
Vi sammensætter dit forløb hos Fitness – En Sund Krop, så det giver mening for dig. Vi arbejder på forskellige niveauer, 
som alle er med til at sætte rammerne for, at du kan udvikle dig mest muligt.

1. VEJLEDNING, UNDERVISNING OG SAMTALER
Gennem personlig vejledning og samtalegrupper lærer du at skabe struktur i hverdagen. Du får undervisning i alt fra 
samfundsliv til privatøkonomi og lærer at kommunikere dine budskaber. Vi arbejder også med projektstyring, planlæg-
ning og samarbejdsprocesser gennem innovative projektforløb. Som en del af undervisningen besøger vi virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner, som hjælper dig i afklaringen af uddannelses – eller jobvalg.

2. FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING I DANSK OG MATEMATIK/ORDBLINDEUNDERVISNING
Hvis du er i målgruppen for at modtage undervisning i dansk og/eller matematik, tilbyder vi FVU-undervisning. Du får 
mulighed for at gå til afsluttende prøve og derved få adgang til bl.a. erhvervsuddannelser. Vi tilbyder også OBU-under-
visning og screening for ordblindhed.

3. SUNDE VANER FOR KROP OG SIND
Du har mulighed for at deltage i en række fag om sundhed og bevægelse, hvor du lærer at mestre din krop fysisk og 
psykisk samt finde ro og energi eller genfinde troen på dig selv. Vi tilbyder holdtræning, et individuelt træningsprogram 
og gratis medlemskab til FOKUS Fitness. Vi kobler din træning med praktiske øvelser i mindfulness, som hjælper dig til 
at bevare koncentration og fokus i din hverdag. Desuden har du mulighed for at deltage i madværksted og lære om sund
kost og om, hvordan du bryder og skaber vaner.

4. VIRKSOMHEDSPRAKTIK
Som en del af forløbet kommer du i praktik i en virksomhed. Vi hjælper dig med at afklare, hvilken type virksomhed, og 
hvilke typer af opgaver, der giver bedst mening i forhold til dine job- eller uddannelsesdrømme. Praktikken vil give dig 
mulighed for at afprøve dig selv i en arbejdssituation og udvikle dine kompetencer samt styrke din erhvervserfaring og 
dit netværk på arbejdsmarkedet. 

FORLØB
- Fitness - en sundkrop
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