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Praktiske oplysninger
Skolens adresse

FYNs HF
Hunderupvej 17, Postboks 1219
5000 Odense C
Der er indkørsel fra Munke Mose Allé
Efter uge 7 i 2019 Kottesgade 2-4
5000 Odense C

Web-adresse

www.vucfyn.dk/fynshfkursus eller
www.facebook.com (FYNs HF)

Kontoret

tlf. 62 65 65 80, fynshf@vucfyn.dk
Åbent hver dag kl. 8.00-15.00

Forstander

Asger Rasmussen, tlf. 62 65 65 81
Træffes hverdage, bedst efter aftale

Afdelingsledere

Vibeke Lauritsen, tlf. 62 65 65 82
Birthe Slot Andersen, tlf. 62 65 65 83

Studievejledere

Bodil Kragh (29 66 77 41) og Janne Risbjerg (23 34 38 26)
Træffetider fremgår af skolens hjemmeside

Pedel

Henrik Bondesen, tlf. 62 65 65 86

Lærerværelse

tlf. 62 65 65 87

Kantine

tlf. 62 65 65 88

Redaktion af Intro 2018

Ulla Lundberg, Jens Andersen og Birthe Slot
Andersen. Fotos af bl.a. skolens kursister
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Kære 1. hf’er!
Du begynder nu på din hf her på FYNs HF. Du er sikkert spændt og har forventninger til det nye du skal i gang med. Du vil møde mange andre unge, som er i
samme situation som dig, men du vil snart finde ud af at I har meget forskellige
erfaringer med i jeres personlige rygsæk. Nogle kommer direkte fra 9. eller 10.
klasse, andre har arbejdet i flere år, rejst ud i verden eller været vejen forbi en
anden ungdomsuddannelse.
Du vil også opleve at I ikke alle har samme personlige mål. Nogle har et ønske om
at få adgang til en helt bestemt videregående uddannelse og vil derfor gå målrettet efter at få et højt gennemsnit, mens andre går her for at få en gymnasial uddannelse uden allerede at have et præcist mål efter hf. Vi håber, at I alle vil få to
udbytterige, spændende og sjove år sammen med andre unge. Vi vil gøre hvad vi
kan for at I alle når samme mål: At afslutte med en god hf-eksamen!
Du vil komme til at gå i en stamklasse, som blandt andet har en studievejleder
tilknyttet. Studievejlederne vil hjælpe dig med de personlige og sociale samt de
mere generelle uddannelsesmæssige forhold. En af dine lærere vil desuden være
faglige vejleder/tutor for dig. Alt dette vil du komme til at høre meget mere om.
Vi tilbyder dig høj faglighed, mulighed for personlig udvikling, et godt studiemiljø
samt frivillige aktiviteter, og vi håber at du er parat til at engagere dig i skolen
både i og uden for undervisningen.
Du tilhører anden årgang under den nye hf-reform. Det betyder bl.a., at du vil
gennemgå flere praktik/projekt-perioder, hvor du vil stifte bekendtskab med relevante videregående uddannelser og deres senere jobmuligheder. På den måde
forberedes du på de valg af fag og senere uddannelse, du skal foretage.
I skoleåret 2018 – 2019 er der i alt 11 klasser på skolen, fem i 1. hf og seks i 2. hf. I
vil møde hinanden i kantinen, i skolegården, på valgholdene og til skolens fester.
Desuden tager alle 1. hf’erne sammen på en fælles studietur til Krakow – her vil I
helt sikkert lære hinanden at kende på tværs af klasserne.
Du begynder i august på skolen på Hunderupvej midt i Odense,
tæt ved Munke Mose, men efter uge 7 skal du fortsætte i helt
nye bygninger. Vi glæder os til at indrette den ny skole og til
sammen med dig og dine skolekammerater at få en ny og
spændende hverdag i de lækre lokaler.
Velkommen til FYNs HF – vi glæder os til at lære dig at kende!

Forstander
Asger Rasmussen
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“Grundlov”
”FYNs HF tilstræber at være et godt og positivt uddannelsesmiljø, og alle kursister
og ansatte bør være bevidste om at medvirke til dette.
Det er ikke tilladt at udøve nogen form for krænkelse eller chikane, og enhver
krænkelse af andre, fysisk eller verbalt, kan få alvorlige konsekvenser, endog
bortvisning. Skolens og klassernes miljø bør være fri for enhver mobning, det
være sig verbalt, i kropssprog eller mimik samt på sociale medier.
Diskrimination af enhver art er forbudt. En hensynsfuld optræden forventes af
alle, og man respekterer forskelligartethed og mangfoldighed.
Man henvender sig til hinanden i et ordentligt sprog, dette gælder både i timerne
og i den øvrige skoletid.”
(Fra FYNs HF’ studie- og ordensregler)

Vi sk
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Om at gi’ og ta’
En hf-eksamen er en eksamen, du tager – i samspil med andre; det er ikke en
eksamen, du får.

Den kræver noget af dig fordi:
•
•
•
•
•

hf tages af meget forskellige mennesker med meget forskellig baggrund
hf tages i en stamklasse hvor man – på godt og ondt(!) – er sammen i to år
i mange fag
hf tages af folk som kan være på mange forskellige niveauer når de starter
hf er uden årskarakterer. Du skal derfor kunne motivere dig selv – også når
du allermindst gider noget som helst!
hf betyder eksamen i alle fag

Derfor er det sådan at:
• hf kræver tolerance – og nysgerrighed – af alle
• hf kræver at du samarbejder med andre, som er afhængige af din indsats –
ligesom du er afhængig af andres. Vi går ind for holdspil!
• hf kræver at du møder stabilt og til tiden – for din egen og for dine klassekammeraters skyld
• hf kræver det meste af din tid: Der skal både læses og skrives en del ud
over selve undervisningen
• hf er ensbetydende med at du bli’r din egen arbejdsgiver
Derfor skal du kunne holde dig selv i ånde og ikke mindst i nakken
Der er mange og krævende ting at skulle leve op til – i to år!
Men: det er udfordrende, udviklende – og uddannende!
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Sagt ved skolestart og billeder fra Munke Mose Games
”Jeg har aldrig været den frembrusende og snakkesalige type. Jeg har altid
været genert og ikke rigtig sagt noget i
timerne, men det har ændret sig markant. Jeg føler at jeg rækker hånden
mere op i timerne og svarer hvis jeg bliver spurgt om noget. Min personlighed
har også ændret sig. Jeg er ikke den der
stille og generte pige mere. Nu tør jeg
sige min mening, og stå ved det jeg siger.  Jeg er også rigtig glad for at jeg har
mødt de mennesker jeg har. Så kan det
godt være at vi er forskellige når det
kommer til personligheden, men det er
det der gør det spændende.”
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”Det jeg bedst kan lide ved undervisningen er, at den varierer meget, man
har let ved at fokusere da det ikke bare
er læreren der står og holder foredrag
hele timen. Lærerne er gode til at få
os med ind i undervisningen, hvilket
personligt motiverer mig langt mere.”

.. i regnvejr
”Jeg må indrømme de
første par dage tænkte
jeg lidt på, om det var
den rigtige beslutning
jeg havde truffet. Om
mine klassekammerater var lige unge nok.
Om jeg overhovdet
havde noget tilfælles
med dem. Men det
drev hurtigt over som
dagene gik, og man
lærte de forskellige at
kende.”

”Og allerede på de her tre måneder kan jeg selv mærke at jeg har rykket mig på
visse punkter, jeg er blevet rigtig glad for at læse. Jeg er blevet bedre til at koncentrere mig, og bedre til at holde den koncentration når det er fag jeg virkelig kan
forstå og kan sætte mig rigtigt ind i. Jeg har for det meste lyst til at lave de lektier
vi har for, fordi det interesserer mig, og det er noget jeg kan finde ud af. Sådan har
jeg det med de fleste fag, og jeg er faktisk overrasket over hvor spændende meget
af det er. I starten syntes jeg det virkede meget som et for højt niveau for mig, og
noget jeg ikke ville kunne klare, men nu er det blevet så meget bedre, føler mig
mere sikker på mig selv i de fleste fag.”
“Jeg var meget
imponeret af skolens
udseende. I mine
øjne ligner den en lille
udgave af Hogwarts,
altså skolen for hekseog troldmandskunster
fra bøgerne om Harry
Potter.”
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Fagpakker
Du skal efter jul vælge fagpakke for din 2.hf. Som det ser ud her og nu bliver udbuddet følgende, men der kan forekomme enkelte ændringer.

HF Børn, læring og samfund
HF Børn, læring og samfund forbereder dig på en uddannelse, hvor du arbejder
med samfund, børn, unge og voksne.  
Fagpakken forbereder dig på uddannelser som fx pædagog, lærer eller socialrådgiver.
Fagpakkefagene er: Samfundsfag B, Psykologi C

HF Økonomi og event
Fagpakken bringer dig tættere på erhvervslivet og forbereder dig på uddannelser,
hvor du arbejder med forskellige finans- og økonomiproblemstillinger.
Fagpakken forbereder dig på uddannelser som fx markedsføringsøkonom, finansøkonom, serviceøkonom eller HA.
Fagpakkefagene er: Matematik B, Erhvervsøkonomi C

HF Kommunikation
Fagpakken bringer dig bl.a. tættere på forskellige kommunikations- og mediemiljøer, hvor kunsten at formidle på en fængende måde står i centrum.
Fagpakken forbereder dig på uddannelser som spænder vidt: fra webdesigner til
informationsmedarbejder.
Fagpakkefagene er: Samfundsfag B, Retorik C

HF Miljø
HF Miljø forbereder dig på en uddannelse, hvor du arbejder med forskellige miljømæssige problemstillinger, jordbrug og natur.
Fagpakken forbereder dig på uddannelser som fx laborant, energi – eller miljøteknolog eller skov- og landskabsingeniør.
Fagpakkefagene er: Biologi B, Kemi B

HF Sprog og kultur
Fagpakken er for dig, der er særlig interesseret i sprog. Du får med denne fagpakke gode forudsætninger for at påbegynde forskellige videregående uddannelser,
hvor sprog- og kulturfag er centrale elementer.
Fagpakkefagene er: Spansk B, Tysk fortsætter C
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HF Sundhed
HF sundhed forbereder dig på en uddannelse, hvor du arbejder med forskellige
sundhedsmæssige problemstillinger. Sammenhængen mellem menneske, samfund, miljø, krop, ernæring og sundhed er i fokus.
Fagpakken forbereder dig på sundhedsfaglige uddannelser som fx sygeplejerske,
fysio- og ergoterapeut, bioanalytiker, radiograf, klinisk diætist, ernæring og sundhed og jordemoder.
Fagpakkefagene er: Kemi B/ Biologi B, Fysik C

HF Teknologi og it
HF Teknologi og it forbereder dig på en uddannelse, hvor du arbejder med teknologi og it eller samspillet mellem teknologi og it som det centrale.
Fagpakken forbereder dig på uddannelser som fx multimediedesigner, it-teknolog, datamatiker, maskinmester og bygningskonstruktør.
Fagpakkefagene er: Matematik B, Fysik C

HF Uniform
HF Uniform forbereder dig på en uddannelse, hvor du skal være i god fysisk form
og derfor har et ønske om at styrke din fysik. På HF Uniform får du mulighed for
at træne de færdigheder, som du testes i til de forskellige optagelsesprøver.
Fagpakkerne forbereder dig på uddannelser som politibetjent og forskellige beredskabsuddannelser.
Fagpakkefagene er: Idræt B, Samfundsfag B

HF Uni Science og Medicin
HF Uni Science og Medicin forbereder dig på en universitetsuddannelse, hvor der
er høje adgangskrav til dine naturvidenskabelige færdigheder, og hvor du er særligt god til at studere dvs. læse meget og skrive lange opgaver. Du skal også være
parat til nogle lange skoledage.
HF Uni Science og Medicin forbereder dig på universitetsuddannelser som fx
robotvidenskab, ingeniørstudiet, medicin eller dyrlægestudiet.
Fagpakkefagene er: Matematik A, Fysik B, Kemi B

HF Uni Sprog og humaniora
På HF Uni Sprog og kultur bliver du god til engelsk og et andet fremmedsprog.
Og du træner de studiefærdigheder, som du senere skal bruge på universitetet.
Samtidig skal du vide, at det faglige niveau er højt, og at du har mange timer.
Fagpakken forbereder dig på en universitetsuddannelse, hvor der er høje adgangskrav til sprog, og hvor du er særligt god til at studere dvs. læse meget og
skrive lange opgaver.
Fagpakkefagene er: Engelsk A, Tysk fortsætter B eller Spansk A
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Praktik, projekt og fagpakkefag
Hvornår?

Hvad?

Din logskrivning

Før uge 40

Du præsenterer dig selv og dine
drømme

”Hvor ser jeg  mig selv om 10
år?”

Uge 40 - 44

Første projekt-praktik-periode: du
møder forskellige studerende, som
fortæller om den videregående uddannelse, som de er i gang med.

Du laver et projekt om en aktuel
uddannelse og skriver dine refleksioner i en logbog.

Foråret 2019

Anden projekt-praktik-periode: Du
arbejder med forskellige uddannelser og jobmuligheder.

Du skriver i din logbog, om hvordan du ser dig selv i en bestemt
uddannelse og et bestemt job.

Efteråret
2019/2020

Tredje projekt-praktik-periode: Du
besøger videregående uddannelser.

Du udarbejder projekt. Du
skriver i din logbog,om, hvilke
overvejelser du gør dig om uddannelse efter hf.

Valgfag 2018-2019
Fag på C-niveau

Fag på B-niveau

Fag på A-niveau

Billedkunst

Billedkunst

Engelsk

Datalogi

Biologi

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Filosofi

Fysik

Fysik

Idræt

Idræt

Kemi

Musik

Matematik

Psykologi

Musik

Retorik

Psykologi

Tysk fort.

Religion
Samfundsfag
Tysk fort.
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”Ringetider”
Skolen har ingen klokke der ringer, men følgende kan give dig et indtryk af lektionslængderne og pauser.
1.

08.00-08-45

2.

08.45-09.30

3.

09.45-10.30

4.

10.30-11.15

5.

11.15-12.00

Frokostpause

Frokostpause

6.

12.30-13.15

7.

13.15-14.00

8.

14.05-14.50

9.

15.00-15.45

10.

15.45-16.30

Ferie-/ fridage 2018-19
mandag
onsdag
mandag
torsdag
fredag
mandag
mandag
fredag
torsdag
mandag
onsdag
fredag
mandag

13.08.18
15.08.18
15.10.18
20.12.18
21.12.18
11.02.19
15.04.19
17.05.19
30.05.19
10.06.19
26.06.19
28.06.19
01.07.19

kl. 9.00
kl. 9.00

fredag

19.10.18

fredag 04.01.19
fredag 15.02.19
mandag 22.04.19

fredag

09.08.19

hf2 møder i stamlokalet
hf1 møder i kantinen
efterårsferie
juleafslutning
juleferie - evt. eksamen d. 2.-4.01
vinterferie
påskeferie
st. bededag
kr. himmelfartsdag
2. pinsedag
sidste mulige eksamensdag
dimission
sommerferie
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1. hf på feltarbejde
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If you want to walk fast, walk alone
If you want to walk far, walk together

Afrikansk ordsprog
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Undervisningen på FYNs HF
Dagundervisning med mødepligt til undervisningen i tidsrummet kl. 8.05-16.30.

Arbejdsformer
n Klassesamtaler med oplæg fra lærere og kursister
n Gruppearbejde, både i den daglige undervisning og ved eksamensforbere-

		delse
n Eksperimenter i nogle fag
n Projektarbejde
n Hjemmearbejde med bl.a. skriftligt arbejde i en del af fagene.

Efter undervisningen - det sociale liv
Det sociale liv på skolen skabes i klasserne, skolegården, i kantinen, til festerne,
fredagscaféerne, via kursistrådet osv. osv. MEN også skolens studierejse for hele
1. årgang betyder meget for skolens sociale liv.

Kursistråd

Kursistrådet skriver om sig selv: ”Kursistrådet er til for at varetage de studerendes
interesser på FYNs HF. Repræsentanten vælges i klassen. Vil du have indflydelse
og er frisk på at gøre en indsats, så har kursistrådet brug for dig.”

Festudvalg

Udvalget arrangerer fester og caféer i løbet af året.

Studieaktvitet

Din studieaktivitet og din faglige progression følges af dine lærere, din studievejleder og skolens ledelse. Du får løbende feedback og vil også selv blive bedt om at
reflektere over din egen læreproces.
I følgende oversigt kan du se, hvornår du især kan forvente, at dine lærere,
studievejleder og ledelse vil drøfte din studieaktivitet og din faglige progression
enten med dig eller uden dig.
Periode

Aktør(er)

Uge 32-50
Uge 41
Før uge
45
Uge 45

Du og dine lærere
Du og din tutor
Du og dine lærere

Uge 2-20
Uge 4
Før uge 9
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Uge 9

Aktivitet

Du reflekterer løbende over din progression og får feedback
Tutorsamtale
1. faglige evalueringssamtale (refleksion – feedback – progression)
Dine lærere, studie- Lærerforsamlingsmøder om klasseprofil, indsatsområder og
vejleder og ledelse kursister
Du og dine lærere
Du reflekterer løbende over din progression og får feedback
Dine lærere, studie- Dine lærere mødes og drøfter udvalgte kursisters læringsvejleder og ledelse proces
Du og dine lærere
2. faglige evalueringssamtale (refleksion – feedback –
progression)
Dine lærere, studie- Lærerforsamlingsmøder om klasseprofil, indsatsområder
vejleder og ledelse og kursister

Vejledning på FYNs HF
På FYNs HF bliver du tilbudt hjælp og assistance fra tre forskellige slags vejledere:

Studievejlederen: din personlige vejleder
Alle hf-klasser har tilknyttet en studievejleder som har fokus på, at du gennemfører din uddannelse så godt som muligt. Studievejlederne hjælper dig især – men
ikke kun - med ting og sager af personlig art, du måtte gå rundt og tumle med.
Studievejlederne har tavshedspligt. De kan trække på et bredt netværk af ”hjælpeinstanser”, herunder gymnasiepsykologer. Studievejlederne oplyser også om
forhold vedr. SU, valgfag, overflytning til andre skoler, videregående uddannelser
osv.
Studievejlederne har faste træffetider på de to kontorer i opgang 1 på 2. sal, men
kan også træffes på mobilen

kan
Jeg e hjælp
e
t
hen ejleder
v
hos tor
u
t
og
bsk@vucfyn.dk, 29 66 77 41 (Bodil)
jra@vucfyn.dk, 23 34 38 26 (Janne)

Tutoren: din faglige vejleder

I alle klasserne er der tre af faglærerne, som hver har speciel faglig kontakt til
ca. ni kursister. Den enkelte tutor følger din faglige udvikling i samarbejde med
klassens øvrige lærere og tilbyder dig flere gange om året såkaldte tutorsamtaler,
hvor det faglige er i centrum. Samtalerne skal sikre at du udvikler din selvstændighed i forhold til undervisningen og at du har næsen i det rette faglige spor.

Læsevejledning:
Alle hf-klasser testes fra start for læsehastighed og stavning. Der tilbydes løbende
træning og vejledning efter behov. Læsehastighedstræning og stave-grammatiktræning foregår som regel individuelt eller i små grupper. Erfaringsmæssigt giver
det gode resultater når man investerer tid og kræfter her. Jo hurtigere læsevejlederen spotter eventuel ordblindhed, jo hurtigere kan der sættes ind med professionel hjælp og tilbud om it-rygsæk.
Læsevejleder Margrethe Ramm træffes på mail mra@vucfyn.dk
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Skolen er andet end undervisning i fagene
BIBLIOTEK
På biblioteket kan der lånes bøger til opgaver, selvlæste værker og frivillig læsning. Du låner via en lærer som du også afleverer til.

EKSAMENSANGST
Skolens tre studievejledere afholder hvert forår et kursus i, hvordan man kan
dæmpe eller slippe af med sin eksamensangst. Kurset retter sig mod kursister,
som ikke får mulighed for at vise, hvad de kan til eksamen, fordi de ”bli’r syge af
angst”. Der er rigtig gode erfaringer med kurset.

ENDAGSEKSKURSIONER
Heldigvis er undervisningen andet end klasselokaler og tavlenoter. Du skal også
ud af huset og se på verden. Det kommer du, når du er på endagsekskursioner.  
De kan foregå som virksomhedsbesøg, møder med politikere, overværelse af
kulturelle begivenheder, feltarbejde. De afholdes typisk i skoletiden. I de tonede
klasser indgår også besøg på relevante steder.

FESTER
Fester og fredagscafeer arrangeres af kursisternes aktive festudvalg.

FRIVILLIGE AKTIVITETER
Her er der mulighed for, efter skoletid, at bruge skolens faciliteter i billedkunst,
musik og idræt med en faglærer som igangsætter.

FÆLLESSAMLING
Ca. hver 14. dag kl. 10.45 er der samling i kantinen. Her videregives der vigtig
information fra kontoret, lærere og kursister. Ofte med et musikalsk indslag.

FÆLLESTIMER
Her samles hele skolen eller en årgang om for eksempel et foredrag, et teater- eller musikarrangement, en film, et politisk møde i forbindelse med et valg eller
lignende.
Alle er velkomne til at stille forslag gennem fællesudvalgets kursist eller lærerrepræsentanter.

INTRODUKTIONSDAGE FOR NYE KURSISTER
I løbet af de første uger afholder kursus særlige introduktionsarrangementer
for alle nye kursister. Klasserne tager til Tarup Davinde og har hele dagen sjove
teambuilding-øvelser. Vi afslutter dagen med at spise sammen.
Hensigten er – ud over at ryste klasserne sammen – at oplyse om forholdene på
skolen, om rettigheder, pligter og faglige krav.

18

SPOT ON!
Kan du lide at optræde kan du sammen med andre af skolens kursister (og lærere)
tage initiativ til et arrangement (musical, koncert eller revy).

STUDIEGRUPPER
Er du interesseret i et specielt emne, og kunne du tænke dig at dele din interesse
med andre, er der mulighed for, at I tager initiativ til en studiegruppe. I vil i studiegruppen få mulighed for at mødes på skolen uden for almindelig skoletid.

STUDIEREJSER
Du får mulighed for at komme på studierejse af mere end én dags varighed i
foråret. For udenlandsrejser plejer prisen at være ca. 1800 kr. eksklusiv mad og
lommepenge. Se billeder fra studierejsen i april 2018 på s. 24 – 25.

TEMADAGE
Skolen afholder i løbet af skoleåret en eller flere temadage, hvor du har et kortere
tværfagligt forløb enten i din egen klasse eller på tværs af klasser og årgange.

ÅRSFEST
Skolen har i november måned årsfest. Festen er for hele skolen, både kursister og
lærere, og tilrettelægges af et festudvalg bestående af 2. hf’ere og lærere.
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Informationsguide
– hvor finder du informationer?

Hos personalet i kontorbygningen
Asger Rasmussen

er skolens forstander. Han er normalt at træffe hver dag,
men det er bedst at få en aftale.

Vibeke Lauritsen

er afdelingsleder og tager sig bl.a. af skemaændringer og
eksamensplanlægning.

Birthe Andersen

er afdelingsleder og tager sig bl.a. af fravær og informationsarbejde.

Marlene Amtrup Gundorph og Maibritt Persson
er sekretærer og hjælper dig gerne.
Kontakt dem hvis du bliver syg (i forbindelse med prøver og
eksamen), skifter adresse, navn, telefon etc. Her kan du få
hjælp til hvordan du søger SU og befordring.
Henrik Bondesen

er skolens tekniske servicemedarbejder. Han har kontor og
værksted i kælderen og tager sig af det praktiske arbejde der
er med bygninger, varme, toiletter osv.

Andre informationskanaler
Hos studievejlederne Bodil Kragh og Janne Risbjerg (se s. 17).
Hos din tutor

om det der vedrører dine faglige og almene studiemæssige
forhold (se næste side).

Hos dine faglærere om alt der vedrører faget, den daglige undervisning og eksamen.
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Via INTRO 2018

som er det hæfte, du sidder med i hånden.

Via vucfyn.net

der fungerer som skolens intranet og er skolens interne
kommunikationskanal. Her kan du finde oplysning  om bl.a.
skemaændringer, lektier og planlagte aktiviteter.

Via LUDUS Web

hvor du kan hente oplysninger om dit skema, skemaændring
er og din studieaktivitet.

Via opslagstavler

som hænger i glasskabene lige inden for de to indgangsdøre.
Husk at tjekke dem, hvis du ikke vil gå glip af noget – eller
møde forgæves.

Via Facebook

og husk så også vores Facebookside! Søg på FYNs HF!

It-arbejdspladser og adgangskoder
Netværk, VUCFYN.net og LUDUS Web
For at komme på skolens netværk, VUCFYN.net og LUDUS Web skal du anvende
et brugernavn og en adgangskode.
Brugernavnet: Er personligt og følger dig i de to år, du er kursist på FYNs HF. I
forbindelse med skolens it-introduktionskursus ved skolestart udleverer it-vejlederne brugernavn og regler for valg af adgangskode.
VUCFYN.net: Er skolens læringsplatform som knytter sig tæt til undervisningen
på de enkelte hold i de forskellige fag. Her henter du materiale, afleverer opgaver
og andet. VUCFYN.net fungerer også som skolens intranet som er skolens interne
kommunikationskanal.
LUDUS Web: Her kan du bl.a. hente oplysninger om dit skema, skemaændringer
og din studieaktivitet.
Skolen forventer, at du hver dag holder dig orienteret både på LUDUS Web og
VUCFYN.net hver dag.
Det trådløse netværk: Er din mulighed for også at benytte din egen bærbare
computer, når du skal arbejde med materiale på internettet, f.eks. informationsog materialesøgning. Hvordan du kommer på er en del af it-intro.
Adgang til VUCFYN.net og LUDUS Web fra din egen computer: Du kan komme på
LUDUS Web og VUCFYN.net via hjemmesiden: www.vucfyn.dk
Computer
Skolen stiller krav om, at du selv medbringer en bærbar pc til undervisningen,
og at den har de programmer, som er relevante for undervisningen. Din pc er i
undervisningstiden dit undervisningsværktøj og skal anvendes til faglige formål.
Anden anvendelse vil ikke alene forstyrre dig selv, men også dine klassekammerater.
Mobiltelefon
Din mobil skal som hovedregel være slukket i undervisningstiden. Venter du et
vigtigt opkald, kan du efter aftale med dine lærere have din mobil tændt.
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Økonomi, tilskud og SU
FYNs HF stiller bøger og andet materiale til rådighed. Du skal selv anskaffe lommeregner og pc. Undervisningen er gratis. Med matematik på B-niveau
vil du kunne låne en lommeregner.
Du kan søge om rabat til køb af ungdomskort. Du skal bestille kortet elektronisk
på www.ungdomskort.dk. Her kan du også læse mere om reglerne.
Når du er optaget på FYNs HF, kan du søge SU. Du kan få SU fra kvartalet efter du
er fyldt 18 år. Vær opmærksom på at du selv skal søge om SU på www.su.dk. Se
også SU-satser her.
Du kan maksimalt få SU til 5 ungdomsuddannelser, med mindre du får et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet.
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Efter hf – hvad så?
Det betaler sig at hænge i

Jo højere gennemsnit du har, jo større valgmuligheder efter sidste eksamen.

Fri adgang og adgangsbegrænsning

For ca. 50% af alle videregående uddannelser kan du optages med en bestået
hf-eksamen.
For ca. 25% af de videregående uddannelser kræves et snit på mellem 2 og 6.
For ca. 25% af de videregående uddannelser er der få pladser og dermed høje
adgangskrav.
Læs mere herom på www.ug.dk

Supplering af fag du mangler: GS

Står du med en hf-eksamen men mangler du bestemte fag og/eller niveauer for at
kunne søge ind på din drømmeuddannelse?  Se www.gsdanmark.dk

Supplering af fag du mangler: VUC
Se mere på www.vucfyn.dk

Hvis du helt sikkert ved, hvilken uddannelse du vil søge ind på efter din hf-eksamen: Ta’ en snak med din studievejleder!

Stud-i-tvivl? Studievalg Fyn!

På Amfipladsen 6, 1. sal (ved Studenterhuset) i Odense finder du vejledningscentret, som ka’ besvare alle mulige og umulige spørgsmål vedr. uddannelsesvalg,
uddannelseskrav, uddannelsesindhold osv. til videregående uddannelser. Studievalg Fyns kontaktperson besøger også skolen med jævne mellemrum.
Se www.ug.dk/studievalg/studievalgfyn-forside
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Studierejse

På FYNs HF er der tradition for en studierejse med et berigende fagligt indhold
og et godt fællesskab. Studierejsen indgår i forskellige fagforløb, og det er derfor
vigtigt, at du deltager. Studierejserne har følgende formål:

Du skal som kursist:
n Udfordres, overraskes og konfronteres!
n Bringes steder hen hvor du ellers ikke ville komme
n Forberede turen særfagligt og opleve stedet tværfagligt

Og studierejsen skal:
n Udvikle og udvide din almendannelse
n Åbne dørene til det omgivende internationale samfund
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Kursistbilleder
fra Krakow april 2018
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Personale på FYNs HF 2018-19
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Anne Larsen
(AOL)
Hf-lærer: sa, hi

Annette Elbek
(AEL)
Hf-lærer: da,
fr, re

Asger Rasmussen
(ARA)
Hf-lærer: sa, id
Forstander

Birthe Andersen
(BSA)
Hf-lærer: da, sp
Afdelingsleder

Bodil Stausholm
Kragh (BSK)
Hf-lærer: en, re
Studievejleder

Brian Lykke Christensen (BLC)
Hf-lærer: ma, fi

Cecilie Berndt
Andersen
(CBA)
Hf-lærer: ps, en

Emil Lyager Melbye (EME)
Hf-lærer: hi, ge

Henriette Grønning (HGV)
Hf-lærer: id, da

Henrik Bondesen
(HBN)
Teknisk servicemedarbejder

Ida Frank (IDF)
Hf-lærer: bi, ke

Janne Risbjerg
(JRA)
Hf-lærer: id
Studievejleder

Jeanne Friis
(JFR)
Hf-lærer: da,
fr, ps

Jens Andersen
(JAD)
Hf-lærer: en, re

Jens Nielsen (JEK)
Hf-lærer: ge, sa

Jesper Nielsen
(PER)
Hf-lærer: en, id

Karen Louise
Clausen (KLC)
Kandidat: mu, en

Kiss Kjær Madsen
(KKM)
Hf-lærer: da, en

Laust Kristensen
(LKR)
Hf-lærer: da, fi

Linda Hagedorn
(LAH)
Hf-lærer: bi, ke

Line Hansen
(LIH)
Hf-lærer: ma, eø

Lone Bille Hansen
(LBH)
Hf-lærer: en, sp

Maibritt Persson
(MLP)
Sekretær

Malene Korsgaard
(MKO)
Hf-lærer: hi, sa

Marlene Gundorph
(MAM)
Sekretær

Margrethe Ramm
(MRA)
Hf-lærer: da, ret
Læsevejleder

Monica Turhn
Kantineassistent

Morten Hindsgaul
Skaaning (MOS)
Hf-lærer: ma, fy

Morten Jerris
(MRJ)
Hf-lærer: bi, ke

Niels Vogensen
(NVV)
Hf-lærer: da, id

Nikolaj A. Eriksen
(NIER)
It-supporter

Pernille Kruse Hollensen (PHL)
Kandidat: bi, ke

Sanne Kathrine
Kristensen (SAK)
Kandidat: hi, ge, fi

Signe Lang (SIL)
Hf-lærer: hi, re

Sima Ann Nomberg
Przytyk (SAP)
Kandidat: bk, ps

Stine Lykkeberg
Jørgensen (SJR)
Hf-lærer: ke, bi

Søren Hellesøe
Rasmussen (SHR)
Hf-lærer: da, re
It-vejleder

Theiss Hansen (THH) Thomas Holmgaard
Hf-lærer: hi, sa
(THL)
It-vejleder
Hf-lærer: sa, hi

Vibeke Lauritsen
(VLA)
Hf-lærer: as, fy, ma
Afdelingsleder
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”Der er mange krævende ting at skulle leve op til - i 2 år!
Men: det er udfordrende, udviklende - og uddannende.”
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