de
TILMELDING
Sprogcenter Nordsjælland har afdelinger i 4 kommuner.
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OBU

HILLERØD

HELSINGØR

FREDERIKSSUND

HALSNÆS

Milnersvej 41C
3400 Hillerød
Tlf. 72 32 85 00
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Eft erår 2018

FVU på Sprogcenter Nordsjælland er for dig
•

•

som ønsker at blive bedre til at læse, skrive og/eller lave matematik.
Måske har du boet i Danmark i mange år, og måske er du færdig med
sprogskolen.
som lige nu går på DU1 m6, DU2 m4 eller DU3 m3 og gerne vil have
endnu mere læsning, skrivning eller matematik.

FVU læsning har 4 trin, og FVU matematik har 2 trin. Efter hvert trin kan du tage
en prøve. Med en prøve i FVU matematik trin 2 og læsning trin 4 kan du søge
optagelse på en erhvervsuddannelse.
FVU start er for dig, som især har brug for at udvide dit ordforråd.
Hvert FVU kursus er på 40-80 lektioner og varer et halvt år. De fleste hold starter i
august og januar.
Kontakt FVU koordinator Helle Balling på tlf. 72 32 85 26/e-mail:
hbal@hillerod.dk for mere information.

HVAD SKAL DU GØRE?
Før du kan starte til FVU, skal du til screening (en lille test) og samtale med en
FVU vejleder.
Du kan bestille tid til FVU screening på en af sprogcenterets afdelinger på
tlf. 72 32 85 00.

HVOR ER DER UNDERVISNING?
På sprogcentrets afdelinger i Hillerød, Helsingør eller Frederikssund.
Vi tilbyder også FVU kurser for uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.
Arbejdsplads-FVU i arbejdstiden åbner mulighed for SVU refusion
til deltageren eller til virksomheder, der udbetaler normal løn under kurset.
Arbejdsplads-FVU kræver 7 deltagere.
Nærmere oplysninger hos afdelingsleder Anne Rasmussen: tlf.: 72 328517.

HVOR og HVORNÅR ER DER UNDERVISNING?
Hillerød - FVU læsning:

-

Hillerød:
FVU Start
FVU læsning
FVU Matematik
Ordblindeundervisning
Helsingør:

- FVU læsning:
- FVU matematik

HVAD KOSTER FVU?

Frederikssund:

FVU er gratis.
MEN: HVIS du får kontanthjælp eller dagpenge, og hvis FVU er en del af din
jobplan, skal dit jobcenter betale.

– FVU læsning
- FVU matematik

ORDBLINDEUNDERVISNING (OBU)

Om dagen er der undervisning
kl. 8.30 – 12 eller
kl. 12.30 – 16
om aftenen er der undervisning
kl. 17.30–20
Hvilken ugedag afhænger af holdet.

Hvis du er ordblind, kan du gå til ordblindeundervisning (OBU).
OBU er er for dig, der har særlige problemer med at lære at læse og skrive dansk.
Undervisningen er gratis
Kontakt Line Marie Flege på 72328500 for mere information.
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