
VUC VEST
overblik over vores udbud
VUC Vest skaber rammer for livslang læring i en åben 
og mangfoldig uddannelsesinstitution for unge og 
voksne. Institutionen har undervisningsafdelinger i 
Esbjerg og Vejen, og vi kan også udføre undervisnings-
opgaver på virksomheder.

2 - årIgt hf*

uddANNelser oG FAGTilbud

hf - uddannelsespakker*

hf - enkeltfag*

avu - 8. - 10. klasse + d-nIveau

dsa - dansk som andetsprog

oBu - ordBlIndeundervIsnIng

fvu - forBeredende voksenundervIsnIng
kompetencer i dansk og matematik styrkes 

på vuC vest kan den ordblinde få 
gratIs hjælp

tilbud til tosprogede, der gerne 
vil videre med uddannelse eller arbejde

fag, der bringer kursisten videre i job, 
eller anden uddannelse

studieforløb målrettet videregående uddannelse

En fleksibel vej til drømmeuddannelsen

en fuld gymnasial uddannelse














vi Tilbyder oGså

gs -  gymnasia l  suppler ing*

vuC erhverv

VUCnetundervisning

en rigtig god mulighed for at 
komme hurtigt videre

fleksibelt kompetenceløft til 
virksomhedens medarbejdere

fleksibel uddannelse, hvor man kan læse 
hjemmefra eller fra arbejdspladsen







www.vucvest.dk

koNTAkT vuC vesT

tlf.  76 12 17 20  

mail: vejledningen@vucvest.dk

www.vucvest.dk

 *Kun i Esbjerg

Med forbehold for ændringer



VUC VEST
overblik over vores udbud
VUC Vest er et rummeligt uddannelsessted med  
fokus på høj faglighed og formelle kompetencer.   
vi har et bredt udvalg af uddannelser og fagtilbud 
- målrettet den enkelte kursist og elevs behov. 

AlMeN ForberedelseseksAMeN

for at tage almen forberedelseseksamen (af)  

skal du bestå prøverne i fem fag:

1. dansk d-niveau eller dsa d-niveau

2. matematik d-niveau

3. Engelsk d-niveau

4. naturvidenskab g-niveau

5. samfundsfag g-niveau

 Garanterer dig adgang til HF

AF Forberedelseseksamen
Almen

HF Forberedelses-
eksamen

Højere

D

E

F

G

BASIS

10. klasse

9. klasse 

CAF Forberedelseseksamen
Almen

B

A

gymnasialt niveau

Med forbehold for ændringer
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