
 Bliv bedre til dansk 
 eller matematik
 Ønsker du at blive bedre til dansk eller 
  matematik? Eller har du mistanke om, 
 at du er ordblind? Så kan AOF hjælpe dig.



Sammen med 3F Kastrup tilbyder AOF under-
visning i dansk og/eller matematik samt under-
visning for ordblinde (FVU*). Undervisningen 
kan du bruge direkte i dit arbejde, din fritid, 
eller hvis du skal søge nyt job.

Hvorfor skal jeg vælge undervisning  
hos AOF?
Undervisningen hos AOF er noget andet 
end folkeskolen. Vi tager udgangspunkt  
i situationer fra din hverdag, og du er  
med til at bestemme, hvilke emner du  
vil  arbejde med. Du skal nemlig have  
mest muligt ud af din undervisning. 

Du kan f.eks. bruge undervisningen til at 
lære nye ting, som du kan bruge, når du 
skal søge nyt arbejde, eller hvis du gerne 
vil tage en erhvervsuddannelse. 

FVU-Dansk
Mange opgaver på arbejdet kræver, at  
du kan læse og skrive. Som ansat skal  
du  kunne læse og forstå manualer, bruge 
IT og give beskeder videre på skrift. Vi 
 arbejder med den slags dansk, der bliver 
brugt i dagligdagen både på arbejdet  
eller i din fritid. Vi bruger computer, så du 
er klædt på til de krav, dit arbejde stiller  
til dig. 

FVU-Matematik
Hvis du synes, at tal driller, kan du vælge 
undervisning i matematik. Du er med til 
at bestemme, hvilke emner du vil arbejde 
med. Det kan f.eks. være, at du vil være 
bedre til at aflæse tal i tabeller og  skemaer, 

beregne mængder og aflæse ordre- og 
følgesedler. Du kan også blive bedre, så du 
kan hjælpe dine børn med deres lektier. På 
FVU-matematik arbejder vi med forståelse 
for tal, regning og matematiske begreber. 

Undervisning for ordblinde
Undervisningen er for dig, der har svært 
ved at stave, skrive og læse. Vi tager 
udgangspunkt i situationer fra din hver-
dag, og du er med til at bestemme, hvilke 
emner du vil arbejde med I undervisningen. 
Lærerne er specialister i at undervise ord-
blinde. Vi bruger specielle IT-hjælpemidler, 
som du kan bruge i dit arbejde og i din 
hverdag.

FVU-Start
Er du tosproget, og vil du blive bedre  
til at snakke, læse og skrive dansk? Så 
er FVU-start et godt sted at starte. Vi 
 arbejder med almindeligt dansk. Vi øver  
os i at føre en almindelig samtale. Du er 
med til at bestemme, hvilke emner, vi  
skal arbejde med.

Hvordan melder jeg mig til undervisning?
Inden du kan begynde til undervisning, 
vil en af vores undervisere screene dig for 
 finde ud af dit niveau. Det gør vi for at sik-
re, at du får tilbudt den rette undervisning.

Du tilmelder dig fagene enkeltvis, men du 
kan kombinere de enkelte fag med andre, 
så det passer til dig.

Vi forventer, at alle opsagte får tilbudt  
et vejledningskursus via jobcenteret  
i Københavns Lufthavn. Her får du vej-
ledning, en uddannelsesplan og kan blive 
tilmeldt kurser.

Hvis du er ledig, skal du kontakte 
 jobcenteret i lufthavnen på telefon:  
25 36 79 00.

Hvad skal jeg leve af, mens jeg tager 
uddannelsen?
Tager du uddannelsen i opsigelses-
perioden, får du løn fra din virksomhed.  
Er du blevet ledig, kan du få dagpenge.

Hvis ikke du når at tage 
på kursus i din opsigelses-
periode, er der stadig 
mulighed for at komme 
på mange af de samme 
kurser. Du skal tale med 
A-kassen og jobcenteret 
om dine uddannelses-
ønsker, hvis du bliver 
arbejdsløs.

*FVU betyder Forbere-
dende Voksenundervis-
ning. Du kan tage FVU, 
hvis du er over 25 år og 
vil forbedre din mulighed 
for at tage en uddannelse 
eller blive bedre til dansk 
og matematik.
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