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FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

- kan tages på alle efteruddannelsesniveauer
• Dansk
• Matematik
• Digital (i job)
• Engelsk (i job)

Uddannelser på mange niveauer
Der findes et hav af muligheder inden for efter- og videreuddannelse, og det kan være svært at skabe sig
et overblik, når man står med et konkret behov eller ønske fx i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen. Du er velkommen til at kontakte en af vores uddannelsesvejledere for at skabe det overblik og
vi vejleder også gerne i virksomheden.
Realkompetencevurdering (RKV)

Vi vurderer dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på. Den danner grundlag for at fastlægge dit
EUV-forløb.

Erhvervsuddannelser for voksne (EUV)

EUV er erhvervsuddannelser for voksne over 25 år. En EUV er et
målrettet forløb, der som hovedregel er kortere end en tilsvarende
erhvervsuddannelse for unge. Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen.
Du kan enten være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en
EUV.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Arbejdsmarkedsuddannelser henvender sig primært til dig, der har
en kort uddannelse, fx en erhvervsuddannelse. Undervisningen er
både praktisk og teoretisk. Arbejdsmarkedsuddannelser består af
korte og intensive kursusforløb, som du kan tage enkeltvis eller
sætte sammen efter behov.

Ordblindeundervisning (OBU)

Ordblindeundervisning henvender sig til alle, der ønsker at blive
bedre til at læse, stave og regne ved hjælp af it og specialuddannede undervisere. Undervisningen er gratis og foregår på
små hold med 3-6 deltagere.

AkademiUddannelser (AU)

AkademiUddannelser er videregående deltidsuddannelser for
dig, der ønsker at blive bedre til dit fag. Når du styrker dine
kompetencer, styrker du samtidig din position på jobmarkedet.
Undervisningen foregår både på dag- og aftenhold.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelser henvender sig til voksne med en
akademiuddannelse, en kort eller en mellemlang videregående
uddannelse. De er opbygget som deltidsuddannelser over to til tre
år. Nogle diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år.
Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde
samtidig med uddannelsen.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Forberedende VoksenUndervisning (FVU) henvender sig til
dig, der er over 18 år, og som ønsker at blive bedre til dansk
eller matematik. Vi giver dig et personligt “servicetjek” og
finder ud af, hvordan du kan blive bedre til at læse, skrive
og regne. Servicetjekket og undervisningen er gratis. På alle
uddannelsesniveauer er der mulighed for at deltage i FVU og
ordblindeundervisning.
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til efter- eller
videreuddannelse
kan du få gratis
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virksomhedskonsulenter.

