
VUC – 60 år som brobygger til videre 
uddannelse og job for kortuddannede 
voksne



Enkeltfagssystem

08-02-20232



08-02-20233



Aftagerinstitutioner: (HF) - SOSU-H – KEA – KP – NEXT - KU

Primære udfordring: frafald

- Arbejdspladskultur i praktik

- Kommunikation ud over snævre instruktioner

- Sprogskam - frygten for at fejle og blive udstillet

- Sproglige krav på studiet

- Krav på arbejdsmarkedet
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KVUC har fokus på:

▪ høj kvalitet i det fagfaglige fundament

▪ den sproglige dimension i alle fag

▪ uddannelsesvejledning og brobygning til videre uddannelse - fx 

Klar til SOSU

▪ aktivt medborgerskab og demokratisk dannelse
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Vi vil gerne styrke en kultur, hvor vores kursister

• får en positiv skoleoplevelse og stræber efter viden som 
voksen

• støtter hinanden

• konkretiserer et mål og evt. justerer det undervejs

• forholder sig realistisk til muligheder og begrænsninger – fx i 
forhold til børn, uddannelse og arbejde. 

08-02-20236





Dansk

Danks

Daksn

Dnask

Sproglige fokusområder på KVUC



1. Ordforråd og læsning

▪ Bygge videre på sprogskolens arbejde. Vi oplever, at de fleste 
har et begrænset aktivt ordforråd og synonymkendskab og ringe 
kendskab til underbegreber, hvilket især udfordrer dem i fht. 
Læsning og skrivning.

▪ Arbejde med læseteknikker. Vi oplever, at mange går til alle 
tekster på samme måde.

▪ Analysere, fortolke og perspektivere tekster - abstraktion
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Gæt baseret på LYD

Koncerter = koncentrere

Forover = forår 

Rettidighed = Rettighed 

Hobe sig op/ en hob = hoppe / håbe



2. Skriftligt

▪ Syntaks kan ofte virke meget tilfældig – her skal der sættes 
ind.

▪ Brug af ordbog /ordnet skal introduceres og trænes

▪ Morfemdeling 

3. Mundtlig kommunikation

▪ At udlede og fastholde sammenhæng og følge op med 
kommentarer og spørgsmål i en samtale

▪ begrunde egne synspunkter på en forståelig måde

▪ holde korte strukturerede oplæg med tydeligt fokus

▪ At turde spørge, når der er noget, man ikke forstår
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Valget
mellem 

viden 
eller

social accept/status?



En bunden opgave …

B I N D E  PÅ  Æ R M E T,  B I N D E  O M ,  I N D B I N D I N G ,  F O R B I N D E ,  B I N D E M I D D E L ,  
F O R B U N D N E  K A R ,   



Og så er der transfere …

”Jeg har tit en fornemmelse af, at vi hver morgen skal starte samme sted” 

(VUC-lærer som har DSA-basishold)

Der er ringe transfere. Det er nødvendigt at præsentere kursisterne for og 
arbejde med forskellige strategier/aktiviteter, der kan være med til at træne 
og styrke hukommelsen og sikre transfere.
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Sprog-fossilering



Vejledning og synliggørelse af muligheder



Hvert hold har en fast vejleder

▪ Vejledning i forhold til skolegang og valg af fag på KVUC.

▪ Vejledning i forhold til videre uddannelse og job.

▪ Støtte I forhold til individuelle forhold. Herunder tilbud om 
ordblindeudredning og –undervisning eller SPS.

▪ Opfølgning på frafaldstruede.

▪ Vejledning om SU.

▪ Vejledning om IT. Herunder gratis office-pakke og studiestøttende 
programmer.

▪ Samarbejde med Røde Kors mentornetværk. 
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9. klasse: et fælles fundament

Muligheden for at etablere sig og ikke cirkle i periferien af jobmarkedet.
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Drømmen om flere muligheder gennem uddannelse
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