
Fjernundervisning
på hf



Skal skoletiden tilpasse sig din hverdag frem for omvendt? 
Og har du det fint med, at kontakt til lærerne, lektielæsning 
og aflevering af opgaver foregår via nettet? Så har du med 
Fjernundervisning friheden til selv at prioritere din studietid 
og fritid.

Har du arbejde, børn eller lang transporttid, kan Fjernunder-
visning 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 studieaktiv og 
overholde tidsfristerne i fagplanen.

Vejledning og sparring undervejs
Under hele dit forløb har du mulighed for vejledning af en 
faglærer, som du kan være i kontakt med via nettet. 

Undervisningsform
Med Fjernundervisning på hf får du et individuelt studieforløb, 
som er tilrettelagt af Thy-Mors HF & VUC. Du har ikke pligt til 
fremmøde på fastlagte tider, medmindre det er aftalt og faglig 
vejledning foregår primært via nettet.

Bemærk at der i bestemte fag, fx Fysik og Kemi, vil være 
obligatoriske laboratorieøvelsesdage på Thy-Mors HF & VUC. 
Deltagelse i laboratoriekurserne er en betingelse for senere at 
kunne gå til eksamen.

Moduler og studieplan
Modulernes faglige indhold er beskrevet i studieplanen, så du 
altid ved, hvad faget omfatter, hvilke bøger og andet materiale 
du skal arbejde ud fra, og hvilke opgaver, der skal afleveres 
hvornår. Det er ligeledes muligt at vælge nogle af fagene som 
halvårlige forløb, hvor du læser få fag ad gangen eller som 
helårlige forløb med flere fag.

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 lek-
tioner 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, kan have konsekvenser for din 
SU-udbetaling.

Studieaktivitet
For at få lov til at gå på holdet, skal du være studieaktiv. Det 
betyder, at du skal aflevere dine modulopgaver efter den 
studieplan, du har. En forudsætning for at gå til eksamen er, 
at du har fulgt din studieplan. Hvis du kommer bagud med 2 
modulopgaver vil du blive udmeldt fra det pågældende fag.

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

Prioritér selv 
dit studie 
og din fritid

Varighed
Individuelt.

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



Fag

Biologi C

Dansk C, A   

Engelsk C, 0-B

Fysik B 

Geografi C

Historie B  

Kemi C

Matematik C, B, A 

Psykologi C, B

Religion C, B

Samfundsfag C, B

Tysk B
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Thisted
Munkevej 9
7700 Thisted
Tlf. 70 70 12 34

Nykøbing
Limfjordsvej 95
7900 Nykøbing M
Tlf. 70 70 12 34
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www.vuctm.dk


