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Vedr.: Høringssvar over lovudkast til ændring af lov om forberedende voksenun-
dervisning og ordblindeundervisning for voksne (FVU-tilbud for tosprogede mv.) 
 
 
Uddannelsesforbundet har modtaget høring over lovudkast til ændring af lov om forbere-
dende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne (FVU-tilbud for tospro-
gede mv.) 
 
Generelt er Uddannelsesforbundet positiv overfor, at forsøget med forberedende voksen-
undervisning målrettet tosprogede deltagere – FVU-start - bliver permanentgjort på 1. 
januar 2017. 
Dels opfylder tilbuddet et behov hos en gruppe af tosprogede, der har mangler forudsæt-
ninger for at starte på FVU; dels anerkendes det, at undervisningen pædagogisk set er 
en anden opgave end den ordinære FVU-undervisning. 
 
 
Forbundet har følgende bemærkninger til lovudkastet: 
 
S. 3, 2. spalte, 2. afsnit, l.4: ”Faget er særligt ……, der som følge af manglende dansk-
sproglige færdigheder ikke….arbejdsmarkedsuddannelser.” 
 
Bør der ikke stå mundtlige dansksproglige færdigheder? 
 
S. 3, 2.spalte, afsnit 3:”Forsøget var tilrettelagt således, at faget var målrettet personer, 
som ikke længere har ret til danskuddannelse efter lov om danskuddannelse til voksne 
udlændinge m.fl……..Denne forudsætning foreslås ikke permanentgjort.” 
 
Uddannelsesforbundet mener, at FVU-start fortsat udelukkende skal være for deltagere, 
der har opbrugt deres ret til danskuddannelse. FVU-start er et andet fagligt og ringere til-
bud end danskuddannelserne, der ligger i fornuftig forlængelse af dem (danskuddannel-
serne). 
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S. 4, 2. spalte, 2. afsnit: ”Tilsvarende vil det nye tilbud FVU-start skulle udbydes mindst 
4 gange om året af mindst 2 uddannelsesinstitutioner m.v. inden for naturlige geografi-
ske områder. ” 
 
Det kan i praksis blive en svær opgave at rekruttere tilstrækkelig med deltagere til, at 
FVU-start kan udbydes 4 gange om året af mindst 2 uddannelsesinstitutioner. Man kunne 
overveje at sætte det ned til mindst 3 gange om året. 
 
S. 7, 1. spalte, 2. afsnit: ”Undervisningen i FVU-start…….Det maksimale antal undervis-
ningstimer i FVU-start er på 60 klokketimer.” 
 
Det kan være vanskeligt for alle tosprogede at gennemføre og bestå på de nævnte 60 
klokketimer. Det må derfor påregnes, at nogle vil have behov for at deltage i FVU-start 
flere gange. 
 
S. 7, 2. spalte, 2. afsnit, l. 4: ”Der vil i modsætning til de skriftlige prøver være tale om 
en intern prøve, der gennemføres uden medvirken af en ekstern censor. ” 
 
Uddannelsesforbundet kan ikke bakke op om, at der skal gennemføres en prøve uden 
ekstern censur. Censuren har bl.a. til formål at sikre kvaliteten og det faglige niveau af 
tilbuddet – FVU-start. Derudover har censuren mulighed for at opsamle erfaringer og vi-
den fra undervisningen forskellige steder i landet, som kan bidrage til en faglig og didak-
tisk udvikling af tilbuddet – inklusiv forslag til efteruddannelses indsatsen. Uddannelses-
forbundet vil derfor foreslå, at der oprettes et censorkorps på 4-5 personer, der skal for-
tage den eksterne censur i forbindelse med prøveafholdelse. 
 
I Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 
for voksne står der i Kapitel 9, § 18. Stk. 4.: 
”Lærere, der varetager undervisning efter denne lov, skal have de nødvendige faglige og 
pædagogiske kvalifikationer. ” 
 

FVU-start er et nyt tilbud, der kræver særlige faglige, pædagogiske og didaktiske kompe-

tencer. Uddannelsesforbundet vil derfor forslå, at der oprettes et obligatorisk modul un-

der Pædagogisk diplomuddannelse i Undervisning i læsning og matematik for voksne, 

rettet mod lærere, der skal undervise på FVU-start.  
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Hanne Pontoppidan 
Formand for Uddannelsesforbundet 
 


