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Undervisningsvejledning vedrørende FVU-start og skærpet fokus
på optagelsesregler
Hermed fremsender styrelsen undervisningsvejledning til FVU-start.
Undervisningsvejledningen er tænkt som en støtte til lærerne ved deres
tilrettelæggelse af undervisningsforløb i FVU-start, herunder afvikling af
den interne prøve.
Opmærksomheden henledes på, at der i vejledningen gives klare anvisninger til, hvordan det forventes, at institutionerne foretager helhedsvurderingen af ansøgere til FVU-start, så det sikres, at kun personer i målgruppen for tilbuddet tilbydes optagelse. Styrelsen har i den forbindelse
udarbejdet et skema, der bør anvendes til gennemførslen af samtalen og
til bedømmelse af ansøgerens forudsætninger (optrykt som bilag 1).
Adgangsniveau
Det fremgår af FVU-bekendtgørelsens § 12 stk. 7, at der ved optagelsen
til FVU-start anlægges en helhedsvurdering med udgangspunkt i det i
fagbilaget for FVU-start beskrevne adgangsniveau, og at en person kan
optages, når det på baggrund af helhedsvurderingen skønnes, at vedkommende, efter et gennemført FVU-start-forløb, vil være i stand til at
profitere af et FVU-tilbud eller et tilbud om arbejdsmarkedsuddannelse.
Det i fagbilaget beskrevne adgangsniveau indebærer, at
”Deltageren skal kunne forstå talt og skrevet dansk, samt tale og skrive dansk
på et grundlæggende niveau, for at kunne deltage i undervisningen med udbytte.
De nødvendige færdigheder svarer som minimum til A1 med hensyn til at læse
og skrive dansk, og A2 + med hensyn til at forstå og tale dansk, jævnfør Den
Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. A1, A2, B1, B2 osv. er ’bånd’,
som dækker over et kontinuum, så A2+ vil være i den øvre ende af A2-båndet.
Der kan f.eks. være tale om et større ordforråd og kendskab til ordforråd inden
for flere emneområder.”

28. maj 2018
Sagsnr.:2018/07016

Anvendelse af den udarbejdede samtaleguide sikrer, at institutionen inddrager alle relevante parametre i vurderingen af ansøger. Samtaleguiden
vil blive indarbejdet som bilag til FVU-bekendtgørelsen, når denne ændres som følge af implementeringen af nye FVU-fag, som aftalt i trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.
Styrelsen gør opmærksom på, at skolernes optagelsesprocedure vil være
genstand for et målrettet tilsyn i 2019. Der skal derfor arkiveres relevant
dokumentation vedrørende helhedsvurderinger på institutionen.
Såfremt der er spørgsmål til vejledningen til FVU-start eller til samtaleguiden til optagelse, kan der rettes henvendelse til fagkonsulent Anita
Nørholm Møller på Anita.Norholm.Moller@stukuvm.dk, tlf. 33 92 50 87
(faglige spørgsmål) eller chefkonsulent Susanne Anthony på Susanne.Anthony@stukuvm.dk, tlf. 3392 57 90 (øvrige spørgsmål).
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