
Tutorvejledning 
til hf-kursister



DIN TUTOR
Som hf-kursist får du en tutor – det vil være en af dine 
lærere. Sammen med din tutor skal du opstille dine mål 
for hf-uddannelsen; det gælder både de faglige mål for 
fagene og mål for de færdigheder og kompetencer, som 
skal forberede dig til at gennemføre en videregående ud-
dannelse. Disse kompetencer er fx: at kunne strukturere 
sin hverdag, at kunne holde fokus, at udvikle selvstændig-
hed og ansvar, at kunne samarbejde, at kunne formidle 
sin viden mundtligt og skriftligt.

Tutorsamtalerne vil også mange gange handle om din 
læreproces i de forskellige fag. Hvor er dine styrker og 
dine svagheder, og hvor kan du gøre en særlig indsats for 
at blive dygtigere. Undervejs vil din tutor fungere som en 
person som du kan søge faglig støtte og vejledning hos.

I løbet af det første skoleår skal du have ca. 3 tutorsam-
taler. Samtalerne har hvert sit fokus på de forskellige mål 
og kompetencer, som du skal arbejde med.

Den første samtale ligger i september, hvor din tutor vil 
møde dig til en samtale om dine forventninger til dig selv 
og vil introducere dig til din studiebog. Efter hver samtale 
laves et kort resumé af samtalen. Resumeet kan være en 
aftale du laver med din tutor om fx at række hånden op 
oftere, eller det kan være resultatet af en faglig evaluering 
eller andet.



TUTOREN OG STUDIEVEJLEDEREN
Din tutor er en vejleder for dig, men mere faglig og kon-
kret end din studievejleder – det vil sige, at han/hun kan 
tale om generelle studieproblemer eller hjælpe med at 
opstille specielle strategier og handleplaner; fx hvis du har 
vanskeligt ved at sige noget på klassen.

Hvis du ønsker hjælp til mere personlige forhold, eller hvis  
der opstår problemer i din uddannelse, bør du kontakte 
din studievejleder. Hvis du ønsker hjælp til mere person-
lige og sociale forhold, skal du tale med studievejlederen.

TUTOREN OG DINE ANDRE LÆRERE
Tutoren holder sig orienteret om dit arbejde i dine forskel-
lige fag gennem informationer fra dine faglærere. Lige-
ledes skal dine faglærere holde sig informeret om de fag-
lige mål, som du har formuleret i forbindelse med tutor-
samtalerne og som ligger i studiebogen.

Tutoren er en del af et lærerteam, der arbejder sammen 
om at skabe en god undervisning i din klasse. Lærerteam-
et følger dine faglige, personlige og sociale fremskridt. De 
tager sig af forskellige praktiske forhold i undervisningen, 
fx koordinering af skriftlige afleveringer og undervisnings-
evalueringer. Lærerteamet arbejder også med klasserums-
kultur, klassens trivsel og fællesskab.
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