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Almen VoksenUddannelse
AVU 9. og 10. klasse for voksne over 25 år, der mangler én eller flere afsluttende prøver fra grundskolen.

KORSØR SLAGELSE RINGSTED KONTAKT
Skolegade 1, Herrestræde 11, Ahorn Allé 1, Telefon: 58 55 50 50 WWW.VUCKLAR.DK
4220 Korsør 4200 Slagelse 4100 Ringsted E-mail: vucklar@vucklar.dk



Information 
AVU tilbydes på flere niveauer:
G svarer til 9. klasse
Hos os tilbyder vi basis- og G-niveau. Basisniveau afsluttes  
med en faglig dokumentation, som du har pligt til at aflevere  
for at kunne fortsætte på G-niveau. G-niveau afsluttes med  
prøver.

FED svarer til 10. klasse
Hos os tilbyder vi F-, E- og D-niveau. Både F og E-niveau afsluttes 
med faglig dokumentation, som du har pligt til at aflevere for at 
kunne fortsætte på D-niveau. D-niveau afsluttes med prøver.

Kernefag
• Dansk
• Dansk som Andetsprog
• Matematik
• Engelsk
• Samfundsfag
• Naturvidenskab
• Historie

Du kan tage ét fag ad gangen, eller sammensætte en hel uddannelse med flere fag samtidig. 
Du kan efter 10. klasse afslutte med en Almen Forberedelseseksamen – AF. 
Hvis du har bestået alle fag i en AF, er du sikret optagelse på 2-årig HF. 
Læs om hvad der skal til for at bestå en AF-eksamen i vores brochure om AF. 

Hvis du ikke har dansk som modersmål er det en god idé at tage faget Dansk som Andetsprog.  
Du får flere timer i dette fag. Læs mere i vores brochure om Dansk som Andetsprog.

Optagelse 
Du skal tale med en studievejleder for at blive optaget. Du skal medbringe alle dine eksamensbeviser. Vi har opstart 
i august og i januar, men det er muligt at blive optaget senere, hvis vi vurderer, at du kan nå at blive klar til eksamen. 
Vi har således løbende optag. 

Økonomi
9. klasse koster 130 kr. pr. fag. 
10. klasse koster 260 kr. for dansk, engelsk og matematik. 130 kr. for naturvidenskab og samfundsfag. 
Vær opmærksom på at der er ekstra betaling for nogle fag, fx IT, der koster 1.300 kr. 

Du kan få SU til din uddannelse, hvis du har undervisningstimer nok.  
Du er først optaget på holdet, når vi har registreret din betaling.

”Jeg er klar til 
at tage en 

uddannelse nu” 
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