
FLEX-undervisning 
på avu 



 

Studér i dit eget 
tempo og når det 
passer dig 

Varighed 
Individuelt. 

Optagelse 
Vi optager nye elever stort 
set året rundt, og afholder 
eksamen både sommer og 
vinter. 

Skal skoletiden tilpasse sig din hverdag frem for omvendt? 
Og har du det fnt med, at kontakt til lærerne, lektielæsning 
og afevering af opgaver foregår via nettet? Så har du med 
FLEX-undervisning friheden til selv at prioritere din studie-
tid og fritid. Har du arbejde, børn eller lang transporttid, kan 
FLEX-undervisning være en lettere måde at få hverdagen til 
at hænge sammen på – selvom du går i skole. Du bestemmer 
selv hvornår og hvor meget, du vil være på skolen. Du skal 
blot være indstillet på at arbejde selvstændigt, være studie-
aktiv og overholde tidsfristerne i fagplanen. 

Vejledning og sparring undervejs 
Under hele dit forløb får du vejledning og sparring af en 
faglærer, som du kan være i kontakt med via nettet eller i 
Studieværkstedet efter aftale. 

Undervisningsform 
Med FLEX-undervisning på avu kan du lære i det tempo, der 
passer dig og løse dine opgaver i Studieværkstedet, i studie-
grupper eller på egen hånd derhjemme. Til gengæld er det 
et krav, at du følger din studieplan, at du møder op, når det er 
aftalt og afeverer dine opgaver til tiden – og at du formår at 
arbejde selvstændigt – alene eller i grupper. 

FLEX Værkstedsundervisning 
Der er FLEX Værkstedsundervisning fre gange (dage) ugentlig, 
og her kan du få hjælp af din faglærer og arbejde med dine 
opgaver. 

Sådan foregår det 
Sammen med din vejleder udarbejder du en uddannelsesplan, 
der indeholder de fag, prøver og det skema du ønsker. Der-
udover udformer du sammen med din faglærer en studieplan 
for det enkelte fag med vejledningstidspunkter. Du skal være 
tilstede til vejledning af din faglærer. Skolen stiller bøger og 

undervisningsmateriale til rådighed, og lektierne laver du 
hjemme eller på skolen, alt efter hvad der passer dig. 

Fag 
Dansk G, F, E, D 
Engelsk G, F, E, D 
Matematik G, F, E, D 
Naturvidenskab G, F, E, D 

Eksamen 
Der er eksamenspligt i samtlige fag. Eksamen er ikke mulig 
virtuelt, men foregår på Thy-Mors HF & VUC. 

SU 
Du er SU-berettiget, hvis du er over 18 år, har mindst 23 timer 
om ugen og er studieaktiv. Har du børn under 7 år, er kravet 
17 timer om ugen. Der er mulighed for at søge om et ekstra 
tillæg, hvis du er enlig forsørger. 

Udeblivelse fra eksamen i maj, kan have konsekvenser for din 
SU-udbetaling i juni og juli. Udeblivelse fra eksamen i juni, kan 
have konsekvenser for en evt. SU-udbetaling i juli. 

Studieaktivitet 
For at få lov til at gå på holdet, skal du være studieaktiv. Det 
betyder, at du skal afevere dine modulopgaver efter den stu-
dieplan, du har. En forudsætning for at gå til eksamen er, at du 
har fulgt din studieplan. 

Mere info? 
Få mere information på vuctm.dk eller ring på telefon 
70 70 12 34. 

https://vuctm.dk
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Munkevej 9 
7700 Thisted 
Tlf. 70 70 12 34 
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