
AVU HF

OBU FVU

Dansk som andetsprog  
Basis - G - F - E - D

Dansk  
Basis - G - F - E - D 

Engelsk 
Basis - G - F - E - D 
 
Matematik 
Basis - G - F - E- D 

Naturvidenskab 
G - F - E - D 

Samfundsfag 
G - D 

Dansk som 2. sprog B-A 
Dansk som 2. sprog C 
Dansk A
Engelsk B 
Fysik C
Kemi C
Matematik C
Mediefag C 
Psykologi C 
Samfundsfag C  

Dansk trin 1-4 

Matematik trin 1-2 
Start Bliv bedre til at tale  
          og forstå dansk

Der findes flere former for 
ordblindeundervisning. 

Fx til dig, der i forvejen går 
på skolen; til dig, der er 
tosproget; og til dig, der 
foretrækker online under-
visning.
OBU er gratis.

Book en tid hos en  
studie vejleder på: 
vucstor.dk/tid

Undervisningen foregår på:

VUC Storstrøm
Teatergade 23
4700 Næstved

Tlf. 54 88 17 00

Se mere på vucstor.dk
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AVU
AVU svarer til folkeskolens 9. - 10. klassetrin. 
Hvert fag afsluttes med en kompetencegivende 
eksamen, og fagene kan samles til en almen 
 forberedelseseksamen. Niveauerne på AVU er: 
Basis, G, F, E og D-niveau.

HF-enkeltfag
Hf-enkeltfag er fag på gymnasialt C- til A-niveau. 
Hvert fag afsluttes med en kompetence givende 
 eksamen, og enkeltfagene kan samles til en fuld 
hf-eksamen, som er adgangsgivende til professions-
uddannelser og erhvervsakademier samt  til den  
supplerende fagpakke (SOF) til universitets- 
bachelor.

HF på 2 år
HF på 2 år (HF2) giver adgang til professionsuddan-
nelser og erhvervsakademier samt  til den supple-
rende fagpakke (SOF) til universitetsbachelor.

HF Start
På HF Start kan du kombinere AVU- og HF-enkeltfag.
På den måde kan du blive klar til videre uddannelse  
og fx opnå adgang til EUX-uddannelserne eller en 
fuld HF- eksamen.

OBU
OBU er støttende undervisning for ordblinde. I de 
fleste tilfælde kan ordblinde træne sig op til at blive 
bedre til at læse og skrive. Undervisningen gør en 
stor forskel fra første undervisningsgang. Det er 
gratis og tilrettelægges individuelt efter kursistens 
ønsker og behov.

Uddannelsespakker
1/2 - 1-årige pakker kvalificerer dig til at søge 
 optagelse på én af følgende uddannelser: fængsels-
betjent, bioanalytiker,  ergoterapeut, pædagog, social-
rådgiver og syge plejerske. Pakkerne består af en 
række HF-fag, der alle  afsluttes med  eksamen. 

IKV
Individuel kompetencevurdering betyder er en vur-
dering af de uformelle kompetencer og den viden, 
du har erhvervet andre steder end i skolen. VUC 
Storstrøm tilbyder vurdering af dine kompetencer 
inden for alle de fag, der udbydes på AVU og HF.

Fjernundervisning
Fjernundervisning er fleksibel undervisning. 
Undervisningen svarer fuldkommen til indholdet på 
almindelige fremmøde-hold. Fjernundervisning giver 
dig mulighed for at planlægge opgaver i forhold til 
evt. arbejdsliv. 

FVU
FVU er grundlæggende undervisning i dansk, 
 matematik, IT og engelsk**. Undervisningen er mål-
rettet  kursistens individuelle behov. Der undervises 
på flere trin. Kursisten vil inden undervisningsstart 
blive indplaceret på det rette trin på baggrund af en 
test eller samtale. Undervisningen er gratis*

*Er du på kommunal forsørgelse, skal der indgås en 
aftale med din kommune ved FVU i dagtimerne.

** IT og engelsk udbydes kun til beskæftigede. 

VUC Storstrøm tilbyder...


