Oversigt

Over uddannelser og forkortelser på
Kolding HF & VUC

Kolding HF & VUC udbyder undervisning på følgende uddannelser:

AVU

Almen voksenuddannelse på basis-, G-, F, E- og D-niveau. Basis- og G-niveau
svarer til folkeskolens 9. klasses niveau, mens F- og E-niveau svarer til folkeskolens 10. klasses
niveau.
D-niveau er et overgangsniveau, der kan tages før påbegyndelse af en gymnasial
uddannelse.

FVU

Forberedende voksenundervisning i dansk (trin 1-4) og matematik (trin 1-2).

Forberedende voksenundervisning svarer til undervisning på folkeskoleniveau under 9.
klasses niveau. Undervisningen bruges ofte som efteruddannelse af personer, der er i
arbejde, men bruges også som understøttende undervisning, hvor kursister i uddannelse,
der har basale læse-/stavevanskeligheder eller manglende basale regnefærdigheder kan
hjælpes. FVU-undervisning er ikke SU-berettiget, men der kan udbetales SVU (Statens
VoksenUddannelsesstøtte)) til enten borgeren eller arbejdsgiver, når FVU tages som
efteruddannelse.
Undervisningen kan enten foregå på Kolding HF & VUC, på lokale virksomheder, eller på
uddannelsesinstitutioner, som har indgået driftsoverenskomst med Kolding HF & VUC om
udbud af FVU-undervisning. I øjeblikket har henholdsvis CSV Kolding-Fredericia og
Sprogskolen Kolding en driftsoverenskomst om udbud af FVU-undervisning.

OBU

Ordblindeundervisning. Alle, der har afsluttet folkeskolen og er testet ordblinde
har retskrav på gratis ordblindeundervisning. Ordblindeundervisning kan foregå på Kolding
HF & VUC eller på uddannelsesinstitutioner, som har indgået driftsoverenskomst med
Kolding HF & VUC om udbud af ordblindeundervisning. I øjeblikket har CSV KoldingFredericia og Sprogskolen Kolding en driftsoverenskomst om udbud af
ordblindeundervisning. Ordblindeundervisning er ikke SU-berettiget, men der kan udbetales
SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte)) til enten borgeren eller arbejdsgiver, når
ordblindeundervisning tages som efteruddannelse.
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Hf-e

Højere forberedelseseksamen som enkeltfag. Uddannelsen er på gymnasialt

niveau. Kursister kan tage et eller flere fag, og kan selv sammenstykke en hel Hf-eksamen
over tid. En særlig tilrettelæggelse er Professionspakken, hvor 4 fag taget over 1 år giver
adgang til en række bacheloruddannelser. Der er deltagergebyr på HF-enkeltfagsforløb:
Obligatoriske fag koster 450 kr. pr. forløb, mens valgfag koster 1.100 kr. pr. forløb. En kursist
der tager kombination af fag, der adgang til en videregående uddannelse (en fuld Hfeksamen, Professionspakken mv.) kan få størstedelen af deltagerbetalingen refunderet, når
de har færdiggjort forløbet
De fleste HF-e fag udbydes nu også som net-undervisning.

HF-2

2-årig Højere forberedelseseksamen. Gymnasial uddannelse, der modsat hfenkeltfag tages som en samlet pakke over 2 år. HF-2 er i lighed med andre
ungdomsgymnasiale uddannelser gratis.

GSK

Gymnasiale suppleringskurser. Uddannelsen retter sig mod kursister, der allerede

har en gymnasial eksamen, men mangler enkelte fag for at kunne blive optaget på en
videregående uddannelse. Fagene tages som enkeltfag. En lovændring betyder dog at GSKundervisning fremover skal følges som kortere forløb af komprimeret fuldtidsundervisning
(turbo-kurser), for at være SU-berettiget.

UVM/MBUL

Undervisningsministeriet/Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling. Ministeriet skifter hyppigt navn, hvorfor betegnelsen Undervisningsministeriet og
forkortelsen UVM bruges generelt om det ressortministerium, som VUC hører under.

Generelt
AVU-, FVU- og Ordblindeundervisning varetages af den samme gruppe af undervisere og
betegnes i daglig tale som AVU-afdelingen og refererer til AVU-uddannelseschefen.
Lærerne er seminarieuddannet (svarende til folkeskolelærere). De lærere, der varetager FVU- og
Ordblindeundervisning, skal som udgangspunkt have taget efteruddannelse i undervisning på
de pågældende niveauer.
Undervisningen på Hf-e, HF-2 og GSK varetages af den samme gruppe af undervisere og
betegnes i daglig tale som HF-afdelingen og refererer til HF-uddannelseschefen. Undervisere
har typisk en 2-faglige universitetsuddannelse (hovedfag i et fag og – bifag i et andet), svarende
til gymnasielærer
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