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Aflysninger
Aflysning af undervisning kan du se på Ludus Web. Du kan også modtage aflysningen via sms, men kun hvis en
sådan aftale er lavet med din lærer. Har du en smartphone, kan du se, om der er aflysninger via adressen
https://ludusweb.vucaarhus.dk/mobil/ Login er dit kursistnummer + de seks første cifre i dit CPR-nr. Du skal
sikre dig, at dit korrekte mobilnummer fremgår af Ludus Web. Du kan selv rette dit nr., når du skifter det.
Angst og panikanfald
Studenterrådgivningen har udgivet en række foldere, som kan hjælpe dig til et bedre studieliv, herunder om angst
og panikanfald. Læs mere her: Angst og panikanfald
Apps / studieapps
Vi har samlet en lang række apps, som du kan bruge ifm. dit studium på VUC Aarhus. Se dem på VUCintra
Befordringsgodtgørelse
Du kan få befordringsgodtgørelse, hvis du opfylder visse krav afhængigt af din uddannelse. Læs mere på
www.uddannelseskort.dk
Bogudlån og bogaflevering
Skolen leverer de fleste af de bøger, du skal bruge i undervisningen. Bogadministrationens åbnings- og
træffetider er mandag-torsdag kl. 8.00-12.30 og 13.00-14.00 samt fredag kl. 8.00-13.00. Læs mere om udlån på
VUCintra under Generel info  Bogdepot
Brandinstruks / beredskabsplan
I alle undervisnings- og opholdslokaler er der ophængt en brandinstruks. Den bør du læse, så du altid ved, hvad
du skal gøre, hvis det skulle blive aktuelt. Som kursist kan du tilmelde dig SMS-service, som giver besked i tilfælde
af brand, formodning om brand, bombetrussel, lukning pga. ekstremt vejr o.lign. Du tilmelder dig ved at sende en
SMS med teksten: vucaarhus til 1230. Servicen er gratis.
Computere / skolens computere
Som kursist på VUC Aarhus har du til undervisningen brug for en bærbar computer eller en tablet, som du selv
skal anskaffe. Du kan frit benytte skolens computere, når du er tilmeldt som kursist. Login er som følger: BrugerID er dit kursistnummer (f.eks. 22222), og adgangskode er din fødselsdato (f.eks. 050875)

Cykelparkering
På nedenstående kort kan du se, hvor du kan parkere din cykel.

Dagpenge
Du kan få dagpenge, når du følger undervisning på VUC Aarhus. På AVU er der ingen timetalsbegrænsning. På HF
må du dog højst følge 19 timer pr. uge. Følger du både fag på AVU og HF-fag, gælder reglerne for HF.
Deltagerbevis
Du kan få udstedt et deltagerbevis på AVU, hvis du har fuldført undervisningen på basisniveau, på niveau F eller E
og har udarbejdet et produkt, der er egnet som faglig dokumentation. Du skal også have opfyldt kravet om aktiv
deltagelse i undervisningen. Bemærk i den forbindelse, at dit fremmøde fremgår af deltagerbeviset. Henvendelse i
receptionen.
Deltagergebyr /priser
Der er deltagerbetaling på alle fag på AVU samt HF-enkeltfag. Med undtagelse af GS er der højere deltagergebyrer
afhængig af, om du har en videregående uddannelse, er efterlønner eller alderspensionist. Læs mere her: Priser
AVU, Priser HF/GS Bemærk, at 2-årigt HF, ordblindeundervisning og FVU er fritaget for deltagergebyr. GSK-fag er
gratis de to første år efter afsluttet ungdomsuddannelse, derefter koster det 450 kr. pr. fag.
Dimission (AVU og HF)
I slutningen af juni afholdes der dimission for hhv. AVU- og HF-kursister. Deltag og få overrakt dit eksamensbevis.
Du er velkommen til at tage venner og familie med.
Dispensation fra eksamenskrav (AVU samt HF)
Det er muligt at søge dispensation fra de almindelige eksamensregler, hvis du har et handicap, der nødvendiggør
en sådan fravigelse. Dog skal der foreligge en erklæring fra en sagkyndig. Eksempler på dispensationer kan være
forlænget forberedelsestid, ekstra hjælpemidler og bisidder ved eksamen. Medbring ny dokumentation fra
læsepædagog, taleinstitut, læge el. lign. Seneste frist for ansøgning på HF er hhv. 1. oktober og 1. februar.
Seneste frist på AVU er 1. oktober for vinterprøven i december og 1. marts for sommerprøven. Henvend dig i
studievejledningen
E-boks
Skolen bruger e-boks i større og større omfang, fx vedr. besked om SU, alvorlige samtaler eller optagelsesbreve.
Sæt evt. din e-boks op til at sende en mail til dig, når der ligger nye dokumenter til dig. Se mere på www.e-boks.dk

Elevatorer
Kursister med fysisk handicap (kørestolsbrugere og gangbesværede) har mulighed for at benytte skolens
elevatorer. Hvis du er handicappet, kan du få udleveret en brik til aktivering af elevator ved henvendelse i skolens
reception. Kursister i kørestol eller med synligt handicap, der gør det nødvendigt at bruge elevator, kan få brikken
udleveret uden yderligere dokumentation. Øvrige kursister skal medbringe dokumentation.

Eksamen AVU
Vi har samlet relevant info om eksamen på AVU, og her kan du bl.a. læse om regler for eksamen. Det er også her,
du finder eksamensplanerne, der er blevet offentliggjort forud for eksamen. Læs mere på VUCintra under Om
eksamen.
Eksamen HF
Vi har samlet relevant info om eksamen på HF, og her kan du bl.a. læse om regler for eksamen og sygeeksamen.
Det er også her, du finder eksamensplanerne, når de er blevet offentliggjort forud for eksamen. Læs mere på
VUCintra under Om eksamen.
Eksamens- og prøvebeviser
Eksamensbeviser kan udleveres ved dimission om sommeren eller bestilles og afhentes i receptionen. Der sendes
kun beviser med posten til kursister med bopæl i Århus Kommune. På GS-sommerkurserne sendes der også

beviser til kursister, som er bosat uden for Aarhus Kommune.
Facebook
På skolens Facebook-profil får du løbende info om events, arrangementer og meget andet fra skolens hverdag.
Opslagene kan du også få på din mobil via Twitter. Følg os her: facebook.dk/vucaarhus
Ferier og fridage
På forsiden af VUCintra finder du kursistkalender bl.a. indeholdende datoer for ferier, fridage, eksamener,
arrangementer og meget andet.
Forkortelser og forklaringer
AVU = Almen Voksenuddannelse
AF = Almen Forberedelseseksamen
OBU = Ordblindeundervisning
FJERN: Fjernundervisning
FVU = Forberedende Voksenundervisning
GS = Gymnasial Supplering
GSK = Gymnasiale Suppleringskurser
HF = Højere Forberedelseseksamen
IKV = Individuel Kompetencevurdering
SU = Statens Uddannelsesstøtte
SVU = Statens Voksenuddannelsesstøtte
VUC = Voksenuddannelsescenter
Fravær / fremmøde
På VUC Aarhus er der mødepligt, og for meget fravær eller manglende studieaktivitet kan i værste fald betyde, at
du bliver udmeldt Får du SU, bliver du også afmeldt dette. Du skal give besked til receptionen på tlf. 8732 2500,
hvis du er forhindret i at komme de to første mødegange ved kursusstart. Ellers udmeldes du for at give plads til
kursister på venteliste. Har du problemer med at komme til undervisningen, skal du kontakte studievejledningen
på den afdeling, du går. Du kan se dit evt. fravær på Ludus Web. Har du en smartphone, kan du se, om der er
aflysninger via adressen https://ludusweb.vucaarhus.dk/mobil/ Login er dit kursistnummer + de seks første cifre

i dit CPR-nr. Læs mere på VUCintra under "Generel info" --> "Regler og forventninger"
Fredagscafé
Der er tradition for, at kursisterne på VUC Aarhus ca. en gang hver måned mødes og hygger over en fredagsøl eller
sodavand. Fredagscaféerne styres på skift af skolens klasser, og der er ofte forskellige temaer, udklædning,
musik ved musikholdene eller blot almindelig afslapning. Alle fredagscaféer finder sted i kantinen på IBS i
udgangspunktet i tidsrummet kl. 14.15-18.00. Datoerne for fredagscaféer i skoleåret 2016-2017 kan du finde i
kalenderen på forsiden af VUCintra.
Glemte sager
Forhør dig i receptionen
Google-konto
Nogle af skolens lærere har valgt at bruge Google-docs i deres undervisning. Alle kursister på VUC har en Googlekonto. Du logger ind med brugernavn: kursistnummer@vucaarhus.dk (fx 67589@vucaarhus.dk) og adgangskode:
vuc+fødselsdato (fx vuc220788)
Hjertestartere
På VUC Aarhus er der ophængt hjertestartere. I tilfælde af brug, så åbn boksen, hvorefter en stemme fortæller dig,
hvad du skal gøre.

Individuel Kompetencevurdering (IKV)
På VUC Aarhus er det muligt at få vurderet kompetencer, du har erhvervet dig andetsteds og få et
kompetencebevis herfor. Læs mere her: IKV
Henvendelse til ikv@vucaarhus.dk
Internet
Der er trådløst internet på VUC Aarhus, så du kan gå på internettet fra din egen bærbare computer. Der kræves
ikke login til trådløst netværk

IT-hjælp
Som kursist har du mulighed for at få hjælp til IT af vores kursist IT-supporter i bygn. D ”Tårnet”, med de øvrige
lektiehjælpere, på Niveau 3 alle torsdage i tidsrummet 14-17. Der kan besvares spørgsmål om fx Ludus Web,
VUCintra samt uddannelsesrelaterede programmer, herunder CD-ord. Hvis man har login-problemer, kan man
skrive til kursistlogin@vucaarhus.dk.

Kalender
Datoer for ferier, fridage, eksamener, arrangementer og meget andet finder du i kalenderen på forsiden af
VUCintra.
Kantine
Åbningstider er kl. 7.45-14.30. Læs mere om kantinen på VUCintra under Generel info  Kantinen
Karakterskala
Karakterer gives efter 7-trinsskalaen. Læs mere her: www.uvm.dk

Klager over eksamen
Det kan forekomme, at man som kursist mener, at forhold omkring en eksamen ikke har været tilfredsstillende,
eller at man synes, bedømmelsen har været forkert. Klager skal være skriftlige og kan ikke være anonyme. Man
skal præcisere samt begrunde klagepunkterne. Klager sendes til lederne af den pågældende uddannelse.
Kommunikation
Skolens kommunikation uden for undervisningssammenhæng sker primært via Ludus Web og VUCintra. Det er
derfor vigtigt, at du dagligt holder dig orienteret på de to platforme.
Kopiering
Det er muligt - i begrænset omfang - at kopiere på skolen. Hør i receptionen, hvor du finder kopimaskinerne.
Kursistnummer
Som kursist på VUC Aarhus får du dit eget kursistnummer, som du hurtigst muligt skal lære udenad. Gem evt.
kursistnummeret på mobilen, så du altid har det ved hånden. Kursistnummeret står øverst på din
tilmeldingsblanket. Har du glemt dit kursistnummer, kan du henvende dig til din lærer eller i receptionen.
Kursistråd
Kursistrådet er kursisternes talerør på VUC Aarhus og er sammensat af kursister på både AVU og HF. Kursistrådet
varetager alle kursisters interesser, både hvad angår undervisningen og forholdene på skolen såsom studiemiljø
og undervisningen. Der er valg til kursistrådet én gang om året i september. Læs mere på VUCintra under Generel
info  Kursistrådet
Laboratoriekurser (HF)
Du skal deltage i et laboratoriekursus, hvis du har tilmeldt dig som selvstuderende i biologi, fysik, geografi eller
kemi. På laboratoriekurserne, der har et omfang af 15 klokketimer, gennemføres de praktiske øvelser, der hører
til faget, og der udarbejdes rapporter til godkendelse. Kurserne afholdes i marts-april måned, og det er muligt at
sende en elektronisk ansøgning om tilmelding. Læs mere på VUCintra under Om eksamen  Laboratoriekurser
Lektiehjælp
På VUC Aarhus tilbyder vi lektiehjælp i en lang række fag og niveauer på både AVU og HF. Læs mere på VUCintra
under Hjælp, støtte og vejledning  Lektiehjælp

Lokaler og adresse

VUC Aarhus har adresse på Dalgas Avenue 2, se bykort her: Find vej
Undervisningslokalerne er nummereret med tre cifre f.eks. 6.34, hvilket betyder, at man skal være på
niveau 6 i lokale 34. Bemærk, at du er på niveau 2, når du kommer ind i bygningen.
Ludus Web

På Ludus Web kan du bl.a. se dit fravær, dit skema, lektier, studieplan, undervisningsbeskrivelse,
kalender og meget andet. Der er et link til Ludus Web i nederste højre hjørne på hjemmesiden. Du kan
også gå på Ludus Web fra din smartphone på adressen https://ludusweb.vucaarhus.dk/mobil/ Login er
dit kursistnummer + de seks første cifre i dit personnummer. Vi forventer, at du tjekker Ludus Web
dagligt. Har du problemer med din adgang til Ludus Web, kan du skrive til ludusweb@vucaarhus.dk.
Lærere på VUC Aarhus

På skolens hjemmeside kan du finde billeder af samt mailadresser på alle lærere og øvrige ansatte på
VUC Aarhus. Se hvordan her: Ansatte på VUC Aarhus

Læsevejledningen
Hvis du har vanskeligt ved at læse, forstå og skrive tekster, kan Læsevejledningen give vejledning og støtte. Få
evt. undersøgt, om du er ordblind. Vejledning, test og undervisning er gratis. Tal med din lærer, eller henvend dig i
studievejledningen for at bestille tid hos læsevejlederne. Læs mere her: Vejledning og støtte
Matematikvejledningen
Matematikvejlederne tilbyder hjælp og støtte til kursister, der har særlige matematikvanskeligheder som
eksempelvis talblindhed. Hvis du tæller på fingre når du regner, regner meget langsomt og usikkert, har svært ved
at læse tal og ved at overskue tabeller og skemaer, kan det være tegn på at du er talblind. Få evt. undersøgt om
du er talblind. Screening, test og støtteforløb er gratis. Tal med din lærer, eller henvend dig i studievejledningen
for at bestille tid hos matematikvejlederne. Læs mere her: Vejledning og støtte
Medarbejdere
På skolens hjemmeside kan du finde billeder af samt mailadresser på alle lærere og øvrige ansatte på VUC
Aarhus. Se hvordan her: Ansatte på VUC Aarhus
Mentorordning
VUC Aarhus tilbyder i særlige tilfælde mentorordning. En mentor er en lærer, som kan give dig personlig opbakning
og støtte til at gennemføre din uddannelse. Du aftaler løbende med din mentor, hvornår og hvor ofte I skal mødes
til samtale. Henvend dig i studievejledningen, hvis du mener, du har brug for en mentor.
Musik og dramalokale
Nyt punkt (husk at opdatere indholdsfortegnelsen): Kursister, som følger undervisning i Musik og/eller Drama, har
mulighed for at låne musik- og dramalokalet uden for skolens normale åbningstid. Nøgler, kode til alarm samt
alarmbrik udleveres gennem receptionen. Lån af skolens lokaler skal godkendes af musik- eller dramalærer.
Ordblindeundervisning
VUC Aarhus tilbyder ordblindeundervisning på små hold evt. tilrettelagt som eneundervisning. Vi tilbyder også
kompetencegivende uddannelse på 9.-10. klasse for ordblinde. Ordblinde HF-kursister har mulighed for at få en
IT-rygsæk. Du kan tage en gratis test, der viser, om du er ordblind. Hør nærmere i studievejledningen, eller læs
mere her: Ordblindeundervisning
Ordbøger / digitale ordbøger
På VUC Aarhus kan du hente ordbøger til hhv. almindelig brug og til eksamen. Se, hvordan du henter ordbøgerne
her: ordbogen.com (altid tilgængelig) og Gyldendal (kun til eksamen)
Orlov
Orlov kan sammen med uddannelsesgodtgørelse søges til uddannelsesforløb på både AVU og HF. Kravet er
mindst 20 timer pr. uge i dagtimerne. Uddannelsesgodtgørelse kan også søges for en given periode. Spørg dit
lokale Jobcenter, som skal underrettes ved såvel påbegyndelse som afbrydelse af studiet.
Parkering
Der kan parkeres på Dalgas Avenue, på Ingerslev Plads og N. J. Fjords Gade, i områderne på Ingerslevs Boulevard,
Ingerslevs Plads og i sidegaderne. De få parkeringspladser, som skolen råder over, er forbeholdt medarbejderne.
Hvis du parkerer på de nærliggende gader, så hold øje med skiltningen, da der i udgangspunktet er tidsbegrænset
parkering her.
Print
Der er muligt at kopiere/printe i lokale 4.16, 5.11, 6.10 og 1.26 (kun til kopiering). Det er gratis at printe.
Priser / deltagerbetaling
Der er deltagerbetaling på alle fag på AVU samt HF-enkeltfag. Med undtagelse af GS er der højere deltagergebyrer
afhængig af, om du har en videregående uddannelse, er efterlønner eller alderspensionist. Læs mere her: Priser

AVU, Priser HF/GS Bemærk, at 2-årigt HF, ordblindeundervisning og FVU er fritaget for deltagergebyr. GSK-fag er
gratis de to første år efter afsluttet ungdomsuddannelse, derefter koster det 450 kr. pr. fag.
Psykolog / Skolepsykologisk rådgivning
Hvis du oplever blokeringer i dit studium, kan du få adgang til en samtale med skolens psykolog. Læs mere på
VUCintra under Hjælp, støtte og vejledning  Skolepsykologisk rådgivning
Receptionen
Se åbningstider her: Åbningstider
Rygning
VUC Aarhus er røgfri. Husk også, at rygning ikke er tilladt på skolens toiletter. Det er tilladt at ryge på den lille
tagterrasse (adgang fra niveau 4) og i rygeområde, som etableres i gården (adgang bl.a. gennem kantinen). Her
bedes du benytte opstillede askebægre og undgå at blokere indgangene. Læs mere her: Rygepolitik
Regler og forventninger
På VUC Aarhus er der forskellige regler, politikker og forventninger i forhold til dig som kursist. Både i
undervisningen og i aktiviteter uden for undervisningen. Helt overordnet er der 3 ting, du skal huske:
1. Kom til undervisningen til tiden, og deltag aktivt
2. Lav dine lektier, og lad være med at snyde med afleveringerne
3. Opfør dig ordentligt over for dine medkursister, lærere og andet personale
Få evt. uddybet regler og forventninger her: Regler og forventninger på VUC Aarhus
Selvstudium (AVU)
Du har mulighed for at tilmelde dig prøver på AVU uden at have fulgt undervisning. Dermed er du selvstuderende
og har ret til to timers vejledning hos de faglige vejledere, som kan give dig vejledning i forslag til pensum og
orientere dig om eksamenskrav. Herudover har du selv ansvar for forløbet og skal selv anskaffe materialer. Der er
eksamen én gang om året i maj/juni. Tilmelding sker i studievejledningen senest 1. marts. Læs mere her:
selvstudium AVU
Selvstudium (HF)
Du kan tilmelde dig eksamen i et eller flere fag på HF uden at have fulgt undervisning. Du har ret til 45 minutters
vejledning hos den lærer, der bliver din faglige vejleder. Du kan selv sammensætte dit eksaminationsgrundlag, og
du skal selv anskaffe materialer. Til en hel HF-eksamen kan du frit kombinere eksamener aflagt som almindelig
kursist med eksamener aflagt som selvstuderende. Tilmelding sker i studievejledningen. Rekvirér pjecen om
selvstudium hos studievejlederen, eller download den på hjemmesiden. Tilmelding sker elektronisk. Læs mere
her: Selvstuderende
Skemaændringer
Se dagens skemaændringer og aflysninger på Ludus Web. Har du en smartphone, kan du se, om der er
skemaændringer via adressen https://ludusweb.vucaarhus.dk/mobil/
Sms-service
Du kan tilmelde dig sms-service og på mobilen modtage oplysninger om aflysninger, ændringer m.m. Langt de
fleste kursister har fået deres mobilnummer indtastet ifm. optagelsen. Skulle dit mobilnummer ikke være
indtastet, eller har du fået nyt mobilnummer, skal du gøre følgende: Log ind på Ludus Web, og indtast dit
mobilnummer på dit stamkort. Huske at gemme. Bemærk, at sms-service skal aftales med lærerne på dine hold.
Snyd / politik vedr. snyd
Hvis væsentlige dele af en større afleveringsopgave kan dokumenteres som afskrift, får du en skriftlig advarsel og
indkaldes til samtale med skolens leder. Hvis du gentager forseelsen, bliver du bortvist fra skolen. Du kan læse

mere om skolens politik vedrørende snyd her: Politik vedr. snyd
Stress
Studenterrådgivningen har udgivet en række foldere, som kan hjælpe dig til et bedre studieliv, herunder om
stress. Læs mere her: Stress
Studenterrådgivningen
Studenterrådgivningen har udgivet en række foldere, som kan hjælpe dig til et bedre studieliv. Vi har samlet en
række relevante foldere, læs mere her: Publikationer fra Studenterrådgivningen
Studie-apps
Vi har samlet en lang række apps, som du kan bruge ifm. dit studium på VUC Aarhus. Se dem på VUCintra under
IT og kommunikation  Studieapps og værktøjer
Studiekort
Som kursist på VUC Aarhus kan du få udstedt et gratis studiekort. Medbring billedlegitimation. Henvendelse i
receptionen
Studiemiljø på VUC Aarhus
På VUC Aarhus gør vi en stor indsats for at skabe de bedste rammer for et godt studiemiljø uden for selve
undervisningen. Det gælder både fysiske faciliteter og en lang række tilbud, som på forskellig vis kan bidrage til,
at man som kursist kan gennemføre studiet. Du kan læse mere på VUCintra.
Studieområder
VUC Aarhus har flere studieområder. Her kan du som kursist lave dine lektier eller mødes og lave gruppearbejde.
Der er både almindelige arbejdspladser og IT-arbejdspladser. IT-arbejdspladserne er forbeholdt kursister, som
skal arbejde med studierelevant stof.
Studievalg Østjylland
Hos Studievalg Østjylland kan du få vejledning og hjælp vedrørende valg af videregående uddannelser. Der vil
være repræsentanter fra Studievalg Østjylland på VUC Aarhus på udvalgte datoer. Læs mere her: Studievalg
Østjylland

Studievejledning
Studievejlederne på VUC Aarhus kan vejlede dig om dit studieforløb på skolen. Du finder studievejledningen på
VUC Aarhus lige ved indgang A. Vejledningen er opdelt i forhold til skolens mange uddannelser.
Se åbningstider, træffetider osv. her: studievejledningen
Større skriftlig opgave (SSO)
For at få en hel HF-eksamen skal du udarbejde en Større skriftlig opgave (SSO). Opgaven udarbejdes inden for 1-3
fag, hvor mindst ét af fagene skal være på minimum B-niveau. I samråd med læreren vælger du et område inden
for de(t) fag, du ønsker at skrive i. For yderligere information samt tilmelding se på VUCintra under Om eksamen
 Større Skriftlig Opgave
SU
På siden SU: Info og vejledning har vi samlet relevant info om SU. Her kan du se, hvem der kan søger SU, hvordan
du søger SU og meget andet. Læs mere her: SU: Info og vejledning

SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte
For at modtage SVU skal du være over 25 år, kortuddannet og have orlov (hel- eller deltid) fra jobbet. Læs mere på
www.svu.dk. Som FVU-kursist kan du søge SVU, når du er fyldt 20 år.
Sygdom
Ved kortvarig sygdom kan du give besked via Ludus Web, men du skal ikke henvende dig til Receptionen. Ved
langvarig sygdom skal du kontakte dine lærere samt studievejledningen.
Sygeeksamen
Sygdom ved eksamen skal meddeles til skolens reception på tlf. 87 322 500 før prøvens start og dokumenteres
med en lægeerklæring, som du selv betaler. Lægen skal kontaktes samme dag som eksamen afholdes.
Der afholdes sygeksamen én gang om året, som vil ligge i starten af august måned. Lægeerklæringen skal
afleveres i receptionen senest en uge efter sygemeldingen.
Hvis du trods sygdom er mødt op til en prøve, har du ikke adgang til sygeeksamen.
Bemærk, at der ikke afholdes sygeeksamen på AVU/FVU. Er du forhindret i at gå til prøve pga. sygdom, kan du
tilmelde dig som selvstuderende ved næste prøvetermin, hvor der afholdes eksamen på det pågældende niveau.
Du bliver da igen afkrævet administrationsgebyr. Afleverer du lægeerklæring, opkræves ikke gebyr. Du skal selv
betale for en lægeerklæring.
Terminsprøver, AVU og HF
Hold øje med VUCintra
Trådløst internet
Der er trådløst internet på VUC Aarhus, så du kan gå på internettet fra din egen bærbare computer. Der kræves
ikke login til netværket, så du kan bare gå på.
Tutorordning HF
Hvis du går på det 2-årige HF, er du automatisk tilknyttet en tutor hele vejen igennem studieforløbet. Som HFenkeltfagskursist i en af vores klasser bliver du også tilknyttet en tutor. I løbet af året har du et antal samtaler
med din tutor, hvor I drøfter dine faglige og personlige mål for HF-uddannelsen. Formålet er at styrke dine
studiekompetencer, så du bliver parat til at gennemføre en videregående uddannelse efter HF. Tager du en hel HF
som enkeltfagskursist, og ønsker du en tutor, kan du kontakte studievejledningen og få hjælp hertil.
Tværfagligt eksamensprojekt
Det tværfaglige eksamensprojekt er obligatorisk for enkeltfagskursister, der ikke aflægger i en af faggrupperne
(kultur- og samfunds- og/eller naturvidenskabelig faggruppe. Eksamensprojektet er flerfagligt og omfatter 2-3 fag,
og du skal udarbejde det inden for de sidste 6 uger af undervisningen. Læs mere om eksamensprojekt på
VUCintra under Om eksamen  Tværfagligt eksamensprojekt
Uddannelsesgodtgørelse
Uddannelsesgodtgørelse og orlov kan søges til uddannelsesforløb på både AVU samt HF.
Udmeldelse
Ønsker du at stoppe på VUC Aarhus, skal du meddele det til receptionen eller til studievejledningen. Du skal også
huske at orientere dine lærere. Husk at aflevere bøger.
Vikardækning
Ved en lærers sygdom eller andet fravær under en uges varighed aflyses undervisningen normalt, og der
orienteres om aflysningen på Ludus Web og evt. via sms, hvis sådan en ordning er aftalt med den pågældende

lærer. Ved en lærers sygdom eller fravær over en uges varighed indsættes vikar. Skulle et hold blive ramt af
hyppige lærerfravær, iværksætter skolen kompenserende undervisning efter aftale med holdet og læreren.
VUCintra
På skolens intranet VUCintra, finder du info om, hvad der foregår på skolen. Det er på VUCintra du:







finder dine hold- og klassesider med undervisningsmaterialer fra dine lærere
finder information om eksamen og eksamensopgaver
finder information om lektiehjælp
holder dig orienteret om, hvad der foregår på skolen
finder årskalender med info om arrangementer, frister, ferier, fridage mm.
finder studiehåndbogen

Log på VUCintra hér: VUCintra
Login: ditkursistnummer@vucaarhus.dk. Adgangskode: VUC + de første seks cifre i dit CPR-nr.

Åbnings- og træffetider
Se åbnings- og træffetider her: Kontakt

