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Landsforening  

Kopi til samtlige kommuner 

Orientering om målgrupper for FVU-læsning og danskuddannelse 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Styrelsen for International 

Rekruttering og Integration har konstateret, at der hersker en fejlfortolk-

ning af den målgruppe, som tilbuddet om FVU-læsning er rettet mod, 

samt en fejlfortolkning af de dansksproglige krav ved optagelse af ud-

lændinge på FVU-start og FVU-læsning trin 1-4.  

Styrelserne kan endvidere konstatere, at der pt. foregår en markedsføring 

af FVU, hvor FVU præsenteres som et tilbud om sprogundervisning i 

dansk, med et indhold svarende til danskuddannelserne, hvilket ikke er i 

overensstemmelse med fagbeskrivelserne for FVU. 

Med dette brev vil styrelserne derfor tydeliggøre forskellen mellem mål-

grupperne for henholdsvis FVU og danskuddannelser samt præcisere de 

dansksproglige krav for optagelse på FVU. 

Det er afgørende, at FVU-tilbuddet, som er et tilbud uden deltagerbeta-

ling, der oprindeligt er udviklet til borgere med manglende basale læse- 

og skrivefærdigheder, ikke forveksles med sprogundervisning. 

Målgruppe for FVU-læsning og optagelse til dette tilbud 
Formålet med FVU-læsning er at give voksne mulighed for at forbedre 

og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og 

skriftlig fremstilling med henblik på videre uddannelse samt styrkede 

forudsætninger for aktiv medvirken i samfundslivet. For tosprogede i 

FVU-start gælder det derudover deres grundlæggende færdigheder i 

mundtlig fremstilling og formidling. 

FVU-læsning udbydes i fire trin og FVU-start udbydes på et niveau. 

I FVU-regelsættet og efterfølgende hyrdebrev beskrives målgruppen, 
som: 
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 Alle, der er fyldt 181 år, og som har forudsætninger for at følge un-

dervisningen med udbytte, har adgang til forberedende voksenun-

dervisning 

 Voksne med utilstrækkelige grundlæggende færdigheder i læsning, 

stavning og skriftlig fremstilling 

 Voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget 

 Kortuddannede dansksprogede 

 

Undervisningen i FVU-læsning tilsigter at føre de konkrete færdigheder 

op til og med niveau G i dansk inden for almen voksenuddannelse (avu). 

Optagelse på FVU 
Ved optagelsen til FVU-læsning vurderer uddannelsesinstitutionen ind-

ledningsvis, om FVU skønnes at være det rette tilbud, og hvis dette er 

tilfældet, skal ansøgeren for at blive optaget gennemføre en obligatorisk 

visitationstest VLV-2. På baggrund af testresultatet og den indledende 

vurdering træffes afgørelse om optagelse. Trinindplacering sker på bag-

grund af testresultatet og yderligere afdækning. 

 

Ved optagelse til FVU-start vurderes det indledningsvist, om FVU skøn-

nes at være det rette tilbud. De nødvendige færdigheder for FVU-start 

svarer som minimum til A1 mht. at læse og skrive dansk og A2+ mht. at 

forstå og tale dansk i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog 

(BEK, § 10, stk. 1). Der visiteres til FVU-start med en obligatorisk sam-

taleguide. Ved optagelsen anlægges en helhedsvurdering med udgangs-

punkt i samtaleguiden. 

 

FVU er ikke et tilbud om sprogundervisning. FVU er i udgangspunktet 

heller ikke et tilbud til voksne med videregående uddannelse. FVU er 

ligeledes ikke et tilbud til voksne med midlertidigt ophold i Danmark 

med henblik på arbejde, som fx gæsteforskere. 

 

Udgangspunktet for FVU er, at deltageren har tilstrækkelige faglige og 

dansksproglige forudsætninger til, at FVU-udbyderen med rimelighed 

kan forvente, at personen kan opnå målene for det trin, som deltageren 

optages på, inden for det fastsatte omfang af undervisningen på trinnet. 

Dette blev understreget i et hyrdebrev i 2013 angående personer med 

dansk som andetsprog, der optages på FVU-læsning. På samme måde 

forudsættes det, at deltagere, der ud fra en helhedsvurdering og ved brug 

af samtaleguiden, er blevet vurderet til at kunne profitere af FVU-start, 

normalt kan gennemføre inden for det fastsatte timetal. 

Målgruppe for danskuddannelse 
Danskuddannelserne (DU) er et tilbud om specialiseret og differentieret 

undervisning i dansk som andetsprog. I forhold til læsning, skriftlig 
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fremstilling, mundtlig kommunikation og lytteforståelse dækker under-

visningen alle aspekter af kommunikativ sprogfærdighed. Herved adskil-

ler danskuddannelserne sig afgørende fra FVU. 

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og 

har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark. Der 

er tre selvstændige danskuddannelser, som henvender sig til hver sin 

kursistgruppe. 

 Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for kursister, som ikke kan læse

og skrive på deres modersmål, samt latinske analfabeter, som ik-

ke behersker et europæisk skriftsystem.

 Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister, som har en kort

skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

 Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mel-

lemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være

erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregå-

ende uddannelse.

Målet for danskuddannelserne er, at kursisterne opnår tilstrækkelige 

dansksproglige færdigheder til at klare sig på arbejdsmarkedet, eventuelt 

tage en uddannelse samt fungere aktivt som borger i det danske sam-

fund. Viden om kultur og samfundsforhold i Danmark er en del af ud-

dannelserne.  

Hver danskuddannelse er opdelt i seks moduler. For at gå videre fra et 

modul til det næste, skal kursisten bestå en modultest. 

En udlændings opholdsgrundlag er afgørende for karakteren af det 

danskuddannelsestilbud, der tilbydes, og der skelnes her mellem I-

kursister og S-kursister. Ved I-kursister forstås flygtninge og familie-

sammenførte med flygtninge. Ved S-kursister forstås udenlandske ar-

bejdstagere, studerende m.v. 

Begge grupper tilbydes Danskuddannelse 1, 2 eller 3 i en periode på op 

til 5 år. Rammerne for tilbuddet er dog forskellige. I-kursister deltager 

gratis i danskuddannelse som en obligatorisk del af et integrationspro-

gram. S-kursister skal betale en deltagerbetaling på 2.000 kr. per modul 

og er ikke forpligtede på deltagelse. S-kursister skal desuden betale et 

depositum på 1.250 kr. for at starte på deres danskuddannelse. 

Deltagerbetalingen for S-kursister gør, at gratis FVU-forløb markedsført 

som sprogundervisning, kan virke tillokkende. Som det fremgår ovenfor 

er det imidlertid i strid med reglerne at anvende FVU-forløb som substi-

tut for sprogundervisning. 
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Krav til danskkundskaber i forbindelse med tilbud til voksne to-
sprogede  
For optagelse på FVU-start kræves som minimum et mundtlig dansk-

sprogligt færdighedsniveau svarende til A2+ i Den Fælles Europæiske 

Referenceramme for Sprog.  Ved FVU-læsning trin 1 kræves niveauet 

B1. 

Idet modultestene på danskuddannelserne netop referer til niveauerne i 

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, kan kravene til to-

sprogedes danskkundskaber præciseres som i nedenstående skema. 

FVU-start Forudsætter dansksproglige kompetencer svarende til 

Danskuddannelse 1 Modultest 5 
Danskuddannelse 2 Modultest 4 
Danskuddannelse 3 Modultest 3 

FVU-læsning trin 
1 

Forudsætter dansksproglige kompetencer svarende til 

Danskuddannelse 1 Prøve i Dansk 1 
Danskuddannelse 2 Modultest 5 
Danskuddannelse 3 Modultest 4 

FVU-læsning trin 
2 og 3 

Forudsætter dansksproglige kompetencer svarende til 

Danskuddannelse 2 Prøve i Dansk 2 
Danskuddannelse 3 Modultest 4 

FVU-læsning trin Forudsætter dansksproglige kompetencer svarende til 
4 

Danskuddannelse 3 Prøve i Dansk 3 

Annoncering og markedsføring af uddannelserne 
Ved markedsføring og annoncering skal det fremgå klart, om der er tale 

om FVU-læsning, FVU-start eller om danskuddannelse. Det skal endvi-

dere fremgå klart, at der for så vidt angår FVU-læsning er tale om under-

visning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling på dansk, og dermed 

ikke sprogundervisning i dansk. For FVU-start skal det ligeledes fremgå, 

at der ikke er tale om sprogundervisning. 

Deltagere i såvel FVU som danskuddannelse skal være bekendte med, 

hvilket undervisningstilbud de modtager og formålet hermed.   
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Love og regler 
 Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og 

ordblindeundervisning for voksne, LBK nr. 96 af 26.1 2017 med 

senere ændringer 

 Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende vok-

senundervisning, Bekendtgørelse nr. 1796 af 27.12 2018 

 Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., 

bekendtgørelse nr. 1766 af 27/12/2018 

 Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne 

udlændinge m.fl., bekendtgørelse nr. 150 af 27/02/2018 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Birgitte Hansen  

Direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet  

 

Kasper Kyed 

Direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration  
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