
Tilbage til Fremtiden
AOF Nord
Mylius Erichsens Vej 1
9210 Aalborg SØ

Kontaktperson:
Dorte Bøgsted Topp, tlf. 27 20 96 96
dbt@aofnord.dk
www.tilbagetilfremtiden.dk

Kontakt din sagsbehandler ved Uddannelseshuset 
eller din UU vejleder! De kan fortælle dig mere om 
hvordan du kan blive den heldige der kommer med.

Tilbage
Til 
Fremtiden - et godt tilbud til dig mellem 18 - 29 år

Start på

TTF
og få den 
hjælp du 
behøver 

for at 
komme 
videre

Hvad vil 
jeg med 
mit liv?

Adgangsgivende
provei

Hvad nu, hvis jeg ikke kan?Hvem kan 
hjælpe mig?

hvis jeg vil...hvor skal jegså starte?

HUSK!
FEST FREDAG

Ring 

Jobcenter

?
HUSK!Biffenpå torsdag

o

Uddannelse ?



”Det er samtalerne 
med vejlederne, der har 
betydet mest for mig...

”Det er ingen der 
bliver holdt udenfor 
eller mobbet

”Lærerne presser os 
men på en god måde ... 
har fået mere selvtillid 
og mod til at begynde 
på en uddannelse         

”Jeg har 
aldrig været så 
stabil som nu!

• Magter du ikke det almindelige 
skolesystem?

• Fik du aldrig taget en uddannelse?

• Eller er du droppet ud?

• Mangler du en adgangsgivende 
eksamen?

• Lyst til at komme i gang igen?

• Har du brug for personlig, social 
og faglig støtte og vejledning?

Tilbage til fremtiden, er STEDET hvor du
får blod på tanden, og lyst til at komme videre.
Sammen med andre unge får du undervisning i 
FVU-dansk og FVU-matematik. Du lærer også mere 
om, hvad der sker i samfundet, og du får 
større viden om, hvilke uddannelser der kan være 
noget for dig. Hvis du gerne vil blive bedre til 
engelsk, er det også muligt.

Vi tager udgangspunkt i der hvor du er fagligt,
og ruster dig til at nå dit mål. Undervisningen
vil blive tilpasset dig og du vil få maksimalt støtte
under hele forløbet.

Hvis dit mål er at komme videre på Tech College
eller på SOSU Nord, kan du tage en adgangsgivende
FVU prøve hos os. Med en bestået prøve, kan du
søge optagelse på erhvervsuddannelserne.
Du vil få masser af mulighed for vejledning og
sparring, når du har behov for det, så du bliver klar
til at starte på netop den uddannelse du brænder for.

Praktik kan også være en del af indholdet på TTF.
Vi kan hjælpe dig med at finde en praktikplads,
indenfor et arbejdsområde du gerne vil prøve af.


