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Vedr.: Høring over ændring af bekendtgørelse 
om undervisning m.v. inden for FVU-bekendtgø-
relsen 
 
 
Uddannelsesforbundet har modtaget Ændring af bekendtgørelse om undervisning m.v. 
inden for forberedende voksenundervisning i høring. 
 
Forbundet har følgende bemærkninger til bekendtgørelsen: 
 
§1,10.§3.: 
”Undervisningen i FVU-start har til formål at give voksne mulighed for at udvikle deres 
mundtlige kommunikative færdigheder med henblik på efterfølgende deltagelse i FVU-
læsning og/eller FVU-matematik samt i arbejdsmarkedsuddannelserne”. 
 
Det vil være godt, hvis FVU-start ikke nødvendigvis skal ligge forud for en arbejdsmar-
kedsuddannelse, men at undervisningen evt. kan foregå samtidig med, så deltagerne får 
mulighed for at styrke deres mundtlige kompetencer indenfor arbejdsmarkedsuddannel-
sernes sproglige domæne. 
 
§ 1, 18, stk.7: 
”Ved optagelse til FVU-start vurderes det indledningsvist, om FVU skønnes at være det 
rette tilbud. Ved optagelsen anlægges en helhedsvurdering med udgangspunkt i det i 
fagbilaget for FVU-start beskrevne adgangsniveau. En kursist kan optages, når det på 
baggrund af helhedsvurderingen skønnes, at kursisten efter et gennemført FVU-start for-
løb vil være i stand til at profitere af fx et FVU trin 1 tilbud eller et tilbud om arbejdsmar-
kedsuddannelse. ” 
 
Det er væsentligt, at der står ”fx et FVU trin 1 tilbud”, da FVU trin 1 ikke automatisk føl-
ger FVU-start, da deltagerne kan have profiler med læse-skrivefærdigheder svarende til 
et højere trin end trin 1, men have ordkendskab svarende til FVU-start. Derfor vil nogen 
deltagere, efter FVU-start undervisning, fx skulle indplaceres på FVU trin 2 – pga. læse-
færdigheder. 
 
Afslutningsvis vil Uddannelsesforbundet foreslå, at der til adgangskravet tilføjes, at man 
skal have opbrugt sin ret til danskuddannelse for at kunne blive optaget på FVU-start. 
Dette er vigtigt, da FVU-start er et ”langt ringere tilbud” end danskuddannelse. 
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