FVU start Internprøve
Dette materiale er lavet i et samarbejde mellem udbydere af FVU start i VUC&hf Nordjyllands
udbudsområde. 1. version af materialet er klar til brug den 15. oktober 2017.10.30 Vi vil indsamle
erfaringer med de interne prøver i januar 2018 og derefter lave version 2.
Nedenstående vejledning er i sagens natur kort og sikkert også mangelfuld, - gode ideer og kommentarer
sendes til Anders Sigh på aos@vucnordjylland.dk
Den Interne prøve på FVU start er mundtlig.
Prøven består af 3 dele:
• Et samtalebillede (1 ark).
• Billedserier (2 ark).
• Et forberedt mundtligt oplæg, hvor kursisten selv har valgt emnet (evt. i samarbejde med underviser).
Til prøven trækker kursisten et samtaleark, blandt flere og ligeledes trækker kursisten 2 billedserier (2 ark)
blandt flere.
Det er vigtigt, at underviseren sørger for at samle alle prøveark ind efter prøven, da opgaverne genbruges!
Billedserien kan laves samlet for hele klassen og indgår i bedømmelsen sammen med samtaleark og oplæg.
Prøven afholdes i undervisningstiden.
Prøven vurderes af underviseren.
Udgangspunktet for vurderingen af resultatet af prøven er, om kursisten har et ordforråd der gør, at
kursisten kan deltage og forventelig bestå FVU trin 1 for tosprogede.
Vurderingen fortages ud fra kursistens mundtlige præstation. I vurderingen lægges der vægt på om
kursisten kan:
• Formulere spørgsmål ud fra en given kontekst (samtalebillede).
• Besvare spørgsmål stillet til en given kontekst (samtalebillede).
• Forbinde en tekst med et givent billede (billedserie der gives 2 billedserie).
• Et forberedt mundtligt oplæg hvor kursisten selv har valgt emnet i samarbejde med læreren (evt. en
bog som emne)
Der skal lægges vægt på, at spørgsmål stilles korrekt ( HV ord,……)
Der skal lægges vægt på, at svar på spørgsmål er sprogligt acceptabel.
Der skal lægges vægt på, at der kan fremføres en sammenhængende fremstilling af det valgte emne, fokus
er på begreber og sætninger. Oplægget skal have et omfang af 1 - 3 minutter. Det mundtlige oplæg kan
indgå som en del af undervisningen op til prøven.

