VELKOMMEN
til HF & VUC FYN Glamsbjerg

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig!

Velkommen til
Velkommen til HF & VUC FYN i Glamsbjerg.
Du sidder nu med et hæfte i hånden, som rummer en masse oplysninger, som kan hjælpe dig til
at få en god start som kursist her på skolen. I hæftet kan du selv finde svar på de mest almindelige spørgsmål vedr. skema, administrationen osv. Og er der stadig noget du er i tvivl om, så
er vi mange der gerne vil hjælpe dig, bare spørg os.
Det er vigtigt at tage mere uddannelse, fordi det fører til bedre jobs og højere livskvalitet, så
derfor kan du regne med, at vi gør alt, hvad vi kan for at du bliver så dygtig, som du kan. For at
det kan lykkes er det vigtigt, at du selv er indstillet på at få mest muligt ud af din uddannelse
her. Det er et stort ansvar, som du selv bærer.
Udover undervisningen håber vi, at du også vil bidrage til at skabe en god stemning på skolen
sammen med alle de andre kursister ved at deltage i jule- og forårsfrokoster, fredagsbarer og
alle de andre sociale arrangementer, som er en del af vores skole.
Det skal både være seriøst og sjovt at være kursist på HF & VUC FYN i Glamsbjerg.
Endnu en gang velkommen – det bliver helt sikkert et godt år.
Med venlig hilsen
Simon Frejvald Andersen
Afdelingsleder

Simon F. Andersen
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Din uddannelse

LUDUS Web og VUCFYN.NET
Sådan logger du ind:
Gå til hjemmesiden: www.vucfyn.dk.
Nederst i højre hjørne skal du klikke på ’log in’
Du vælger i menuen om du vil logge på LUDUS
WEB eller VUCFYN.NET.
VUCFYN.NET:
Bruges i undervisningen og til eksamen. Her
skal du logge ind med dit UNI-login. Du kan
bl.a. finde undervisningsmateriale, lektier, aflevering af opgaver osv.

dre, før du kan logge på og se dit skema. Følg
linket i sms’en og anvisningerne på webstedet.
På fanen ’Skema’ ligger dit nye skema klar ca.
1 uge inden skolestart, men hold dig altid opdateret her for evt. ændringer/aflysninger og
lignende.
Skemaet kan du se i LUDUS Web.
SU:

LUDUS Web:

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.
Du skal opfylde en række betingelser for at få
SU. Læs mere på http://www.su.dk/su/su-betingelser/. Du kan også læse mere om dit ansvar ang. SU her: http://www.su.dk/dit-ansvar/

Du kan modtage beskeder fra administrationen eller din lærer på LUDUS Web. Du kan
også tjekke dine karakterer i LUDUS Web. Dette gør du ved at klikke på fanen ”*kursist” under karakterer lægges alle dine karakterer ind
efter endt prøve/eksamen ved os.

Det er bl.a. dit ansvar:
• At søge SU
• At tjekke post fra SU-styrelsen i din E-boks
• At aflevere evt. dokumentation som SUstyrelsen beder om.

OBS! Du har selv ansvar for, at dit rigtige mobilnummer står i LUDUS Web. Du kan tilføje/
ændre mobilnummer på fanen ’Staminformation’.

Ungdomskort:

UNI-login og Skema:
Inden skolestart modtager du en sms med et
midlertidigt UNI login. Dette login skal du æn-

Med et ungdomskort kan du rejse billigt med
tog eller bus imellem din bopæl og dit uddannelsessted. Du får også stor rabat på
billetter i resten af landet. Læs
mere om betingelserne på
www.ungdomskort.dk.
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Vi glæder os til at se dig!

E-boks:

Studiekorts-app:

Det er dit ansvar løbende at tjekke din E-boks.
Skolen sender optagelsesbrev og fraværsbreve til din E-boks.

Som kursist kan du downloade app’en:
”HF+VUCFYN”. På denne app kan du se dit
skema, dine karakterer og finde nyttige links
og nyheder fra HF & VUC FYN.

Studieaktivitet:
Du skal møde til tiden, møde velforberedt til
timerne, deltage aktivt i undervisningen, aflevere skriftlige opgaver til tiden og gå til alle
prøver og eksamener. Hvis du ikke vurderes
studieaktiv, vil du modtage fraværsbrev i din
E-boks. Reagerer du ikke på fraværsbreve, vil
det kunne betyde, at du bliver meldt ud og
dermed mister retten til SU.
Flere detaljer finder du på hjemmesiden:
http://vucfyn.dk/studieordensregler
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Den fungerer samtidig som et elektronisk studiekort, som giver dig mulighed for at få rabat
i visse forretninger, på museer o.l. Husk, at der
skal være uploadet et foto, for at studiekortet
er gyldigt.
Du skal bruge dit UNI-login til at logge ind på
app’en.

Din uddannelse
Sygemelding:
Husk at give besked til skolen, når du er syg.
Hver gang du ikke møder er det fravær - også
ved sygdom. Du skriver en fraværsårsag i LUDUS Web. Vælg Fanen ’Skema’ og benyt taleboblen ved siden af dagen og datoen.
Kan du ikke komme på LUDUS Web, kan du
ringe til skolen mellem kl. 08:00 og 08:30 på
tlf. 62 65 66 80. Læge, tandlæge og køretimer
skal lægges uden for undervisningstiden.

Dette skal du medbringe til undervisningen:
• Du skal medbringe en computer
• Papir, blyant og en mappe
• Lommeregner, passer og en trekants-lineal
Facebook:
Følg HF & VUC FYN Glamsbjerg på Facebook
- og giv gerne skolen et ’Like’ :-)
Spørgsmål:

P-plads:
Der er gratis parkering ved VUC i Glamsbjerg.

Hvis du har spørgsmål, kan du kigge på vores
hjemmeside www.vucfyn.dk. Du kan også tage
kontakt til din studievejleder eller din lærer.

Rygning:
HF & VUC FYN har røgfri skoletid og skole.
Det betyder, at kursister ikke må bruge nogen
form for tobak, fx skrå, cigaretter, e-cigaretter
eller snus i skoletiden. Rygning har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, derfor gælder denne regel også uden for skolens område
i skoletiden.
Kantine:
Der er gratis morgenmad hver dag kl. 08:0008:30. Kantinen er åben fra kl. 08:00-12:30. Vi
har et kursistkøleskab til rådighed, så din madpakke kan holdes kold. Der kan hele dagen købes kaffe/sodavand i vores automat.
Fællesmøde:
Alle kursister og ansatte samles til fællesmøde
i storrummet én gang om måneden.
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Medarbejdere

Anne Henriksen
(ABH)
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Charlotte Hintze
(CLH)

Christina Larson
(CBL)

Gitte V. Storm
(GVS)

Holger K. Nielsen
(HKL)

Inge-Lise Høst
Nielsen (IHN)

Jacob Ehrenreich
(JEH)

Jeanne Sindberg
(JSI)

Jens Lauridsen
(JNL)

Karsten Richardt
(KRI)

Lars Poulsen
(LPO)

Line Maxwell
(LMA)

Lisbeth Lauritsen
(LUL)

Liselotte Poulsen
(LLP)

Lone Dyring
(LDY)

Lone V. Thomsen
(LTH)

Per Hellesen
(PHE)

Peter Vestergaard
(PVE)

Simon F. Andersen
(SIF)

Steen Henningsen
(SHE)

Susanne Alnor
(SAL)

Covid-19 retningslinjer
Retningslinjer for adfærd på skolen grundet
COVID-19 (rev. 1/7-2020)
Hygiejne og adfærd
I fællesskab skal vi sikre en god hygiejne og
fornuftig adfærd ved at følge myndighedernes skærpede forholdsregler og tiltag for at
undgå, at der opstår stor smittespredning og
sygdom blandt personale og elever.

Rengøring
• Sørg for, at jeres medbragte computer
rengøres dagligt
• I skal selv spritte jeres plads (bord og
stol) af, inden undervisningen begynder.
Skolen stiller sprit og papir til rådighed.

Vi følger nedenstående retningslinjer:
Håndhygiejne
For at sikre god håndhygiejne skal alle:
• Vaske hænder grundigt med vand og
sæbe når de kommer ind på skolen (mød
derfor op i god tid inden undervisningen
begynder). Vi opfordrer til, at den enkelte
elev selv medbringer håndsprit som supplement/alternativ til håndvask
• Vaske hænder, når hænderne er synligt
snavsede
• Vaske hænder i faste intervaller fx i hvert
frikvarter/pause (som minimum hver anden time)
• Vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter
host/nys i hænder eller engangslommetørklæde
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Kontakt skolen:

HF & VUC FYN Glamsbjerg
Nørregade 42
5620 Glamsbjerg
Tlf. 62 65 66 80
Kontorets åbningstider:
Mandag til torsdag: kl. 08:00-15:00
Fredag: kl. 08:00-14:00
Hjemmeside:
www.vucfyn.dk/glamsbjerg
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