Vil du have dansk, som støtter dig i at lave dine skriftlige opgaver og projekter?
(Dokumentet er at finde på Pointer under Generel studievejledning)
For UCN Business er det vigtigt, at alle studerende får mulighed for at klare uddannelsen bedst muligt. Derfor tilbyder vi, at du kan få supplerende undervisning i dansk, som hjælper dig med at skrive dine opgaver og projekter.
Det foregår på den måde, at når du afleverer en skriftlig opgave eller projekt til din lærer, afleverer du den også til en
dansklærer. Din lærer retter det faglige indhold. Dansklæreren retter det dansk skriftlige indhold. Du får dermed en
dansksproglig og grammatisk tilbagemelding på opgaven eller projektet. Du får også mulighed for at arbejde med
individuelle danskfaglige opgaver.
Den supplerende danskundervisning er FVU-dansk. Med den får du mulighed for at forbedre dine skriftlige og
mundtlige danskfaglige færdigheder. Du bliver dermed bedre til at formulere dig professionelt og formelt.
Vores erfaringer viser, at flere af vores studerende kan have glæde af supplerende danskundervisning. Vi tilbyder
derfor muligheden for FVU-dansk til alle, som har fået karakteren 04 i dansk eller derunder ved den adgangsgivende
eksamen.
Undervisningen er online. Du afleverer opgaverne ved at sende dem digitalt til din dansklærer. Når opgaven er rettet, modtager du den igen digitalt. Et forløb med FVU-dansk varer ca. 10 uger. Du skal aflevere de opgaver og projekter, som du alligevel skal aflevere i dit studie i de 10 uger. Du kan også vælge at arbejde med særligt tilrettelagte opgaver, der relaterer til dine udfordringer.
For at starte på den supplerende undervisning i dansk er der deltagelse i FVU-screening. Du får også vejledning af
dansklæreren til at bruge den digitale platform, som undervisningen foregår over.
Vi har et Studieværksted på UCN Business Hobrovej 85, som er åbent hver tirsdag kl. 10.00 – 13.30. Hvis du har lyst
og behov for det, kan du der træffe din dansklærer og få personlig hjælp og vejledning i det danskfaglige.

Sådan kommer du i gang
1. Du kan skrive til fvu@ucn.dk, oplys dit navn, uddannelsen, som du er startet på samt dit telefonnummer.
Skriv ”Ja tak til screening i FVU-dansk”.
Screeningen tager omkring en halv time og tester dine færdigheder i dansk. Det foregår ved, at du løser
nogle opgaver på en PC med et særligt program.
Efter screeningen får du svar på, om supplerende FVU-dansk er et relevant tilbud til dig. Vi kontakter dig
med svar på, om du kan blive tilmeldt onlinetilbuddet i FVU-dansk.
2. Eller du kan ringe til dansklæreren på tlf. 91 33 33 42.
3. Eller du kan henvende dig i Studieværkstedet på UCN Business.
4. Eller du kan snakke med din lærer eller en vejleder på UCN.

Vælger du at sige ja tak til den supplerende undervisning i FVU-dansk, har UCN en forventning om, at du deltager og
gennemfører. Deltagelsen er gratis for dig som studerende.

UCN Business samarbejder med Aalborg Handelsskole (AH), som varetager selve undervisningen i FVU-dansk her på
UCN Business på Hobrovej 85, 9000 Aalborg.
AH har en generel beskrivelse af deres FVU-undervisning på hjemmesiden http://kursus.ah.dk/forberedende-voksenundervisning-fvu.html.

