
Solide dansk-
kundskaber er 
vejen til job og 
uddannelse.  

I vores dansktilbud er der plads 
til alle: 

ü Ham uden 
afgangseksamen 

ü Hende med ringe IT- 
kompetencer 

ü Ham med ”krudt bagi” 

ü Hende med angst 

ü Ham, der taler for dårligt 
dansk til at holde på sit 
job 

ü Hende, der ikke kan 
skrive en besked på 
forældreintra 
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Dansk på 
Daghøjskolen i 
Randers 
 

ü tilrettelagt for voksne 
ü brancherettet 
ü opbygget i trin med fokus på 

progression 
ü rettet mod beskæftigelse 
ü praksisnær med materialer hentet fra  

dagligdagen på arbejdspladsen og 
derhjemme 

ü IT er indbygget i undervisningen 
ü adgangsgivende til 

erhvervsuddannelserne 
førsteksamens 
 

 

  
 



 

Når det basale er 
barrieren 
Ifølge seneste Piaac undersøgelse er 16,1 pct.af 
voksne danskere dårlige til at læse og skrive. Blandt 
folk med de svageste almene kompetencer er det 
kortuddannede, ledige, to-sprogede og folk med 
dårligt helbred, der fylder i statistikken. 
  
På Daghøjskolen i Randers tilrettelægger vi 
undervisningen med udgangspunkt i den enkeltes 
behov og forudsætninger. Vi tilbyder forskellige 
måder at tilegne sig de nødvendige færdigheder, så 
hver enkelt kursist får de bedste forudsætninger for 
sin færd videre i livet. 
 

 

 

  
FVU systemet 
FVU er praksisnær dansk undervisning 
danskundervisning med fokus på tydelig progression 
og hverdagsdansk. 

FVU er inddelt i 5 trin (0-4). Vi har løbende optag og 
hvert trin afsluttes med en centralt stillet prøve. Trin 
4 er adgangsgivende til EUD. Vi afholder prøver 4 
gange om året. 

Hos Daghøjskolen er en del af FVU-forløbene 
brancherettet. På disse hold blandes den almindelige 
danskundervisning med arbejdslivets skriftkrav. Vi 
bruger tekster og situationer fra arbejdsmarkedet, 
fordi vi ved, at det er der, vores deltagere skal ud og 
bruge deres kompetencer. I undervisningen 
inddrages materialer fra brancher som rengøring, 
lager og transport, social og sundhed og 
detailområdet. 

Før FVU (særlig tilrettelagt) 

Vi har kurser for tosprogede med meget ringe 
mundtlige færdigheder, der klargør borgeren til at 
modtage undervisning i FVU-regi. 
 
Den højre side af denne side er perfekt til en oversigt 
over nøgleprodukter eller -tjenester. 

Vi har 18 års erfaring og kompetencer inden for 
undervisning af 
• Tosprogede  
• Borgere med andre barrierer end ledighed 
• Ordblinde borgere 

 
 

ü Tosprogede  

ü Borgere med andre barrierer end ledighed 

ü Ordblinde borgere 

 

 

   

Ordblinde borgere 

Mellem 6 -10 % af befolkningen er ordblinde. På 
Daghøjskolen er i vi eksperter i at spotte denne 
målgruppe og kan derfor give dem den hjælp og 
undervisning, som gruppen har brug for. 

FVU i overblik 
 

ü Screening på Daghøjskolen 
ü Skriftlig vejledning med 

undervisningsforslag til 
sagsbehandler 

ü Formål med forløb afklares 
ü Trinplacering på trin 0 – 4 
ü Undervisning starter 
ü Prøve efter hvert trin 
ü Løbende tilbagemelding om 

progression  

 

Kontakt os:  
86 43 20 00 
www.daghoejskolen.dk 

 

 


