
AOF Almen Fag - FVU Dansk, IT og Jobsøgning 
 

 

FVU Dansk, IT og Jobsøgning består af 4 trin, alle kursister 

kompetenceafklares og indplaceres på rette niveau. 

Undervisningen er individuel tilrettelagt. 

 
 

 

De 4 trins niveauer i FVU Dansk… 

o Trin 1: Udbygge dit mundtlige ordkendskab. Arbejde 

med basal grammatik og skrive helt korte tekster 

o Trin 2: Lære at stave og læse lidt sværere ord, og du 

vil kunne anvende udvidet grammatik  

o Trin 3: Arbejde med at læse og skrive 

hverdagstekster, arbejde med avanceret grammatik 

o Trin 4: Studie- forberedende eller -understøttende 

for ansatte, der skal skrive længere faglige rapporter. 

Kurset har fokus på: 

 Målrettet og brancheorienteret CV 

 Motiveret og relevant ansøgning 

 Beskrivelse af egne  kompetencer 

 Brug af digital jobsøgning 
 Layout af CV og ansøgninger i  Microsoft Word.

 

Praktisk info 

FVU Dansk, IT og Jobsøgning er 

for alle voksne danskere, der 

tilhører arbejdsstyrken og som  

ønsker at forbedre sine 

grundlæggende færdigheder i 

dansk og IT ifm. jobsøgning.  

Er du ledig, skal du blot 

informere din A-kasse om, at du 

deltager i AOF Almene Fag. 

Er du er i arbejde, hjælper vi 

med at hjemsøge 

løntabsgodtgørelse.  

Inden du starter på AOF Almene 

Fag bliver du inviteret til en 

startsamtale, hvor du er med til 

at  sammensætte hvilke fag du 

skal have.  

Kontakt Jeanette Tagmose 

Nilsen på tlf.: 72132308 eller 

book selv en startsamtale på: 

aofnord.onlinebooq.dk 

For mere information kontakt: 

Jeanette Tagmose Nilsen: 

jtn@aofnord.dk - tlf.: 72132308  

Helle Mølgaard Pedersen: 

hp@aofnord.dk - tlf.: 21471843 

 

Du forbedrer mulighederne i din jobsøgning med: 

 dansk med fokus på jobsøgning 

 hjælp til jobnet, joblog og jobportaler 

 råd og sparring i forbindelse med udarbejdelse 

af CV og ansøgning 

 netværk med andre ledige.  

Vi anbefaler, at du tager egen bærbar pc med hvis 

du har en, ellers har du mulighed for at låne en 

hos AOF. 
 


