
 

 Forberedende voksenundervisning (FVU) i matematik er til voksne, 
der ønsker at blive bedre til regning og matematik. 

 

 FVU-matematik består af to trin. Hvert trin tager 30-60 timer. 
 

 FVU-matematik Trin 2  er sammen med FVU-læsning læsning    
Trin 4 adgangsgivende til nogle erhvervsuddannelser. 

 

 Det er gratis at deltage i undervisningen. 
 

 På CSV Odense foregår undervisningen på små hold med 
 max. 8-10 deltagere. 
 

Kontakt: 

CSV Odense på tlf. 63 75 39 00  

eller leder af specialundervisning for voksne  

 Anders Thomsen på tlf. 63 75 39 09 

 E-mail: asth@odense.dk 

 Hjemmeside: www.csv-odense.dk 

 

Ansøgningsskemaet skal indsendes til: 

CSV Odense 

Rismarksvej 80 

5200 Odense V 
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Hvad er FVU-matematik 
Mange unge og voksne oplever, at det er svært at klare studiets,  
jobbets eller dagligdagens krav om matematikfærdigheder. 
FVU-matematik er for dig, der gerne vil blive bedre til regning og mate-
matik. 
 

Sådan kommer du i gang 
Du skal være fyldt 18 år for at kunne starte på FVU. 
Inden du kan starte til FVU-undervisningen skal du til en test. 
Testen viser hvilket trin, du skal starte på. 
 

Undervisningens indhold 
På begge de to trin arbejder du med matematik i hverdagen.  
 

Du lærer: 
 at forstå matematiske begreber 
 at lægge sammen, trække fra, gange og dividere 
 at overskue og vurdere matematisk information 
 

På trin 1 øver du dig i at lægge sammen, trække fra, gange og dele           
- både i hovedet og ved hjælp af papir og blyant. 

Du lærer at bruge mål og vægt, brøker og procenter, længde og højde, 
bredde og omkreds. 

På trin 2 får du styr på fx areal, rummål og figurer som trekant, firkant 
og cirkel. Du lærer at forstå statistik og udarbejde data ved hjælp af   
statistiske metoder. 

På trin 2 vil niveauet være lidt højere end på trin 1. 

Prøve eller deltagerbevis 
Du kan gå til prøve efter hvert trin, men prøverne er frivillige. 
Består du en prøve, får du et prøvebevis. 
Såfremt du vælger ikke at gå til prøve, kan du få et deltagerbevis, hvis du 
har deltaget i mindst 85 procent af undervisningen. 
 
Hvad kan jeg bruge FVU til 
FVU-matematik trin 2 er, sammen med FVU-læsning trin 4,  
adgangsgivende til nogle erhvervsuddannelser. 
FVU kan gøre det lettere for dig at starte i uddannelse eller job. 
 
Hvordan kommer jeg i gang 
Du skal indsende et ansøgningsskema.  
 
Ansøgningsskemaet får du ved henvendelse til CSV Odense, på              
tlf. 63 75 39 00 eller på www.csv-odense.dk. 
 
Ansøgningsskemaet indsendes til CSV Odense, Rismarksvej 80,          
5200 Odense V. 
 
Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi kontakte dig for at  
aftale nærmere. 

 

Læs mere på: www.csv-odense.dk 
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