
Velkommen til HF & VUC 
København Syd

Online intromøde 
kl. 10.00-10.30

HF-enkeltfag på e-learning



Dagens program

● Velkomst og præsentation af: Thit og Didde,
AC-medarbejdere i Studieadministrationen

● Medborgerskab - skolens profil
● Login på skolens systemer
● Kom godt i gang
● Studieaktivitet
● Støttemuligheder undervejs
● Studieteknik og gode studievaner
● Eksamen
● Kontakt din lærer
● Spørgsmål?

Skriv gerne spørgsmål i chatten undervejs  



Medborgerskab

Åbenhed, dygtighed og medborgerskab

På KBH SYD har vi en vision om, at gøre vores kursister til aktive, kompetente 
medborgere.

Det betyder, at du som elev tilskyndes til, at blande dig i debatter, deltage i 
arrangementer og have indflydelse på dit skoleliv!

Du kan bl.a. komme med på Ungdommens Folkemøde, blive elevmentor, starte en 
filmklub eller komme med ændringsforslag til din undervisning. Følg med på 
Edulife: https://edulife.kbhsyd.nu/ 

https://edulife.kbhsyd.nu/


Login på skolens systemer

Log ind første gang

Hvad er Ludus?Få adgang til dine Classrooms

https://docs.google.com/file/d/1-npSCcByxf9ewbvHdWhTg_v2luzULaPA/preview
https://docs.google.com/file/d/1vRA4MBnIIq4M_SAVard6YsvtHExHTkid/preview
https://docs.google.com/file/d/1g36KFA1banRCWx0j2VovnzJeLl5AHPS0/preview


Kom godt i gang - 
Classroom:



Studieaktivitet på e-learning

● Reglerne for studieaktivitet: 

https://www.kbhsyd.dk/media/22910/regler-for-studieaktivitet.pdf 

● Milepæle og opgaver: Hold øje med din lærers feedback og spørg din lærer, hvis du 

er i tvivl om en opgave er godkendt. Det er dit ansvar og holde dig opdateret i dine 

Classrooms og tjekke din skolemail og e-boks.

https://www.kbhsyd.dk/media/22910/regler-for-studieaktivitet.pdf


Støttemuligheder undervejs

● Få en mentor eller deltag i mentorgruppeforløb
● Bliv henvist til skolens psykolog
● Lektiecafé på både Amager og Hvidovre

Tid og sted
Sted: Du finder vores studiecafé i kantinen på Amager Strand og Hvidovre.

Tid: Find det opdaterede tidspunkt for studiecaféen på Edulife, de digitale skærme på 
skolen eller ved at spørge din lærer.

Læse mere her: https://www.kbhsyd.dk/nyheder/elev-har-du-brug-for-hjaelp/ 

https://edulife.kbhsyd.nu/
https://www.kbhsyd.dk/nyheder/elev-har-du-brug-for-hjaelp/


Vi er en eksamensskole

● Det betyder, at du skal til eksamen i alle dine fag.

● Alle eksamener foregår fysisk på skolen, og tager udgangspunkt i det pensum du 
har gennemgået på faget.

● Bliver du meget nervøs ved eksamen, kan du med fordel tale med din lærer om 
dette allerede i starten af din undervisning. Skolen tilbyder også hjælp til de elever, 
der rammes af eksamensangst.



Kontakt din lærer

● Ligesom på fremmødehold, er din lærer en meget central person i løbet af dit studie.

● Det er din lærer, der godkender dine opgave, kan give dig faglig støtte og feedback, og hjælpe dig 
videre hvis du har brug for mere hjælp.

Du skriver til din lærer i Classroom, hvis du har brug for hjælp.

● Ved at deltage i online og fysiske møder på dit fag, kan du få mere ud af faget og stille spørgsmål 
til din lærer.



Orienteringspunkter

● Der er tobaksfri skoletid på HF & VUC København Syd

● Du har mulighed for at bruge skolens lokaler til at læse lektier og løse opgaver

● Du kan med fordel bestille tid i studievejledningen hvis du har spørgsmål til din tilmelding eller dine 

SU-timer

● Fra kl 9 til 15 kan du finde skolens IT-hjælpere på både Hvidovre- og Amager-afdelingen tæt ved 

receptionen. De har KBH SYD t-shirts på.

● Du kan også ringe eller skrive og få hjælp. Find info på skolens hjemmeside her: Kontakt IT-support 

● På skolens hjemmeside finder du også en grundig guide til skole-login og IT-hjælp!

https://www.kbhsyd.dk/vejledning/skole-login/
https://www.kbhsyd.dk/vejledning/skole-login/


Spørgsmål?


