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FVU-STIGEN  
DANSK OG MATEMATIK 
UNDERVISNING 4 DAGE OM UGEN 

 

HAR DU MOD PÅ UDDANNELSE? 
Mange har svært ved matematik og dansk. Faktisk har 
hver femte voksen brug for at blive bedre til at stave, 
skrive, læse og regne.  
 
Det kan give problemer i hverdagen, men sådan 
behøver det ikke at være. Et kursus på FVU giver dig 
bedre muligheder ved fx jobsøgning, jobskifte og 
videreuddannelse.  

FVU-STIGEN – 4 DAGE OM UGEN 
VUC Lyngby tilbyder et forløb med læsning og 
matematik, så du hurtigt bliver meget bedre til at læse 
og regne i hverdagen. Dit skema kan for eksempel se 
sådan her ud: 

 
Undervisningsformen er særligt tilrettelagt dine behov, 
og læreren tager udgangspunkt i netop DIT faglige 
niveau. Du får en skræddersyet læreplan, så fokus er 
på din læring.  

FVU LÆSNING 
Dagligdagen er fyldt med beskeder der skal skrives, 
skemaer der skal udfyldes, og informationer der skal 
læses. På FVU får du redskaber til og øvelse i at blive 
bedre til det. 

SKRIFTLIGT ARBEJDE 
 Du får styr på stavning, staveregler og hvordan ordene 

er bygget op. 
 Du vil arbejde med forskellige skriveopgaver fra din 

hverdag, fx invitationer og referater . 

FÅ BEDRE STYR PÅ DET, DU LÆSER 
 Du vil læse tekster fra din dagligdag, fx aviser, 

vejledninger og information på jobbet 
 Du kan arbejde med læsestof fra dit arbejde eller fra 

kurser 

FVU MATEMATIK 
Det er umuligt at undgå tal, brøker og procenter i 
hverdagen. Det betyder, at du har brug for en god 
talforståelse for at undgå at lave fejl og måske blive 
snydt. 

TAL FRA HVERDAGEN 
 Du får styr på regnearterne og procenter, så du kan 

kontrollere, at du betaler den rigtige pris, og får den 
rigtige rabat når du handler 

 Du får bl.a. metoder til at omregne mængder i 
opskrifter, veksle valuta, beregne tids- og prisforbrug 
på entréer og transport 

 Du får styr på at måle og beregne afstande på kort, 
længder, areal og rumfang 

 Du lærer at lave overslag og beregne mængder og 
priser på dagligvarer, både med og uden lommeregner  

 Du lærer at aflæse tabeller, diagrammer og grafer  

 MAN TIRS TORS FRE 

09.00-11.15 Mat. Mat. Mat. Mat. 

11.45-14.00 Dansk Dansk Dansk Dansk 
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TRIN  
I FVU læsning er der fire trin, og i FVU matematik er 
der to trin. Hvert trin afsluttes med en skriftlig prøve. 
Du starter på det trin, der passer til dine færdigheder.  
 
Hvis du har brug for at blive bedre til dansk, før du kan 
gå på FVU Læsning, skal du gå på FVU Start for 
tosprogede. 
 

 

Du kan booke tid til FVU-test på 
VUC Lyngbys hjemmeside 

 

 

 

 

 

TILMELDING OG TEST 
Før du kan begynde undervisningen, skal du tage en test. 
Testen skal bruges til at afgøre, hvilket trin du skal starte 
på. Det er for at sikre, at du får mest muligt ud af 
undervisningen.  

TID TIL TEST 

Testen tager mellem 1½ og 2 timer og foregår på VUC 
Lyngby. Der afholdes test hver uge. Du kan booke en 
tid til test på VUC Lyngbys hjemmeside.

 
 
 
 
 

STUDIEVEJLEDNING 
I vejledningen kan du få råd til dit videre 
uddannelsesforløb, få sammensat et skema og 
blive tilmeldt hold.  

STUDIEVEJLEDNINGENS ÅBNINGSTIDER 

Mandag til fredag kl. 09.00 til 14.00 (09.00 til 
15.00 for tidsbestillinger) 

 
Se i øvrigt VUCLYNGBY.DK – Vejledning 

TIDSBESTILLING 

Hvis du vil undgå kø, kan du booke en tid på 
VUCLYNGBY.DK. Her kan du også booke tid til at 
blive ringet op af en studievejleder. 


