Informationshæfte
til kursister på
Thy-Mors HF & VUC
Skoleåret 2016-2017

.

Velkommen til Thy-Mors HF & VUC
Du sidder nu med Thy-Mors HF & VUCs informationshæfte
i hånden. Jeg håber, du får glæde af det. Hæftet er udarbejdet for at samle mange informationer på en praktisk
måde. Kig informationshæftet igennem og brug det, når du
har behov for at vide noget om undervisning og vejledning,
mødepligt, ferieplan, ordensregler m.v. Oplysningerne
findes også på www.vuctm.dk
På Thy-Mors HF & VUC vil dit første indtryk sikkert være, at der stilles krav til
dig om at møde, være forberedt og medvirke aktivt i timerne. Det er rigtigt, og
det er nødvendigt for at få et godt udbytte af undervisningen.
Desuden møder du på Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing- og Thisted-afdelingen,
mange unge og unge voksne, der ligesom du gerne vil være sammen med
andre om at opleve, høre og diskutere. Du møder dem i klassen, på holdet
eller i studieværkstedet – som regel i en faglig snak; men du møder dem også i
kantinen eller til et fællesarrangement.
Jeg håber, du bliver rigtig glad for at gå her.
Velkommen på Thy-Mors HF & VUC til et forpligtende, men også personligt
udviklende læringsforløb.

Venlig hilsen
Jens Otto Madsen
rektor
tlf.: 23 26 12 78
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Bøger/undervisningsmaterialer

Alle lærebøger udlånes til dig mod kvittering på udlånslister eller som enkeltbogsudlån. Bøgerne skal afleveres i administrationen, når undervisningen er
slut, eller efter endt prøve/eksamen. Ved aflevering af bøger får du en kvittering på, at du har leveret de lånte materialer tilbage.
Beskadigede bøger og manglende aflevering medfører erstatningspligt.
Det skal understreges, at hvis du af én eller anden grund framelder dig ét
eller flere hold/fag i løbet af skoleåret, skal du straks aflevere fagets bøger i
administrationen!
Bemærk: Vi udleverer først dit prøve- eller eksamensbevis, når du har afleveret
alle de materialer, du har lånt! Du kan tjekke dine udlån på www.vuctm.dk,
vælg menupunktet Log ind og herefter Bogudlån.

Ferier og undervisningsfrie dage for kursister
Se ferieplanen for skoleåret 2016-2017 på skolens hjemmeside.

Forventninger til dig som kursist

Du forventes at kunne og ville indgå seriøst i et læringsforløb, hvor der stilles
krav om aktivitet, involvering, selvstændighed og ansvarlighed. Dine faglige,
personlige og sociale evner og færdigheder vil blive udfordret.
Dét at være ærlig og kunne bede om og tage imod vejledning, støtte og hjælp
ses som væsentlige forudsætninger for et positivt uddannelsesforløb. Du skal
bidrage positivt til fællesskabet på holdet eller i klassen og medvirke til at
definere klasserumskulturen. Dermed skabes et sammenhold, der bygger på
gensidig respekt og tillid. Humor er en del af kulturen, for det må gerne være sjovt
at lære.
Du skal være nærværende i hverdagen. Det betyder, at du skal overholde mødetidspunkterne, være forberedt, deltage aktivt i undervisningens forskellige
arbejdsformer, aflevere skriftlige opgaver til tiden og afslutte dit læringsforløb
ved at gå til prøve/eksamen.
Fravær skal meddeles via LUDUS Web. Ved eventuelle forsømmelser er du selv
ansvarlig for at følge op på det faglige indhold i undervisningen via medkursister, LUDUS Web og/eller Fronter.
Du skal have lyst til at lære og være modtagelig for undervisning uden forstyr5

relser, og sociale medier (Facebook, Twitter m.v.) anvendes ikke i undervisningstiden, medmindre det er aftalt med læreren.
På skolen skal du overholde almindelige ordensregler.

Fravær

Du har mødepligt til undervisningen. Alle former for fravær, herunder fravær
fra enkelte timer, tæller som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet
og uanset, at fraværet er velbegrundet. Der er altså intet, som hedder lovligt
fravær. Evt. nødvendigt fravær skrives ind i LUDUS Web i god tid.

Hjertestarter

På Thy-Mors HF & VUCs afdelinger i Thisted og Nykøbing er der ophængt hjertestartere. I Thisted hænger hjertestarteren i skolegården uden for hovedindgangen, mens hjertestarteren i Nykøbing er placeret uden for hovedindgangen
til Morsø Uddannelsescenter.
I tilfælde af brug skal du åbne boksen, hvorefter en stemme fortæller dig, hvad
du skal gøre.

Idræt på hf2

Til idrætsundervisning på hf er det nødvendigt, at du medbringer idrætstøj og
-sko til både indendørs og udendørs brug. Kan du på grund af handicap eller
funktionsnedsættelse ikke deltage aktivt i hele idrætsundervisningen, kan du
efter anmodning blive fritaget fra idræt. Der skal i disse tilfælde fremvises en
lægeerklæring, og du skal i stedet for faget idræt gennemføre et andet valgfag
på c-niveau.
Betingelsen for oprykning til 2. hf er, at du på 1. hf har deltaget i tilstrækkeligt
omfang i idrætsundervisningen.

It

På Thy-Mors HF & VUC bruges computere i undervisningen. Det forventes, at
du medbringer din egen computer. Hvis ikke du har en computer, kan vi tilbyde
dig en favorabel lejeordning – kontakt administrationen herom.
Du logger på skolens computere og det trådløse net med dit UNI-Login.
Din brug af skolens it-systemer og net overvåges, og du må selvfølgelig ikke
foretage ulovlige downloads eller tilsvarende. Overholder du ikke dette, kan
din konto blive deaktiveret uden varsel. På næste side kan du læse om vores
forskellige it-systemer.
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Fronter

It-læringsplatformen på Thy-Mors HF & VUC hedder Fronter. Fronter er internetbaseret og kræver blot adgang til internettet og en browser. Adgang til
Fronter findes på adressen: http://fronter.com/vuctm. Du kan også få adgang
via punktet Log ind på skolens hjemmeside www.vuctm.dk eller via punktet
Fronter på skolens startportal.
Du logger på Fronter med dit UNI-Login.

LUDUS Web

LUDUS Web er skolens studieadministrative system. Her kan du bl.a. se dit
skema, dine lektier, aktivitetskalender, studieplan, undervisningsbeskrivelser
og meget andet. Som kursist har du pligt til dagligt at orientere dig i LUDUS
Web.
Gå ind på skolens hjemmeside www.vuctm.dk og klik på Log ind i øverste højre
hjørne. Du logger på LUDUS Web med dit UNI-Login.
I LUDUS Web kan du også se dit fravær samt en række andre oplysninger.
Nogle oplysninger kan du se uden at logge ind, andre er først tilgængelige, når
du er logget ind.

UNI-Login

Skolen bruger UNI-Login, hvilket betyder, at du er oprettet med brugernavn og
password tilknyttet dit CPR-nummer. Din lærer kan oplyse dig om dit UNI-Login
og kodeord, men du bør være meget omhyggelig med selv at huske det.
Har du tidligere været oprettet med UNI-Login på en anden skole evt. i folkeskolen, handelsskole eller gymnasiet, så overføres dit gamle brugernavn og
password til Thy-Mors HF & VUC.

Kursistcoach

Kursistcoachen støtter dig, hvis du har ustabil studieaktivitet og/eller personlige og sociale udfordringer. Du kan selv henvende dig til kursistcoachen, og
det er ligeledes muligt for lærerne og studievejlederne at bede kursistcoachen
om at rette henvendelse til dig med henblik på at støtte dig i gennemførelsen
af din uddannelse. Vores kursistcoach, Lars Lunne Sørensen, er også uddannet
certificeret systemisk coach.
Ved første samtale vil du og kursistcoachen afdække dine særlige udfordringer, og kursistcoachen vil vurdere, hvilken støtte du skal tilbydes. De særlige
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støttetiltag kan være et forløb hos kursistcoachen, videreformidling til behandling hos en læge, en psykolog, en psykiater eller en misbrugskonsulent samt
kontakt til den kommunale sagsbehandler med henblik på støtte uden for
skolen.
Kursistcoachen aftaler forløbet sammen med dig. Indsatsen kan bestå i støttende og styrkende samtaler, deltagelse i interne og eksterne møder som
bisidder samt forskellige former for praktisk bistand. Der kan indgås aftale om
daglig kontakt, fx telefonopkald eller sms-korrespondance om morgenen. Kursistcoachen kan endvidere være behjælpelig med råd og vejledning omkring
fremtidigt studievalg, efter at du har afsluttet din uddannelse på Thy-Mors HF
& VUC.
Kursistcoachen samarbejder – med dit samtykke – med andre efter behov.
Kursistcoachen har tavshedspligt, men videregiver nødvendige og med dig
aftalte informationer til relevante interne og eksterne samarbejdspartnere.
Det er afgørende for et godt forløb, at du indgår i et positivt samarbejde med
kursistcoachen og dermed er indstillet på at modtage den fornødne støtte.

Kursistnummer

Som kursist på Thy-Mors HF & VUC får du tildelt et særligt kursistnummer.
Nummeret står øverst på dit velkomstbrev. Har du glemt dit kursistnummer,
kan din lærer finde det i LUDUS Web, når fremmødet registreres i starten af
lektionen. Kursistnummeret skal du bl.a. bruge til login, lån af bøger mv.

Ringetider

Dagundervisning 				
1. lektion:
2. lektion:
3. lektion:
4. lektion:
5. lektion:
6. lektion:
7. lektion:

08.00 - 08.45 8. lektion: 14.20 - 15.05
08.50 - 09.35 9. lektion: 15.10 - 15.55
09.50 - 10.35				
10.40 - 11.25				
11.50 - 12.35				
12.40 - 13.25		
13.30 - 14.15

Rygning

Aftenundervisning:
17.20 - 18.05
18.15 - 19.00
19.10 - 19.55
20.05 - 20.50
21.00 - 21.45

Thy-Mors HF & VUC er røgfrit område – det vil sige, der må hverken ryges
indendørs eller udendørs noget sted! I Nykøbing-afdelingen foregår rygningen
udenfor matriklen ved busholdepladsen. Ved adgangsvejene til Thisted-afdelingens matrikel der er opstillet rygeaffaldsspande, som skal benyttes. Rygereglerne SKAL respekteres!
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Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne for Thy-Mors HF & VUC skal medvirke til at opfylde
uddannelsernes formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for kursister
og medarbejdere på skolen. Studie- og ordensreglerne har sit grundlag i
Undervisningsministeriets »Bekendtgørelse om ordens- og studieregler«.
Udgangspunktet for studie- og ordensreglerne er, at Thy-Mors HF & VUC
betragter dig og de øvrige kursister som unge voksne og ansvarsbevidste
mennesker, der af egen fri vilje deltager aktivt i undervisningen, og som har
et mål med at gå her. Det indebærer, at lærernes undervisning planlægges og
gennemføres ud fra den præmis, at du og de øvrige kursister deltager aktivt i
undervisningen.

Ordensregler

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer
for god opførsel overholdes. Det betyder blandt andet, at:
• indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning
• indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt
• skolen er røgfrit område – såvel indenfor som udenfor. Reglerne skal
respekteres
• mødetiderne skal overholdes
• mobiltelefoner skal være slukket eller på lydløs i undervisningstiden
• alle medvirker til at holde orden på skolen – fx ved at rydde op efter sig
• kursisterne er forpligtet til at orientere sig dagligt i LUDUS Web
• kursisterne er forpligtet til at kende skolens it-regler og overholde dem
• skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Chikane
og mobning er derfor uacceptabel – det gælder både verbal chikane og på
det elektronisk sociale netværk (Facebook etc.)
• undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, skal afleveres umiddelbart
efter, at undervisning/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før hold- eller
klasseundervisningen er slut afleveres det lånte materiale straks.
Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer rektor afgørelse om eventuelle
sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

Studieaktivitet

Som kursist skal du være studieaktiv. Studieaktiviteten udmøntes på flg. måde:
Fremmøde
Der er mødepligt til undervisningen, og du skal tilstræbe 100% fremmøde. Alle
former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, tæller som fravær. Det
gælder uanset årsagen til fraværet og uanset, at fraværet er velbegrundet.
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Thy-Mors HF & VUC har ret til at kræve den nødvendige dokumentation ved
langvarigt eller hyppigt fravær. Udgifterne hertil betales af skolen.
Ved undervisningens begyndelse føres løbende elektronisk protokol over
fremmødet. Er du ikke mødt ved undervisningens begyndelse, eller forlader du
undervisningen før afslutningen, noteres dette også som fravær.
Ved manglende studieaktivitet mødes du med sanktioner i henhold til skolens fastholdelsesstrategi. Her står der blandt andet, at ved alvorlige tilfælde
af manglende studieaktivitet kan SU’en blive stoppet og/eller kursisten må
afbryde sin uddannelse.
Aktiv deltagelse
Skolen forventer, at du møder forberedt og deltager aktivt i undervisningen.
Det betyder, at du forbereder dig til den enkelte time efter lærerens anvisninger, så det er muligt at besvare spørgsmål og tage del i faglige drøftelser i
timerne. Du er aktiv i gruppearbejde og mundtlige fremlæggelser af fagligt stof.
Du er forpligtet til at udarbejde og aflevere skriftlige opgaver.
I Fjernundervisning, uden krav om fremmøde, måles studieaktiviteten gennem
skriftlige besvarelser, som læreren har planlagt i forbindelse med forløbet.
Du er forpligtet til at deltage i planlagte terminsprøver og ekskursioner.
Eksamen
Det er obligatorisk, at du går til eksamen i de fag, som du er tilmeldt. Udeblivelse fra eksamen kan have konsekvenser for din SU-udbetaling. Se mere på
hjemmesiden.

Klageprocedure

En evt. klage over Thy-Mors HF & VUC’s afgørelse om sanktioner over for en
kursist, der ikke overholder studie- og ordensreglerne, skal inden to uger fra
afgørelsens meddelelse sendes til Undervisningsministeriet.
Klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal rektor give
kursisten lejlighed til med en uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens
eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet.
En klage har ikke opsættende virkning. En afgørelse om fx bortvisning kan derfor effektueres straks. Det er ministeriet, der i sidste instans afgør, om skolens
sanktioner skal stadfæstes helt eller delvist − eller ophæves.
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SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Du kan modtage SU, hvis du er fyldt 18 år, deltager i mindst 23 lektioner om
ugen og er studieaktiv. Enlige forsørgere kan få ekstra SU. Har du børn under
7 år, kan du nøjes med 17 lektioner undervisning om ugen. GS-kursister kan
opnå SU med 16 timers undervisning pr. uge. Se mere på www.su.dk

SU-åbningstider i Nykøbing-afdelingen

Hvis du har spørgsmål om SU, skal du kontakte vejledningen i åbningstiden.

SU-åbningstider i Thisted-afdelingen

Hvis du har spørgsmål om SU, skal du henvende dig på SU-kontoret.
Åbningstiden kan ses på skolens hjemmeside.

SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte)

Statens Voksenuddannelsesstøtte gives til kortuddannede mellem 25 og 64
år. Til ordblinde- og FVU-undervisning har man dog ret til SVU uanset uddannelsesbaggrund og allerede fra 20 år. Du kan få støtte i op til 40 uger. Støtten
svarer til 80% af den maksimale dagpengesats.
For at få SVU skal du have minimum 3 lektioner om ugen. Støtten kan udbetales til dig – eller til din arbejdsgiver, hvis du får din normale løn under uddannelsen. Se mere på www.svu.dk eller henvend til på SU-kontoret i Thistedafdelingen.

Vejledning

Under hele dit uddannelsesforløb kan du få vejledning hos studievejlederne.
Vejlederne hjælper dig bl.a. i forbindelse med valg af fag og niveauer, støtte til
at gennemføre uddannelsesforløbet og oplysninger om videreuddannelse.
Du er altid velkommen til at booke en tid hos en vejleder på: www.vuctm.dk/
vejlederbooking og vi vil gøre vort bedste for at hjælpe og/eller guide dig.

Flere informationer på hjemmesiden

På hjemmesiden, www.vuctm.dk, kan du følge med i livet på skolen og holde
dig orienteret om nyheder og arrangementer. Fra skolens hjemmeside har du
også adgang til Fronter og LUDUS Web (klik på Log ind i øverste højre hjørne).
Under hjemmesidens menupunkt For kursister kan du finde flere informationer.
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Mere info?
70 70 12 34

Vi vil altid gerne snakke med dig og besvare dine spørgsmål.

vuc@vuctm.dk

Send os en mail. Vi besvarer den hurtigst muligt.

Book vejledertid

Hvis du ønsker at snakke med en vejleder, kan du booke tid på vores
hjemmeside: www.vuctm.dk/vejlederbooking

www

Få mere info om skolen og alle vores uddannelser på www.vuctm.dk

Mød os på Facebook

Nykøbing:
www.facebook.com/vuctm7900
Thisted: 		
www.facebook.com/vuctm7700
HF-Cold Hawaii: www.facebook.com/hfcoldhawaii

Thisted

Munkevej 9
7700 Thisted
Tlf. 70 70 12 34

Nykøbing

Limfjordsvej 95
7900 Nykøbing M
Tlf. 70 70 12 34

Sydthy

Jernbanegade 21
7760 Hurup
Tlf. 70 70 12 34

vuc@vuctm.dk
www.vuctm.dk

