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Vejledning til kursister 
I LUDUS Web kan du bl.a. se dit skema, dine lektier samt andre meddelelser 
relevant for undervisningen. Det er også i LUDUS Web du melder afbud, hvis 
du bliver syg.  
 
Du når LUDUS Web fra adressen: 
 

https://ludusweb.vuctm.dk 
 
På skolens hjemmeside får du adgang til LUDUS Web via Log ind – LUDUS 
Web. 
 
 
For at logge på LUDUS Web, skal du indtaste brugernavn og password: 
 

 
 

Brugernavn: kursistnummer (fx 95078) 
 
Password: første 6 cifre af cpr-nr. (fx 120183) 
 
 
Første gang du logger på LUDUS Web bliver du bedt om at angive nyt 
password.  
 
Med mindre du har et nyt password du kan huske, kan du blot igen som 
password angive de første 6 cifre af cpr-nr. 
 
 

Skemaer 
 
Når du er logget på kan du i menuen Skemaer se dit skema for den aktuelle 
uge. 
Du kan bladre frem og tilbage i skemaet eller vælge en anden uge i 
kalenderen. 
 

 
 
Ved den enkelte lektion er angivet fag, hold ID, undervisningslokale samt 
initialer for lærer. Ved at klikke på initialerne kan du skrive en besked til din 
lærer. 

https://ludusweb.vuctm.dk/


 

 

Når din lærer har registreret fravær i lektioner, vil 
der ved lektioner, hvor du har været fraværende 
være et rødt ikon. 
 
Hvis du har angivet en årsag til fraværet, vil der 
være et grønt ikon. 
 

 

 
Kursistmenuen 

 
Under menupunktet Kursist finder 
oplysninger, som er relevante for 
dig personligt. 
Det drejer sig om dine personlige 
stamdata, data for dit fravær, 
dine eksamenskarakterer og din 
studiebog. 
Får du nyt telefonnummer eller 
emailadresse, kan du ændre det 
her under Staminformation. 

 

Angiv årsag til fravær  

 

 

Øverst på skemaet er der for hver dag et lille ikon. 

 

 

 
Ved at klikke på ikonet, får du en boks, hvor du kan 
skrive, hvad der er grunden til dit fravær fra dagens 
lektioner eller fra enkelte lektioner. 
 
Her angives for alle lektioner på denne dag. 
 
Her kan skrives, hvis det kun drejer sig om enkelte 
lektioner. 
 
Du godkender ved at klikke OK. 

Under Fravær kan du se dit fravær for alle dine fag.  
 

 
 
 
Studiebogen er obligatorisk for fuldtids hf-kursister. Andre kursister kan 
også have studiebog, men det er ikke alle kursister, der har en 
studiebog.  
Der er lavet en særlig vejledning til Studiebog. 


