Dansk for unge
18 – 25 år

UNG
Milnersvej 41C, 3400 Hillerød, tlf.: 7232 85 00

SN UNG

www.sprogcenternordsjaelland.dk
Oktober 2019

DANSK FOR UNGE

TIL KURSISTEN

På Sprogcenter Nordsjælland har vi en afdeling for vores yngste
kursister med tre faste lærere. Vi kalder os SN Ung.
Undervisningen på SN Ung foregår på vores afdeling i Hillerød.

Er du 18 – 25 år?
Vil du være sammen med andre unge?
Vil du lære dansk i højt tempo?
Vil du være med til at
- arbejde med spændende emner for unge?
- undersøge lokalområdet?
- møde sportsklubber og foreninger?
- bruge biblioteket?
- besøge uddannelsessteder?
- søge fritidsjob?
- synge danske sange?
- og meget meget mere?

BÅDE DANSKUDDANNELSE OG FVU
Unge kursister har brug for at være sammen med andre unge. De lærer ofte
det danske sprog hurtigt, og de er utålmodige efter at tage hul på det liv, der
ligger uden for sprogcentret. Indholdet i undervisningen tager derfor fat i
situationer og temaer, som er relevante for at kunne begå sig som ung i
Danmark.
Undervisningen på SN Ung er fordelt på 3 dage om ugen, så kursisterne kan
deltage i praktik de to andre dage. Begyndermodulerne får tilbudt 12
lektioner om ugen, jf Lov om danskuddannelse. De højere niveauer
supplerer deres danskuddannelse med FVU start, FVU læs og FVU
matematik. De får hermed op til 20 lektioner om ugen, heraf 12 lektioner
moduldansk. De enkelte FVU trin afsluttes med prøver.

FINANSIERING
Tilbuddet er finansieret alene ved modultakst og FVU-taksameter.

UNDERVISNING
Du lærer dansk efter loven om dansk, og du tager modultest.
Når du er klar, kan du supplere med FVU start, FVU læs og FVU matematik.
Du går i skole 3 dage om ugen.
Du har mellem 12 og 20 lektioner.
Har du – eller din sagsbehandler – spørgsmål, er du velkommen til at
kontakte:

Vejleder:
Ulla Clausen, tlf.: 2421 1364, mail: ucla@hillerod.dk

