Ordblinde og FVU
Gratis undervisning til voksne

Bliv bedre til:
• Læsning
• Skrivning
• Engelsk

Ordblinde-undervisning i dansk og engelsk
Små hold – individuelt tilrettelagt undervisning
- stor vægt på IT.
FVU (Forberedende Voksen Undervisning)
Undervisning på alle trin – også starthold. Få adgang
til en lang række uddannelser (HF, erhvervsuddannelser, SOSU, m.fl.) og ansøgning om statsborgerskab
med bestået trinprøve på højeste niveau.

• IT
• Matematik
Kontakt OBU- og FVU-afdelingen - Ring: (+45) 92 90 10 83 man.-tor. kl. 08:00-13:00
eller mail til: fbko@aof.dk

FVU (Forbere-

OBU (ordblindeundervisning)
i dansk og engelsk med IT
Små hold - individuelt tilrettelagt
undervisning - stor vægt på IT.
Er du én af de mange, der kæmper
med bogstaverne og har en mistanke
om, at det kan skyldes ordblindhed
- så har du nu mulighed for få det undersøgt og finde et passende undervisningstilbud på dag- og aftenhold,
fra mandag til torsdag. Alle, der er
fyldt 16 år, kan – gratis - blive testet
og deltage i undervisningen hos AOF
Center Storkøbenhavn (ACS). Undervisningen tilrettelægges individuelt
og i et tæt samarbejde med dig,
således at den er relevant i dit arbejds-, familie- eller studieliv. Hos ACS
anvender vi IT-værktøjer på alle hold,
der passer til den ordblinde voksne: Få
støtte til at stave og mød også programmer, der kan læse enkeltord og
dine egne eller andre tekster op. Indtal – i stedet for selv at skrive - og få
et program eller en app til at omdanne
det til skrift. Undervisningsmaterialer
og IT-programmer, som er nødvendige for undervisningen, stilles gratis til
rådighed for alle deltagere.
Vi opretter løbende nye hold og tilbyder undervisning både formiddag,
eftermiddag og aften.

OBU dansk med IT
3 lektioner pr. uge · kr. 0
3F Storkøbenhavn, Ballerup
Anne La Cour
OBU9202 MAN 15:30-18:15
3 lektioner pr. uge · kr. 0
Borupvang 2B, Ballerup
Heidi Oest
OBU9203 TIR 15:15-18:00
3 lektioner pr. uge · kr. 0
Vangede Stationsbygning, Gentofte
Annelise Christensen
OBU9204 TIR 16:00-18:45
3 lektioner pr. uge · kr. 0
Vangede Stationsbygning, Gentofte
Heidi Oest
OBU9208 ONS 13:00-15:45
3 lektioner pr. uge · kr. 0
Borupvang 2B, Ballerup
Heidi Oest
OBU9209 ONS 16:30-19:15

dende Voksen
Undervisning) i

læsning og
matematik
med IT

3 lektioner pr. uge · kr. 0
Borupvang 2B, Ballerup
Anne La Cour
OBU9211 TOR 10:00-12:45
3 lektioner pr. uge · kr. 0
Borupvang 2B, Ballerup
Anne La Cour
OBU9213 TOR 13.00-15:45

Undervisning på alle trin. Få adgang
til en lang række uddannelser (HF,
erhvervsuddannelser, SOSU, m.fl.) og
ansøgning om statsborgerskab med
bestået trinprøve på højeste niveau.

3 lektioner pr. uge · kr. 0
Vangede Stationsbygning, Gentofte
Heidi Oest
OBU9214 TOR 15:30-18:15
3 lektioner pr. uge · kr. 0
Vangede Stationsbygning, Gentofte
Heidi Oest
OBU9215 TOR 18:30-21:15

OBU kombi dansk og engelsk
med IT

På vores kombi-hold tilbyder vi undervisning
i, hvordan du som ordblind tilegner dig en
lang række kompenserende strategier og
metoder på dansk og engelsk. På holdet vil
vi arbejde med mundtlig og skriftlig formulering med udgangspunkt i netop dine læseog stavevanskeligheder på dansk, og du vil
gennem samtale og arbejde med det danske
og det engelske skriftsprog få mulighed for
at øge dit ordforråd. I undervisningen vil
vi i høj grad inddrage brugen af forskellige
IT-værktøjer, programmer og apps.

Intro til dansk (FVU)

Intro til dansk er et tilbud til dig med dansk
som andetsprog, som har behov for at styrke
dine dansksproglige færdigheder forud for
deltagelse i FVU-matematik og FVU-læsning.
Alle kan deltage i undervisningen. Målet med
undervisningen er at give dig mulighed for at
udvikle dine mundtlige færdigheder i dansk
med henblik på deltagelse i FVU-læsning
og FVU-matematik. Centralt i faget står
mundtlig kommunikation, som grundlag for
deltagelse i FVU trin 1-4. NB. Dette hold er
betalingshold.

Intro til dansk (FVU)

30 lektioner/10 gange · kr. 1315 (PEAS Glx kr. 955)
Høje Gladsaxe 71, Søborg
Leni Dahl Lindskov
951001 FRE 12:45-15:15 fra 6/9

3 lektioner pr. uge · kr. 0
Borupvang 2B, Ballerup
Lise Bering Rievers
OBU9225 MAN 13:30-16:15

30 lektioner/10 gange · kr. 1315 (PEAS Glx kr. 955)
Høje Gladsaxe 71, Søborg
Leni Dahl Lindskov
951011 FRE 12:45-15:15 fra 15/11

3 lektioner pr. uge · kr. 0
Borupvang 2B, Ballerup
Annelise Christensen
OBU9222 ONS 11:45-14:30

Engelsk for ordblinde

3 lektioner pr. uge · kr. 0
Vangede Stationsbygning, Gentofte
Annelise Christensen
OBU9220 ONS 16:00-18:45
3 lektioner pr. uge · kr. 0
Vangede Stationsbygning, Gentofte
Annelise Christensen
OBU9221 TOR 15:30-18:15
3 lektioner pr. uge · kr. 0
Borupvang 2B, Ballerup
Cecilie S. Larsen
OBU9223 TOR 16:30-19:15

Kurset er til dig, der gerne vil lære engelsk,
men har svært ved at læse og stave. På hold
I-II/begynderholdet starter vi med grundlæggende engelsk og går langsomt frem. På
hold II-III starter vi med at repetere grundlæggende engelsk. Der tages hensyn til den
enkelte i undervisningen, som foregår på
små hold. NB. Dette hold er betalingshold.

Engelsk for ordblinde I-II

25 lektioner/10 gange · kr. 1315 (PEAS Gent kr. 986)
Vangede Stationsbygning, Gentofte
Mette Smidl
952073 MAN 15:45-18:00 fra 2/9

Engelsk for ordblinde II-III

30 lektioner/12 gange · kr. 1580 (PEAS Gent kr. 1185)
Vangede Stationsbygning, Gentofte
Clarice Scott
952043 MAN 17:00-19:15 fra 7/10

FVU-læsning og
FVU-matematik med IT

FVU-læsning og FVU-matematik er et
gratis tilbud til dig, der ønsker at blive
bedre til at læse, skrive, stave eller
regne. Alle voksne fra 18 år og opefter
kan deltage. Måske vil du gerne have
genopfrisket dine kompetencer, fx
inden du begynder på uddannelse,
efteruddannelse eller starter i et job.
Det kan også være din plan at bestå 9.
klasse i dansk eller matematik, eller
måske har du planer om at søge om
dansk statsborgerskab, hvilket et
FVU-forløb også kan medvirke til.
Inden du kan starte til FVU, skal du
til en screening. Det indeholder en
samtale og en skriftlig test på cirka
1 time, hvorefter vi afgør, om FVU
er det rette tilbud for dig – og finder
frem til det trin, der i givet fald er det
rigtige for dig.
Vi opretter løbende nye hold og tilbyder undervisning både formiddag,
eftermiddag og aften.

FVU-læsning 1 med IT

FVU-læsning 1 er et gratis tilbud til dig med
dansk som andetsprog. Har du behov for
at styrke dine dansksproglige færdigheder,
førend du går i gang med FVU-læsning (trin
1-4) og FVU-matematik (trin 1-2)? Så meld
dig til en screening og kom i gang med at
tale og læse dansk, så du kan komme videre
med FVU.
4 lektioner pr. uge – kr. 0
Høje Gladsaxe 71, Søborg
Leni Dahl Lindskov
FVU9217 FRE 09:30-12:30

FVU-læsning 1-4 med IT
4 lektioner pr. uge · kr. 0
Høje Gladsaxe 71, Søborg
Jakob I. Ladefoged
FVU9202 MAN 09:30-12:30
4 lektioner pr. uge · kr. 0
Høje Gladsaxe 71, Søborg
Esben Nielsen
FVU9203 MAN 15:30-18:30
4 lektioner pr. uge · kr. 0
Høje Gladsaxe 71, Søborg
Esben Nielsen
FVU9207 MAN 18:00-21:00

SÅDAN BLIVER DU TILMELDT
1. Kontakt AOF Center Storkøbenhavns OBU og FVU-afdeling:
Tlf.: 92 90 10 83
MAN-TOR kl. 10:00-12:00
På mail: fbko@aof.dk og aftal en tid
til test og samtale.
2. Du tager testen og får resultatet
med det samme.

4 lektioner pr. uge kr. 0
Høje Gladsaxe 71, Søborg
Esben Nielsen
FVU9208 TIR 09:30-12:30

3. Ud fra test og samtale finder vi
det undervisningstilbud, der passer
til dig.

4 lektioner pr. uge · kr. 0
Høje Gladsaxe 71, Søborg
Jakob I. Ladefoged
FVU9205 ONS 15:30-18:30

4. Du begynder til undervisningen
snarest muligt, da vi har løbende
optag.

4 lektioner pr. uge kr. 0
Høje Gladsaxe 71, Søborg
Esben Nielsen
FVU9213 TOR 09:30-12:30

Vi opretter løbende nye hold og
tilbyder undervisning både formiddag, eftermiddag og aften.

4 lektioner pr. uge · kr. 0
Høje Gladsaxe 71, Søborg
Esben Nielsen
FVU9214 TOR 13:00-16:00

FVU-matematik 1-2
4 lektioner pr. uge · kr. 0
Høje Gladsaxe 71, Søborg
Jakob I. Ladefoged
FVU9215 TIR 17:00-20:00

På OBU-holdene er der normalt fra
4 til 6 deltagere, og du tilbydes 1
eller 2 hold med hver 3 lektioners
undervisning pr. uge.
På FVU-holdene er der normalt fra
8 til 16 deltagere, og du tilbydes 1
eller 2 hold med hver 4 lektioners
undervisning pr. uge.
UNDERVISNINGSSTEDER
Høje Gladsaxe 71 - Høje Gladsaxe 71
/ Gyngemosevej 7, 2860 Søborg
Vangede Stationsbygning Vangedevej 143, 2820 Gentofte
Borupvang - Borupvang 2B,
2750 Ballerup
3F Storkøbenhavn Sct. Jacobsvej 10, 2750 Ballerup
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