AVU obu-klasse
9.klasses forløb for ordblinde

AVU OBU-klassen
- er et tilbud til unge voksne ordblinde.
AVU OBU-klassen er et tilbud til dig, der mangler der mangler de adgangsgivende beviser for at kunne starte på en
erhvervsuddannelse eller en ungdomsuddannelse.
Alle fag er på G - niveau svarende til folkeskolens 9.klasse
Du vil komme til at gå i klasse med andre der også er ordblinde.
Alle på holdet bruger derfor IT-rygsæk som det vigtigste daglige
arbejdsredskab.
For at blive optaget i AVU OBU-klassen skal du være testet
og udredt i forhold til ordblindhed. Hvis du tidligere er blevet
testet, vil du alligevel blive testet igen. Det gør vi for at være
sikre på at vi sammensætter det rigtige tilbud til dig.
AVU OBU-klassen har ca. 18 kursister på holdet. I følges ad til
alle AVU-fagene dansk, matematik, engelsk og samfundsfag.
Ordblindeundervisning sker på lidt mindre hold, hvor I deles op
på hold med maks.6 kursister på et hold. Her arbejdes der med
hjælpemidler som IT-rygsæk og smartphone.
Der er, som til al anden undervisning på VUC, mødepligt til
samtlige lektioner på skemaet.
Vil du høre mere om tilbuddet:
Kontakt
Læsecenter Aalborg
Tlf. 21 18 76 27
Email: lc-aalborg@vucnordjylland.dk
eller kontakt vores studievejledning.

TILMELDING
For at blive tilmeldt
AVU OBU-klassen skal
du først kontakte vores
studievejledning på telefon
99 300 350 og booke en tid
ved en vejleder.
Vejlederen hjælper dig
gennem resten af optagelsen

ØKONOMI
Der er et deltagergebyr på
AVU undervisning på 120 kr.
pr.fag. For AVU OBU-klassen
er det samlede beløb der skal
betales for at blive tilmeldt
480,- kr.

START
AVU OBU-klassen starter i
august og afslutter med
prøver i maj.

LÆS MERE PÅ:
www.læsecenter.dk
www.ordblind.nu
www.vucnordjylland.dk

Aalborg
Studievejledningen
På Sporet 8
9000 Aalborg
99 300 350
aalborg@vucnordjylland.dk

Læs evt. mere om FVU og OBU på
www.læsecenter.dk
www.ordblind.nu
www.vucnordjylland.dk

Aalborg
På Sporet 8
9000 Aalborg
99 300 300
aalborg@vucnordjylland.dk

