
Basispakken er til dig, der ønsker en erhvervsuddannelse, 
vil på HF eller tættere på job. Opfylder du de faglige 
mål i Basis-pakken, kan du nemlig læse videre i 9. klasse.  
Pakken består af dansk, matematik, engelsk og/eller
samfundsfag på grundlæggende niveau. 

D A N S K

I dansk skal du arbejde med at kunne tale i et klart 
sprog og lytte aktivt. Du skal f.eks.:

  læse noveller og artikler
  lære at kende forskel på talesprog og skriftsprog og 
  skrive rigtigt med korrekt stavning og grammatik.

Som afslutning på faget skal du skrive en opgave. Din
lærer bedømmer opgaven, og har du opfyldt de faglige 
mål, får du et bevis. Du har også mulighed for at gå 
op til trintest på FVU, og derved få et bevis.

S A M F U N D S F A G
I samfundsfag skal du arbejde med demokrati og 
menneskerettigheder. Du skal også arbejde med:

  velfærdssystemet,
  grundloven og 
  de politiske partier.

Som afslutning på faget kan du gå til prøve i faget 
svarende til 9. klasse. Prøven er mundtlig. 

M AT E M AT I K
I matematik skal du beskæftige dig med hverdagsemner, 
som f.eks. indkøb, køreplaner, opskrifter og forskellige 
typer af figurer. Du skal bl.a. arbejde med:

  hvordan hverdagssproget kan kombineres 
med matematiksproget samt

  forståelsen af de faglige matematiske begreber

Som afslutning på faget skal du skrive en opgave. Læreren 
bedømmer opgaven, og har du opfyldt de faglige mål, 
kan du få et bevis.

E N G E L S K
I engelsk skal du arbejde med at kunne forstå indholdet 
i det talte sprog. Du skal bl.a.: 

  kunne tale om og læse korte tekster om 
hverdags situationer samt

  lære at skrive korte beskeder

Som afslutning på faget skal du skrive en opgave. Læreren 
bedømmer opgaven, og har du opfyldt de faglige mål, 
kan du få et bevis.

Vi glæder os til at se dig!

Basis-pakken

T I D ,   S T E D   O G   Ø K O N O M I

Basis-pakken tager 14 uger. 

Start: d. 1. december 2019 

Undervisningen foregår i Bispeparken og er gratis for beboere. 
Andre skal betale 520 kr. at tage Basis-pakken. 
Du har mulighed for at få SU.

Bispeparkens Bestyrelse 



Bispeparkens Bestyrelse

Mail: post@bispeparken.dk Telefon  4511 4251

HJÆLP BISPEPARKEN OG FÅ EN GRATIS UDDANNELSE

EKSEMPEL PÅ SKEMA – KAN SE ANDERLEDES UD I BISPEPARKEN
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kl. 8.15-9.00 DANSK SAMFUNDSFAG DANSK DANSK MATEMATIK

Kl. 9.00-9.45 DANSK SAMFUNDSFAG DANSK DANSK MATEMATIK

Kl. 10.00-10.45 DANSK SAMFUNDSFAG DANSK DANSK MATEMATIK

Kl. 10.45-11.30 DANSK SAMFUNDSFAG DANSK ENGELSK

Kl. 12.15-13.00 MATEMATIK ENGELSK ENGELSK

Kl. 13.00-13.45 MATEMATIK ENGELSK ENGELSK

”Vi oplever at Basis-pakken løfter vores kursister fagligt. Et løft der giver mod på 

videre uddannelse og mulighed for fast job. Som en ekstra bonus, giver basis-pakken 
også vores kursister redskaber til at kunne hjælpe deres børn med lektierne.” 

Carsten Ingolff  Serup Lindbo, Uddannelseschef

KOM TIL INFOMØDE TIRSDAG 12. NOVEMBER KL. 17:00-18:30
 
MED VESTEGNEN HF&VUC OG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG 

I BISPEPARKENS BEBOERHUS OM DEN GRATIS UDDANNELSE 

I BISPEPARKEN, MED MULIGHED FOR SU OG START 1. DECEMBER..
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