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Faktaark - forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) 
 

Optagelse på FVU og OBU sker ud fra en konkret vurdering af ansøgers færdigheder og forudsætninger ved brug af test og samtaleguides. 

Pris 

Ordblindeundervisning (OBU): Gratis  

Grundlæggende færdigheder (FVU):  

Hvis undervisningen ikke er et led i en jobplan, er det gratis for den ledige at deltage.  

Jobplan: Screening: 470 kr., ekskl. moms*(start, digital og engelsk - gratis), Administrationsgebyr pr. fag: 250 kr., ekskl. moms*, 77,42 kr. pr. 

lektion af 45 minutter, ekskl. moms*. 

*Priser jf. Betalingsloven og gældende takst for 2021 med forbehold for ændringer og individuelle forløb. 

Fag Indhold Trin 
Antal 
timer 

FVU start - for tosprogede 
Grundlæggende dansk for tosprogede, der vil være bedre til at tale, læse og 
skrive dansk. Man bliver primært bedre til at tale dansk, men man bliver også 
bedre til at læse, forstå og skrive dansk. 

 
1 30-60 

FVU dansk 
Grundlæggende dansk for dem, der vil være bedre til at forstå det, de læser, og 
som vil være bedre til at stave og formulere sig på skrift. 

1-4 30-60 

FVU matematik 
Grundlæggende matematik og regning for dem, der vil være bedre til at forstå 
og bruge tal i hverdagen. 

1-2 30-60 

FVU digital 
Grundlæggende IT og digitale færdigheder for dem, der vil være fortrolige med 
at bruge PC, iPad, mobil, apps og anden IT. 

1-3 20-30 

FVU engelsk 
Grundlæggende engelsk for dem, der vil være bedre til at tale, læse og forstå 
engelsk. 

1-4 20-30 

Ordblindeundervisning 
(OBU) 

For ordblinde, der vil være bedre til at læse, stave og skrive. Man lærer også at 
bruge IT, der gør hverdagen lettere. Man kan deltage, hvis en test har vist, at 
man er ordblind. 

 Individuelt 
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Faktaark - almen voksenuddannelse (AVU) 
 

 

Optagelse på AVU sker på baggrund af en konkret vurdering af ansøgerens forudsætninger for at følge undervisningen.  

*Antallet af timer varierer afhængig af niveau. Timer er opgjort som klokketimer, da tilrettelæggelsen af lektioner kan variere. 

Pris 

Almen voksenuddannelse (AVU):  

Hvis den ledige overgår til SU, og dermed selv skal betale deltagerbetalingen, er prisen 130-1.300 kr. pr. fag/niveau. Hvis kommunen betaler 

som led i en jobplan, er prisen 4.600-17.500 kr. pr. fag/niveau**.  

**Priser jf. Betalingsloven og gældende takst for 2021 med forbehold for ændringer og individuelle forløb. 

Fag Indhold Niveau 
Antal 
timer 

Dansk som andetsprog 
Dansk på 9. og 10. klasses niveau for tosprogede. Man bliver bedre til at 
udtrykke sig mundtligt og skriftligt på dansk. Man får viden om dansk 
litteratur, kultur og medier. 

Basis, G, 
F, E, D 

60-180* 

Dansk 
Dansk på 9. og 10. klasses niveau. Man bliver bedre til at udtrykke sig 
mundtligt og skriftligt på dansk. Man arbejder med dansk sprog, litteratur, 
kommunikation og medier. 

Basis, G, 
F, E, D 

60-120* 

Matematik 
Matematik på 9. og 10. klasses niveau. Man får en bedre forståelse for tal og 
matematiske begreber, og man bliver bedre til at regne. 

Basis, G, 
F, E, D 

60-105*  

Engelsk 
Engelsk på 9. og 10. klasses niveau. Man bliver bedre til at forstå, tale og 
skrive engelsk. Man lærer også om kultur- og samfundsforhold i den 
engelsktalende verden. 

Basis, G, 
F, E, D 

45-105*  

Samfundsfag 
Samfundsfag på 9. og 10. klasses niveau. Man får viden om danske og 
internationale samfundsforhold. 

G og D 45-75*  

Naturvidenskab 
Naturvidenskab på 9. og 10. klasses niveau. Man får viden om elementer fra 
biologi, kemi, fysik og naturgeografi. 

G, F, E, D 45-90* 
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