltagerbetaling refunderes ikke af VEU.
Der er dog ingen deltagerbetaling, hvis du tager
kurset sammen med et andet AMU-kursus.

1

37

Generelle og faglige AMU-kurser, bl.a. it, kommunikation og branchekurser
inden for brød-, kage-, kød-, og procesområdet

VEU-godtgørelse

Deltagerbetalingen varierer fra kr. 126 - 190 pr.
dag. Deltagerbetaling refunderes ikke af VEU.

1

37

Dansk som andetsprog for flygtninge og indvandrere (F/I) som AMU-kurser
Dansk som andetsprog for F/I, basis, alment og udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I

1.

SVU 1)

Minimum

Deltagerbetaling

SVU er Statens voksenuddannelsesstøtte. Satsen
er kr. 4.460,- pr. uge (2021) til Forberedende
voksenundervisning og ordblindeundervisning
for voksne, og kr. 3.568,- pr. uge (2021) for andre
uddannelser på folkeskole og gymnasialt niveau.

2. Der kan gives SVU til FVU-digital og
FVU-engelsk, også selv om timetallet
er mindre end det almindelige
minimum for tildeling af SVU for
undervisning svarende til 37 timer.

3. Undervisningen er godkendt som heltidsundervisning efter SU-reglerne. Ved enkeltfagsundervisning
på VUC er det 23 timer ugentlige undervisningstimer
– dog kun 17 timer, hvis du har et hjemmeboende
barn under 7 år.

4. VEU- godtgørelse er
godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Satsen er
kr. 4.460,- pr. uge (2021).

