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GRATIS!

- med mulighed 
for lønrefusion

FVU Digital
Grundlæggende IT-undervisning

FVU Digital er et tilbud om grundlæggende IT-undervisning til privat- og offentlige  
ansatte, og kan normalt gennemføres med kort varsel.

Faget er målrettet deltagere, som har behov for at styrke deres basale færdigheder i  
digital opgaveløsning indenfor deres jobfunktion. Faget har således et praksisnært fokus.

FVU Digital er virksomhedsrettet undervisning og planlægges i samarbejde med  
virksomheden, så de ansatte bliver bedre til at bruge IT på computer, tablet og/eller  
telefon i deres daglige arbejde.
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Kursuscenter Nord er en del af EUC Nord, og vi tilbyder efteruddannelse. Vi ser os selv som en 
strategisk ressource for erhvervslivet, som sikrer et bredt og relevant efteruddannelsesudbud i Vendsyssel.

Undervisningen kan foregå på 3 forskellige trin, hvor trin 1 er for alle, der ikke er vant 
til at bruge IT, og trin 2 og 3 er for dem med lidt mere erfaring. Underviseren sør2ger for 
trin-indplacering, så de ansatte starter på det trin, der passer til dem. Når man er færdig 
med ét trin, har man mulighed for at fortsætte på næste trin.

Alle tre trin indeholder som udgangspunkt nedenstående emner, som alle 
tilpasses deltagernes niveau og arbejdsplasens ønsker og behov

Grundlæggende viden om digitale værktøjer
Lær at bruge udvalgte programmer på computer eller tablet, fx. Word og Excel fra Microsoft Office-pakken.

Informationssøgning
Lær hvordan du kan bruge internettet til at finde relevante informationer i form af tekst, billeder, video og lyd.

Digital kommunikation
Lær at bruge e-mail, kalender og skype-funktioner, fx til automatiske svar, mødeindkaldelser og online-møder.

Organisering, strukturering og håndtering af data
Lær at finde rundt i filsystemer på computeren og i skyen, så du kan gemme filer korrekt og finde dem igen senere.

Sikkerhed, privatliv og persondata
Lær bl.a. om adgangskoder, antivirus og persondatalovgivningen, så du kan passe på dine og arbejdspladsen data.

Kompensatorisk it
Lær at bruge relevante hjælpeprogrammer som fx. kan oversætte billedtekst til dansk eller lave tale om til tekst.

Trin 1
Introducerer brug af 
digitale værktøjer på 

basalt niveau

Trin 2
Udvikler færdigheder i 
digital opgaveløsning

Trin 3
Automatiserer 

færdigheder i digital 
opgaveløsning

Hvem kan deltage?
Kurset henvender sig til privat- og offentlige ansatte.

Kursussted
Undervisningen kan foregå på arbejdspladsen eller hos Kursus-
center Nord i Hjørring eller Frederikshavn.

Økonomi
Undervisningen er gratis og der kan søges lønrefusion i form af 
SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Vær opmærksom på, at 
SVU skal være søgt og godkendt før kursusstart.

Underviser
Undervisningen planlægges og udføres af en it-underviser fra 
Kursuscenter Nord. Underviseren er vant til at afholde it-kurser 
for voksne og har en Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. 

Tid
Undervisningstidspunktet aftales i forbindelse med planlægnin-
gen. Hvert trin planlægges til at tage fra 20 til 30 timer i alt, 
med mindst 3 timers undervisning om ugen. Et trin kan således 
gennemføres på én uge eller fordeles over maksimalt 10 uger, 
afhængigt af, hvad der passer jer bedst. 

Tilmelding
For tilmelding kontakt venligst: 
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