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Agenda
• FVU i Nordjylland
• Case Skagen
• Udvikling af FVU start internprøve



VUC&hf Nordjylland



FVU driftsoverenskomstparter



FVU start i tal

FVU start

VUC 13,8

VUC+DOP 25,8

FVU i tal efter 3 kvartaler

Samlet aktivitet 274

FVU start 25,8

Samlet Virksomhedsrettet 25

FVU start virksomhedsrettet 5

Samlet under 25 77

FVU start under 25 1,3



• FVU i Nordjylland

• Case Skagen
• Udvikling af FVU start internprøve



Vækst på FVU-området
Samarbejder med 20 virksomheder i Frederikshavn kommune, som er spredt ud på 8 
virksomheder:
FVU start:

• Skagerak Pelagic (Skagen)

• Ruths hotel (Skagen)

• Karstensens Skibsværft (Skagen)

• Launis (Aalbæk)

• Elektromarine/Elcor (Skagen)

• Store Vognsbæk (Skærum/Frederikshavn)
• Frederikshavn maritime erhvervspark i Kattegat Siloen (Frederikshavn)

• Premator (Frederikshavn)



Hvorfor fungerer FVU-start så godt på 
virksomhederne: 
• Netværk - samling af ca. 20 virksomheder og div. organisationer - Vigtig sparring: Almina 

Ninkotovic , Bosætningskonsulent i Frederikshavn Kommune.
• Åbne hold – løbende optag

• Brancheorienteret undervisning – selvfølgelig i henhold til loven
• Fokus på mundtlighed fremfor skriftlighed
• Fleksibel tilgang

- Fastholdelse og bosætning
- Sprogkurser på tværs
- Ægtefællejob
- Lokale integrationsaktiviteter 
- Modeludvikling og videndeling



Yderligere vækst på FVU-(start) området

• FGU – måske et øget fokus på virksomhedsrettet undervisning – derfor 
mere erhvervsvejledning

• Beregninger viser, at der frem mod 2021 kommer til at mangle 4.500 
personer i arbejdsstyrken i Frederikshavn kommune. 

• Erhvervsliv er i vækst
• To store havneudvidelser

Negativt for Frederikshavn kommune:
• Unge forlader byen. 
• Mangel på faglært arbejdskraft. 



Kort om Skagerak Pelagic i forhold til FVU for 
tosprogede

• Skagerak Pelagic A/S er en af Europas største pelagiske fiskeindustrier.
• Virksomheden er en af de største i Skagen med en omsætning omkring 600 mio. 
• Her kommer VUC på banen: De beskæftiger omkring 150 personer til dagligt, og ca. 200 personer i 

højsæsonen.
• Ud af de 150 personer, er 40 medarbejdere tosprogede:



Sådan ser undervisningen ud på Pelagic



Hvorfor FVU-start på virksomheder – hvorfor 
sprogundervisning

• Sprogundervisning sikrer: God integration i lokalsamfundet.
• Fælles sprogramme.
• En fælles forståelse for kulturen (som går begge veje)….
• Fastholdelse
• Opkvalificering
• At medarbejderne får mulighed for at deltage mere aktivt i det 

daglige samarbejde og det sociale liv på arbejdspladsen.
• Kompetencer og produktivitet øges i virksomheden



Hvordan planlægges undervisningen på 
eksempelvis Skagerak Pelagic?
• Billeder tages, som bruges i undervisningen
• Medarbejderens sprogbehov
• Interviewe produktionschefer m.m. – spørgsmål, medarbejderne 

møder til dagligt
• Fagordsliste noteres (eksempel)
• Dagligdagens arbejdsopgaver:

• ferske, frosne og marinerede sildeprodukter og biprodukter.
• Surning af fisk m.m.
• Hygiejneregler

• UV plan



• FVU i Nordjylland
• Case Skagen
• Udvikling af FVU start internprøve



Fælles tilgang til FVU start internprøve

• FVU start er et mundtligt fag
• Flytte kursisten til FVU trin 1
• Den interne prøve fastslår, at 

kursisten er klar til at start på FVU 
trin 1

• Evalueringsmål (?)
• Tidsforbrug

FVU start internprøve:
• Samtalebillede
• Billedserie
• Forberedt mundtligt oplæg
• Prøven evalueres af underviseren



Samtale billede



Billedserie



Et forberedt mundtligt oplæg

Emnet valgt i samarbejde med underviseren
Ca 3-5 min oplæg.



Prøven vurderes af underviseren. 

Udgangspunktet for vurderingen af resultatet af prøven er, om kursisten har et ordforråd der gør, 
at kursisten kan deltage og forventelig bestå FVU trin 1 for tosprogede.
Vurderingen fortages ud fra kursistens mundtlige præstation. I vurderingen lægges der vægt på 
om kursisten kan:
• Formulere spørgsmål ud fra en given kontekst (samtalebillede).
• Besvare spørgsmål stillet til en given kontekst (samtalebillede).
• Forbinde en tekst med et givent billede (billedserie der gives 2 billedserie).
• Et forberedt mundtligt oplæg hvor kursisten selv har valgt emnet i samarbejde med læreren 

(evt. en bog som emne)

Der skal lægges vægt på, at spørgsmål stilles korrekt ( HV ord,……)
Der skal lægges vægt på, at svar på spørgsmål er sprogligt acceptabel.
Der skal lægges vægt på, at der kan fremføres en sammenhængende fremstilling af det valgte 
emne, fokus er på begreber og sætninger. Oplægget skal have et omfang af 1 - 3 minutter. Det 
mundtlige oplæg kan indgå som en del af undervisningen op til prøven.



Arbejdsgruppen

Aalborg sprogcenter
AOF Nord
AOF Vendsyssel
VUC Frederikshavn
VUC Jammerbugt



Tak for jeres tid! 
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