
DAGHØJSKOLEN FOR 
INDVANDRERKVINDER



Kære kursist,   
Velkommen til 
Daghøjskolen.

Blågårdsgade 15B
2200 København N
+45 3539 6208

www. dhi86.dk
#dhi86
skolen@dhi86.dk



OM SKOLEN

Daghøjskolen for Indvandrerkvinder 
er en lille hyggelig skole, der tager hånd 

om dine behov. Vi gør os stor umage 
med at tilrettelægge undervisningen, 

så den passer til dig. Du kan lære mange 
spændende ting og få en masse nye 

oplevelser hos os. 

Vi glæder os til at møde dig og planlægge 
et undervisningsforløb sammen med dig. 

Du kan se læse mere om 
daghøjskolen på — dhi86.dk



” Skolen har en stor 
betydning for mig. 
Bare det at man lærer 
noget og har det 
socialt godt, er nok 
det bedste! ”
— Fathia fra Somalia, opvokset i Kuwait, 47 år



Hvad kan vi
tilbyde dig?

Hvorfor gå på
Daghøjskole?

Daghøjskoleforløbet består af fagene dansk, 
matematik, samfundsfag, engelsk og motion. 
Ekskursioner er en del af undervisningen. 
Du fortæller os, hvad du gerne vil lære, så 
laver vi sammen et undervisningsforløb, 
der passer til dig. Det vigtigste er, at du har 
lyst til at lære noget nyt.

Vi tilbyder: 
Daghøjskoleforløb, FVU-undervisning, 
motion, kropsterapi, temaundervisning, 
vejledning & jobsøgning.

— Du får ny viden
— Du lærer dansk & matematik
— Du kan få hjælp til jobsøgning
— Du bliver stærkere i kroppen 
— Du møder nye mennesker
— Du får nye oplevelser
— Du bruger dine erfaringer
— Du udvikler dig personligt
— Du tager ansvar for dit liv
— Du lærer din by at kende
— Du lærer dit samfund at kende



FVU DANSK & MATEMATIK

FVU eller forberedende voksen-
undervisning er for dig, som gerne vil 
blive bedre til at læse, skrive og regne. 

Du kan deltage i FVU dansk og 
matematik på Daghøjskolen. 

FVU Dansk: Her arbejder du med 
tekster fra hverdagen på 5 forskellige trin. 

FVU Matematik: Her arbejder du med 
hverdagsmatematik på 2 forskellige trin.

Du kan gå til test 2 gange om året.

Du kan læse mere om FVU 
på — dhi86.dk



Tilbud om 
motion, sundhed 
& kropsterapi 
På Daghøjskolen er motion, krop 
og sundhed en del af hverdagen.

Vi hjælper dig til at bruge og 
forstå din krop gennem:

— Krop & Sundhed 
— Motion
— Svømning
— Træning i varmtvandsbassin
— Kondicykel
— Mindfulness
— Kropsterapi
— Hjælp til at nedsætte stress i hverdagen
 



Vi glæder os 
meget til at 
møde dig!



Kontakt skolen:

Blågårdsgade 15B
2200 København N

+45 3539 6208

dhi86.dk
skolen@dhi86.dk


