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Støtte og fastholdelse

Overordnet sigter fastholdelsesarbejdet på at understøtte kursistens ønske og motivation for
at tage en uddannelse  og at gennemføre den med det bedst mulige resultat.

Studiecentret

Fastholdelsen starter allerede med kursistens første henvendelse til VUC Aarhus ofte hos
enten studievejledningen eller hos skolens administrative frontpersonale. Studievejledningens
nye organisering i regi af skolens studiecenter vil få en helt central placering i relation til
skolens fastholdelsesstrategi og de støtteforanstaltninger, som skolen stiller til rådighed for
den enkelte kursist. Med studiecentret opnår vi at samle information, vejledningsydelser og
støtteforanstaltninger, så kursister kun behøver at henvende sig ét sted, samtidig med at vi
ønsker at bevare en grad af specialisering, der sikrer, at vi fortsat kan levere en høj kvalitet i
optagelsesbehandling og vejledning til vores forskellige tilrettelæggelser. Fra og med august
2016 vil der på fjernundervisningsområdet desuden blive etableret en selvstændig
fjern-vejledning, der vil kunne supplere studievejledningen med specifik og udvidet vejledning
om fjern-tilrettelæggelserne, sådan at kursisterne får det bedst mulige grundlag for at vælge
den rigtige tilrettelæggelse.

Støtteforanstaltninger

På VUC Aarhus findes der en række støtteforanstaltninger, som går på tværs af
undervisningen, og som har til formål at muliggøre en koordineret indsats omkring den
enkelte kursist med et udvidet støttebehov. Der findes både faglige sociale og psykologiske
støtteforanstaltninger, hvoraf nogle er lovbestemte, andre har vi selv har etableret for at
støtte vores kursister. Nogle typer støtte går på tværs af den almindelige undervisning, mens
andre foranstaltninger mere er knyttet til undervisningen på det enkelte hold. Nedenfor er
oplistet de typer af støtte, vi tilbyder til kursister  på VUC Aarhus:

● Optagelsesvejledning
● Faglig støtte
● Læse – og matematikvejledning
● Tutorordning
● Lektieværksted
● Eksamensrådgivning og kurser
● Psykologisk rådgivning
● Mentorordning
● SPS-støtte
● SU-vejledning
● Vejledning om videregående uddannelser v. Studievalg Østjylland

Læreren

Helt central for kursistens gennemførelse er naturligvis undervisningen og dermed også
relationen lærer og kursist imellem. Ud over fagfagligheden skal læreren mestre
relationskompetence såvel som klasse – og læringsledelse, hvorigennem læreren via
pædagogiske og didaktiske valg øger kursistens muligheder for at få succesoplevelser
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gennem undervisningen. Læreren har den daglige, direkte kontakt med kursisten og har et
indgående kendskab til dennes styrker og svagheder, og dette relationsarbejde er en helt
afgørende faktor for at vedligeholde motivation og skabe faglig progression. Læreren har en
rummelig og anerkendende tilgang til kursisterne, og det medvirker til at tage problemer i
opløbet. Læreren kender også til skolens øvrige støtteordninger og kan videreformidle
relevant  information om disse til kursister, som har brug for udvidet støtte.

Fraværsprocedure på det gymnasiale område

Der er mødepligt til undervisningen. Det betyder, at vi forventer, at du som kursist på
et hold og i en klasse:

● møder til tiden, er velforberedt og afleverer dine opgaver til tiden
● er nærværende og yder et konstruktivt bidrag til undervisningen i timerne
● er ansvarlig i forhold til gruppearbejde og andre arbejdsformer, der

indebærer samarbejde med andre
● løbende holder dig orienteret om din studieaktivitet og gør, hvad du kan for

at rette op på evt. mangler
● i tilfælde af fravær fra undervisningen selv orienterer dig om, hvad holdet har

lavet og udarbejder de  manglende opgaver.

Det er lærerne og ledelsen der vurderer kursistens studieaktivitet løbende, både i forhold til
registreret fravær og aflevering af opgaver. Kursistens fremmøde til undervisningen
registreres elektronisk, og man kan via Ludus Web  løbende holde sig ajour med det.

Hvis du i en kortere periode får problemer med at være studieaktiv, forventer vi, at du hurtigt
kontakter dine lærere, studievejleder eller – hvis du går i en klasse – tutor. Så kan man
sammen lave en plan for genopretning af  studieaktiviteten.

Ved meget højt fravær (over 20%) får du første skriftlige advarsel, og hvis dit fravær ikke
kommer under 20%, mister du din SU i den efterfølgende måned. Hvis du stadig ikke retter
op, får du 2. skriftlige advarsel, som indebærer udmeldelse, hvis det problematiske
studieforløb ikke ændres. For flere detaljer, se fraværsmodellen nedenfor.

Hvis dit fravær skyldes ganske særlige forhold (sygdom, handicap, sociale eller psykiske
problemer) som vi skal tage højde for, skal du dokumentere dette gennem en lægeerklæring,
som du selv skal betale for.

2



Fraværsmodel:

HF-afdelingen er opdelt i tre underafdelinger med hver sin tilrettelæggelse. Grundet store
forskelligheder både i tilrettelæggelserne og i kursistgruppen er der også forskellig praksis i
forhold til administration og opfølgning på studieaktivitet. De forskellige tiltag i de tre
underafdelinger foregår inden for skolens overordnede studieaktivitetsprocedure som
beskrevet ovenfor og skal ses som forsøg på at optimere fastholdelsen og støtten til det
pædagogiske arbejde i undervisningen, så det lige netop afspejler de særlige vilkår, som
hører til den pågældende tilrettelæggelse. For nogle af vores tilrettelæggelser gælder
særlige regler for fraværsopfølgningen, hvilket vil være beskrevet for de enkelte afdelinger
på Intra.

Fritagelse fra studieaktivitet under sygdom

Kursister, der ikke kan passe deres studium pga. sygdom, skal sygemeldes og vil som
hovedregel fortsat være SU berettigede. Ved langvarig eller kronisk sygdom bør det overvejes,
om sagen ikke løses bedre og mere permanent gennem anden offentlig ydelse end SU.
Kursisten skal tale med en studievejleder, før der kan bevilges SU under sygdom, da det er
studievejlederen, der vurderer, om det giver mening, at kursisten vender tilbage til VUC efter
endt  sygemelding.

3


