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VUC Lyngbys uddannelser – priser, aldersgrænser og adgangskrav 

Til jobcentre/andre aktører 

Uddannelse Adgangskrav: Alder / uddannelse Almindelig 
borger (borger 
betaler selv) 

Under Betalingsloven 
(jobcenter/anden aktør 
skal betale) 

Ordblinde-
undervisning 
for voksne 
 
 
(Ikke SU) 

For alle, der er testet ordblinde og 
indstillet til ordblindeundervisning, og 
ikke er omfattet af FGU, dvs. for alle 
over 25 år samt alle der hører ind under 
undtagelserne fra FGU. Se side 2. 
Dog efter undervisningspligtens ophør 
(efter afsluttet 9. klasse eller senest 31. 
juli i det kalenderår, man fylder 17 år) 
VUC udfører ordblindevisitationstesten 

Gratis Gratis 

Forberedende 
Voksenunder-
visning  
(Start, Læsning, 
matematik) 
 
(Ikke SU) 

For alle, der er FVU-testet (VUC udfører 
FVU-visitationstesten), og ikke er 
omfattet af FGU, dvs. for alle over 25 år 
samt alle der hører ind under 
undtagelserne fra FGU. Se side 2. 
Dog efter undervisningspligtens ophør 
(efter afsluttet 9. klasse eller senest 31. 
juli i det kalenderår, man fylder 17 år) 

Gratis Kræver betalingstilsagn, 
hvis det er led i 
uddannelsesplan/ 
godkendt af kommunen 
(se VUC Lyngbys 
hjemmeside under 
Betaling / kommunal 
deltagerbetaling) 

Almen Voksen-
uddannelse 
(AVU) 
 
 
 
 
(SU) 

For alle i målgruppen, der ikke er 
omfattet af FGU, dvs. for alle over 25 år 
samt alle der hører ind under 
undtagelserne fra FGU. Se side 2. 
Dog efter undervisningspligtens ophør 
(efter afsluttet 9. klasse eller senest 31. 
juli i det kalenderår, man fylder 17 år) 
 

Deltagerbetaling  
(se VUC Lyngbys 
hjemmeside 
under Betaling) 

Kræver betalingstilsagn, 
hvis det er led i 
uddannelsesplan/ 
godkendt af kommunen 
(se VUC Lyngbys 
hjemmeside under 
Betaling / kommunal 
deltagerbetaling) 

HF enkeltfag 
 
 
 
 
 
(SU) 

Den enkelte kursist skal normalt have 
fulgt eller følge undervisningen på det 
nærmest underliggende niveau, før 
vedkommende kan følge undervisning i 
faget på det højere niveau. 
(Fx 10. klasse / AVU E-D eller lignende).  
Krav om 1 års pause mellem 
grundskolen og start på HF enkeltfag. 

Deltagerbetaling  
(se VUC Lyngbys 
hjemmeside 
under Betaling) 

Kræver betalingstilsagn, 
hvis det er led i 
uddannelsesplan/ 
godkendt af kommunen 
(se VUC Lyngbys 
hjemmeside under 
Betaling / kommunal 
deltagerbetaling) 

2-årig HF 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SU) 

Afsluttet 9. klasse og erklæret 
uddannelsesparat eller afsluttet Almen 
Forberedelseseksamen/AVU trin D 
dansk, engelsk, matematik samt mindst 
G naturvidenskab og samfundsfag: 
Optages direkte på det 2-årige hf  
Afsluttet 9. klasse og ikke erklæret 
uddannelsesparat eller ikke afsluttet 9. 
klasse: Afhængig af udfaldet af 
Uddannelsesparathedsvurdering 

Gratis 
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Undtagelser fra FGU: 

AVU-loven LBK nr. 603, 23/5 2019, § 2: 

Stk. 2. Personer under 25 år kan efter undervisningspligtens ophør modtage undervisning i henhold til denne lov, jf. dog stk. 4, hvis 

en af følgende betingelser er opfyldt: 

1) Personen er selvforsørgende eller er og vedbliver med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen. 

2) Personen har gennemført en ungdomsuddannelse, men ønsker faglig opkvalificering. 

3) Personen er i gang med en ungdomsuddannelse, men har behov for supplerende fag. 

4) Personen tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt fag med undtagelse af fag nævnt i § 5, 

stk. 1, nr. 1 og 2, for at kunne gennemføre det gymnasiale niveau, og den faglige opkvalificering er af mindre tidsmæssigt omfang 

end hf-enkeltfagene. 

5) Personen benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven og ønsker at følge enkelte fag. 

6) Personen følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. 

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen afgør ud fra en vurdering af ansøgerens forudsætninger, om vedkommende kan optages på fag 

inden for almen voksenuddannelse, og på hvilket niveau. 

Stk. 4. Loven finder ikke anvendelse for personer, der deltager i et afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 

25 år eller er optaget på forberedende grunduddannelse i henhold til lov om forberedende grunduddannelse. 

Lov om Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning for Voksne LKB nr. 602, 23/5 2019 

§ 2. Alle, der er fyldt 25 år, og som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til forberedende 

voksenundervisning. 

Stk. 2. Personer under 25 år, som har forudsætninger for at følge undervisningen med udbytte, har adgang til forberedende 

voksenundervisning, jf. dog stk. 3, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 

1) Personen er selvforsørgende eller er og vedbliver med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen. 

2) Personen har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for forberedende 

voksenundervisning. 

3) Personen er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for forberedende 

voksenundervisning. 

4) Personen benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven og ønsker at følge forberedende voksenundervisning. 

5) Personen tilbydes ikke en forberedende grunduddannelse eller har udtømt sine muligheder for en forberedende 

grunduddannelse og er i målgruppen for forberedende voksenundervisning. 

6) Personen følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. 

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse for personer, der deltager i et afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 

25 år eller er optaget på forberedende grunduddannelse i henhold til lov om forberedende grunduddannelse. 

 

§ 2 a. Alle, der er fyldt 25 år, og som har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog og har forudsætninger for at følge 

ordblindeundervisning med udbytte, har adgang til sådan undervisning. 

Stk. 2. Personer under 25 år, som har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsprog og forudsætninger for at følge 

ordblindeundervisning med udbytte, kan efter undervisningspligtens ophør modtage ordblindeundervisning i henhold til denne lov, 

jf. dog stk. 3, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 

1) Personen er selvforsørgende eller er og vedbliver med at være i deltidsbeskæftigelse i minimum 20 timer om ugen. 

2) Personen har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for ordblindeundervisning for 

voksne. 

3) Personen er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse og har behov for ordblindeundervisning for 

voksne. 

4) Personen benytter sig af retten til fravær efter kapitel 4 i barselsloven og ønsker at følge ordblindeundervisning for voksne. 

5) Personen tilbydes ikke en forberedende grunduddannelse eller har udtømt sine muligheder for en forberedende 

grunduddannelse og er i målgruppen for ordblindeundervisning for voksne. 

6) Personen følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. 

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse for personer, der deltager i et afsøgningsforløb efter lov om kommunal indsats for unge under 

25 år eller er optaget på forberedende grunduddannelse i henhold til lov om forberedende grunduddannelse. 


