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Undervisningen
Vi forventer, at du kan og vil 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 er 
væsentligt for et positivt uddannelsesforløb. Du skal ha’ lyst til at lære og bidrage 
positivt til fællesskabet på holdet eller i klassen. Dermed skabes et sammenhold, 
der bygger på gensidig respekt og tillid. Humor er en del af vores kultur – for det må 
gerne være sjovt at lære.

Du skal møde til tiden, være forberedt, deltage aktivt i undervisningens forskellige 
arbejdsformer, aflevere skriftlige opgaver til tiden og afslutte med prøve/eksamen.

Fravær skal meddeles via LUDUS Web. Ved eventuelt fravær er du selv ansvarlig 
for at følge op på det faglige indhold i undervisningen.

Du må ikke bruge sociale medier i undervisningen, medmindre det er aftalt med 
din lærer.

Skolen generelt
• Vi forventer, at du rydder op efter dig selv
• Mad og drikke indtages i kantinen – og service må ikke fjernes fra kantinen
• 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 busholdeplad-
sen. Ved Thisted-afdelingens adgangsveje er der opstillet rygeaffaldsspande, 
som skal benyttes. Rygereglerne SKAL respekteres!

Forventninger
Erik Dose Hvid, rektor



Studievejledning
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 videre uddannelse.

Book tid hos en vejleder:
 ► vuctm.dk/vejlederbooking

Hjælp til SU
Du kan modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte), hvis du er fyldt 18 år, deltager i 
mindst 23 lektioner om ugen og er studieaktiv. Enlige forsørgere kan få ekstra SU. 
Har du hjemmeboende børn under 7 år, kan du nøjes med 17 lektioners under-
visning om ugen. Kursister på Gymnasial Supplering kan opnå SU med 16 timers 
undervisning pr. uge. Se mere på www.su.dk

Hvis du har spørgsmål om SU, skal du henvende dig på SU-kontoret.
 ► Åbningstiderne kan ses på vuctm.dk

Støtte og vejledning



Vi forventer, at alle kursister har en bærbar computer, som skal medbringes til 
undervisningen. Har du ikke en computer, kan du, forudsat at du er SU-berettiget 
avu-kursist, låne en computer af skolen mod betaling af et depositum på 500 kr.

Hf-kursister, som starter på Thy-Mors HF & VUC efter 1. august 2019 skal selv
medbringe bærbar computer.

Der udlånes ikke computere til:
• Fjernkursister
• FVU-kursister
• Flex-kursister
• Hf-kursister
• OBU firmahold
• 8 ugers kursister (GSK)

UNI-Login
Du logger på skolens computere og det trådløse net med dit UNI-Login, hvilket be-
tyder, at du er oprettet med brugernavn og password tilknyttet dit CPR-nummer. 
Din lærer kan oplyse dig om dit UNI-Login og kodeord, men husk det nu selv!

Din brug af skolens it-systemer og net overvåges, og du må selvfølgelig ikke fore-
tage ulovlige downloads eller tilsvarende. Overholder du ikke dette, kan din konto 
blive deaktiveret uden varsel.

It på skolen

Bliv klogere på vuctm.dk
På skolens hjemmeside kan du følge med i livet på skolen og holde dig orienteret 
om nyheder og arrangementer. Under menuen ”Kursister” finder du mange vigtige 
informationer.



LUDUS Web
På LUDUS Web får du overblik over de ting, der vedrører din daglige undervisning. 
Her kan du bl.a. se:
• Dit skema
• Dine lektier
• Eventuelle ændringer/aflysninger
• Studieplan
• Og meget andet

Vi forventer, at du hver dag orienterer dig i LUDUS Web.

Sådan kommer du på LUDUS Web:
 ► Gå ind på ludusweb.vuctm.dk
 ► Du kan også gå via skolens hjemmeside vuctm.dk og klik på Log ind i øverste 

højre hjørne
 ► Du logger på med dit UNI-Login
 ► Husk at tjekke, at dine stamoplysninger er korrekte – især dit mobilnummer

Facebook
Følg med i vores spændende aktiviteter – kom med indspark 
og gode ideer. Gå ind og Like os!

facebook.com/thymorshfogvuc
facebook.com/hfcoldhawaii



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. 

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 respek-

teres
• 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 
sociale medier (Facebook etc.)

• undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, skal afleveres umiddelbart  
efter, at undervisning/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisnin-
gen er slut, afleveres det lånte materiale straks.

Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer rektor afgørelse om eventuelle sank-
tioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

Se Studie- og ordensreglerne i sin fulde længde 
på hjemmesiden under ”Kursister”.

Studie- og ordensregler



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 for-
mer for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, tæller som fravær. Det gælder 
uanset årsagen til fraværet og uanset, at fraværet er velbegrundet.
Thy-Mors HF & VUC har ret til at kræve den nødvendige dokumentation ved lang-
varigt eller hyppigt fravær. Udgifterne hertil betales af skolen. 

Ved undervisningens begyndelse føres løbende elektronisk protokol over frem-
mødet. Er du ikke mødt ved undervisningens begyndelse, eller forlader du under-
visningen før afslutningen, noteres dette også som fravær.

Ved manglende studieaktivitet mødes du med sanktioner i henhold til skolens fast-
holdelsesstrategi. Her står der blandt andet, at ved alvorlige tilfælde af manglende 
studieaktivitet kan SU’en blive stoppet og/eller kursisten må afbryde sin uddan-
nelse.

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 skolens 
hjemmeside.
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VUC fra A-Å
Bøger
Det er din lærer, der udlåner bøger til dig. Du skal skrive under på en udlånsliste 
eller en bogudlånsseddel. 

Du skal aflevere dine bøger i administrationen, når undervisningen er slut, eller 
efter du er færdig med prøve/eksamen i faget. Når du afleverer dine bøger, får du 
en kvittering på, at du har leveret de lånte materialer tilbage.

Hvis en eller flere af dine bøger er i stykker, eller du ikke får dem afleveret, skal 
du erstatte dem.

Bemærk: Vi udleverer først dit prøve- eller eksamensbevis, når du har afleveret 
alle de materialer, du har lånt!

Fællesarrangementer
Kulturudvalget laver spændende fællesarrangementer i løbet af skoleåret. 
Du deltager sammen med holdet/klassen og din lærer.

Find meget mere info på hjemmesiden under  
”Kursister” om fx eksamen, kursistråd og studiekort.


