FVU-arbejdsgivererklæring

Opkvalificering af medarbejdere med FVU
FVU står for Forberedende Voksenundervisning. Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at
tilbyde FVU uden omkostninger for medarbejderen og virksomheden.

Formål og niveau
FVU-digital har til formål at styrke deltagernes muligheder for at udvikle og opnå rutine og sikker
brug af deres basale digitale færdigheder i virksomheden med henblik på at betjene sig af digitale
løsninger som nyttige værktøjer i deres job samt at få mod på at tilegne sig nye digitale færdigheder.
FVU-engelsk har til formål at styrke deltagerens kommunikative færdigheder, således at deltageren
kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i forhold til job og
dagligdag. Undervisningen tilbydes begyndere og øvede. Uafhængigt af forudsætninger kan den
enkelte opkvalificere sit niveau.

Forudsætninger og tilrettelæggelse
Undervisningen tager afsæt i medarbejdernes forudsætninger og specifikke behov relateret til
medarbejderens job. Undervisningen kan finde sted på virksomheden ved minimum 12
medarbejdere eller i Studieskolens FVU’s lokaler, Hejrevej 26, 2400 København NV ved færre
deltagere. Der er mulighed for at søge SVU til dækning af eventuel tabt arbejdsfortjeneste.
Deltagelse i forløbet beror på en aftale mellem Studieskolen FVU og virksomheden.

Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed:
CVR-nummer: _______________________
Virksomhedens kontaktoplysninger: _______________________
Medarbejder, som skal deltage i FVU-digital (navn): _____________________
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Erklæringen gives af undertegnede, som med sin underskrift:

•
•
•

giver samtykke til, at ovenstående medarbejder deltager i virksomhedsrettet forløb i FVUdigital eller EVU-engelsk udbudt af Studieskolen.
bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen.
ikke indgår nogen form for økonomisk forpligtelse, da forløbet er gratis.

Navn:
Titel:
Underskrift:

_______________________________________Dato: ______________
For mere information: Kontakt Afdelingsleder, Jeppe Gordon Knudsen, +45 25 23 79 21,
jegk@iasprog.dk
Eller læs mere om FVU: https://www.studieskolen.dk/da/fvu
Mere om FVU-fagene:
FVU-læsning (stavning og skrivning), trin 1-4: Undervisningen på alle fire trin har læringsmål indenfor
stavning (herunder lydfølgeregler), læseteknik (herunder orddannelse), læsning (herunder brug af skriftsprog i
hverdagen, læseforståelse og metakognition samt ordkendskab).
FVU-matematik, trin 1-2: I matematikundervisningen arbejder man med tal og matematik fra hverdagen, som
fx talforståelse, regning og basale matematiske begreber.
FVU-digital, trin 1-3: Undervisningen i FVU-digital har til formål at styrke deltagernes muligheder for at udvikle
og opnå rutine og sikker brug af basale digitale færdigheder med henblik på at kunne betjene sig af digitale
løsninger som nyttige værktøjer i jobfunktionen samt at give deltagerne mod på at tilegne sig nye digitale
færdigheder.
FVU-engelsk, trin 1-4: Undervisningen i FVU-engelsk har til formål at styrke deltagernes kommunikative
færdigheder og give mod på læring. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes jobrelaterede behov og
skal opbygge, supplere og forbedre deltagernes funktionelle færdigheder i forhold til at forstå talt og skrevet
engelsk og kunne udtrykke sig mundtlig og skriftligt.
FVU-start: Et mundtligt tilbud til tosprogede kursister, der kan noget dansk, men som har brug for et mere
udviklet mundtligt dansk for at få udbytte af undervisningen i øvrige FVU-fag eller en
arbejdsmarkedsuddannelse.
Niveauer:
Bestået trin 4-prøve i FVU-læsning svarer til 9. klasse afgangseksamen i dansk. Bestået trin 2-prøve i FVUmatematik svarer til 9. klasse afgangseksamen i matematik. Bestået trin 4 prøve i FVU-engelsk svarer til 9.
klasse afgangseksamen i engelsk.
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