
Vi tilbyder et FVU Start uddannelses-
forløb, hvor alle medarbejdere, der har et 
behov, får mulighed for at styrke og  
forbedre deres danskkundskaber. Under-
visningen ligger i arbejdstiden, og det er 
muligt at få lønrefusion, mens din med- 
arbejder er under uddannelse. Her kan du 
læse mere om FVU Start og de praktiske 
ting omkring tilmelding og undervisning. 

FVU Start – Forberedende voksen- 
undervisning for tosprogede 
FVU Start styrker og forbedrer dine med- 
arbejderes mundtlige dansk i deres daglige 
kommunikation på jobbet. F.eks. arbejdes 
der med temaer som kundeservice,  
kommunikation og konflikthåndtering, 
sikker adfærd på arbejdet m.m.  
Derudover får dine medarbejdere styrket 
deres forudsætninger for at kunne læse og 
skrive dansk.  
 
For at blive optaget på et FVU Start hold 
skal din medarbejder kunne føre en simpel 
samtale om et hverdagsemne og kunne 
læse og skrive lettere tekster på dansk. 

Første skridt: Et FVU Start interview 
For at blive optaget på et FVU Start hold 
skal din medarbejder først igennem et FVU 
Start interview. Her vurderes det om din 
medarbejder har forudsætningerne for at 
starte på et hold.  
 
Interviewet er udformet som en stille og 
rolig samtale mellem underviseren og 
den enkelte medarbejder og tager 20-30 
minutter. Er din medarbejder i målgruppen 
optages vedkommende på kurset. Der er 
opstart på hold den første onsdag i hver 
måned. 

Hvornår er der FVU Start interview?
Hver anden onsdag i ulige uger fra kl. 
10.00-12.00 hos AOF.

For tilmelding book online: 
www.aofdk.onlinebooq.dk 
(tilmelding er bindende)

Hvor er der kurser? 
Når du går ind på booking-linket www.aof-
dk.onlinebooq.dk kan du se i hvilke lands-
dele, der netop nu tilbydes kurser.

Et samarbejde på tværs af virksomheder i  
servicebranchen

Styrk din medarbejders 
danskkundskaber



Har du spørgsmål kan du kontakte 
Uffe Pedersen på mail:  
ufpe@aof.dk eller tlf: 20 96 02 28.  
 
Andet skridt: Voksenuddannelsesstøtte og 
lønrefusion
Der er mulighed for at søge lønrefusion for 
din medarbejder i form af Voksenuddannel-
sesstøtte (SVU).  
Er din medarbejder berettiget til SVU, får I 118 
kroner i timen i refusion.

Vær opmærksom på at der er nogle specifikke 
krav, ift. om din medarbejder kan modtage 
SVU. 

Disse krav er bl.a at:
•  De skal have være ansat hos jer i 26 uger
•  Være registreret i folkeregisteret eller   
    have dansk statsborgerskab
•  Være minimum 25 år og ikke nået  
    pensionsalderen
•  Være studieaktiv (Der er mødepligt)
•  Må ikke modtage anden offentlig støtte,   
    der dækker leveomkostninger 

AOF hjælper med at udfylde SVU ansøg- 
ningen, som skal udfyldes af den enkelte 
medarbejder, AOF og arbejdsgiveren. 

Derudover er der mulighed for at søge et 
 yderligere tilskud fra kompetencefonden. 
Kontakt den ansvarlige på hovedkontoret i din 
virksomhed for yderligere informationer. 

Tredje skridt: Undervisningsdage 
Der er undervisning 1 gang om ugen i 20 uger 
for hver medarbejder. FVU Start holdet varer 
fra kl. 13.00-16.30, og der er løbende optag 
den første onsdag i hver måned. 

Undervisningen foregår hos AOF: 
AOF sørger for at orientere din med- 
arbejder om mødetidspunkt og kursets 
varighed. Det er vigtigt at orientere din medar-
bejder om, at der er mødepligt på holdet. 

Fjerde skridt: En afsluttende prøve
I slutningen af kurset vil der være en  
FVU Start prøve, som afgør, om din 
medarbejder har bestået kurset.  
Derefter er det muligt at gå videre til næste 
trin, hvis din medarbejder ønsker det. AOF vil 
hjælpe medarbejderen med at komme videre. 
 
Hvis din medarbejder ikke er i målgruppe  
for FVU Start
Der er på nuværende tidspunkt ikke noget 
tilbud til dem, som ikke er på FVU Start niveau. 
Hvis din medarbejder er over FVU Start niveau 
er der mulighed for at deltage i et af de åbne 
FVU Læsning kurser. Det er op til dig og den 
enkelte medarbejder, om din medarbejder evt. 
skal have mulighed for det. 

For at blive optaget på FVU Start skal 
medarbejderen kunne: 
•  Tale og svare på spørgsmål på dansk hver- 
     dagssprog
•  Læse og forstå en tekst på dansk
•  Skrive en let tekst på dansk 
•  Forstå dansk hverdagssprog og kunne 
    modtage undervisning på dansk

Vigtigt at vide: 
•  Hvis medarbejderen ikke har været ansat i  
    26 uger, kan I ikke få lønrefusion 
•  Hvis medarbejderen vælger at blive væk     
    fra kurset, er der ingen lønrefusion


