
Målgruppen er karakteriseret ved:
• At have en svag skolegang og har svært ved det  

ordinære skolesystem
• Ikke at have tilegnet sig tilstrækkelige kundskaber i 

grundskolen til at kunne gennemføre en ungdoms-
uddannelse

• Mangle almen samfundsforståelse
• Have brug for personlig, social og faglig støtte og 

vejledning.
• Ofte at være droppet ud af en uddannelse.

Deltagergruppen kan også i begrænset omfang omfatte 
behandlingskrævende unge.

Det centrale i TTF er en helhedsorienteret tilgang,  
hvor vi igennem hele forløbet arbejder konstruktivt og 
målrettet med at styrke den unges faglige, personlige og 
sociale kompetencer. Indsatsen er koncentreret om-
kring differentieret undervisning og intensiv vejledning.

Mulighed for adgangsgivende prøve:
Som en integreret del af TTF, tilbydes de elever der er i 
målgruppen, FVU undervisning i dansk og matematik. 
Med en bestået FVU prøve trin 4 i dansk og en bestået 
FVU prøve trin 2 i matematik, kan eleven efterfølgende 
søge optagelse på en erhvervsuddannelse.

De elever der er udenfor FVU målgruppen, vil modtage 
anden individuelt tilrettelagt undervisning i dansk og 
matematik

Undervisningen tager udgangspunkt i den 
enkeltes faglige niveau. Der undervises i:
• FVU læsning / matematik - samt specialundervisning  

for ordblinde
• Dansk og matematik 
• Samfundsfag
• Arbejdsmarkedsforhold
• Engelsk
• Samarbejde/konflikthåndtering
• Kost og motion

IT, studie- og praktik forberedelse samt arbejdsmar-
kedsforhold er integreret i undervisningen.

Som en del af forløbet kan den unge komme i  praktik, 
med uddannelses/job afklaring som formål.

Udover undervisningen modtager alle elever også 
individuel vejledning. Vejledningen retter sig såvel mod 
uddannelse/job som mod personlig afklaring og støtte 
til styrkelse af personlige kompetencer. 

Praktiske oplysninger:
Visitation sker fortsat via uddannelsesplan, med 
angivelse af den unges behov for FVU undervisning. 

Kontakt os endelig, hvis I har yderligere spørgsmål 
til projektet.

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

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

Tilbage Til Fremtiden (TTF) 
- med mulighed for adgangsgivende prøve (FVU)
Tilbage Til Fremtiden er et uddannelsesforberedende forløb, der primært 
henvender sig til unge mellem 18 og 29 år. Unge der er uafklarede og eventuelt 
har problemer der blokerer for påbegyndelse af et uddannelsesforløb eller lønarbejde.
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