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HF Netundervisning
Et anderledes tilbud

Hvad er HF Netundervisning?
Netundervisning betyder undervisning, hvor du ikke skal møde fysisk op til
undervisning. Du kan selv planlægge dit studieforløb, så det passer ind i din hverdag.
Undervisningen foregår via internettet, men der er også mulighed for at tale med
læreren - primært via aftalte træffetider på nettet. Indholdet i Netundervisning
svarer helt til undervisning på almindelige hold og afsluttes også med eksamen.
Netundervisning betyder, at du får:
•
undervisning uden at møde på bestemte tider
•
afleveringer, der er tilpasset dit starttidspunkt
•
respons og faglig vejledning via din computer
•
fordybelse i faget og god træning i at være studerende
Netundervisning er et godt valg hvis:
•
du har behov for en fleksibel studieform, der kan tilpasses din hverdag
•
du foretrækker at arbejde individuelt og uafhængigt, når det passer dig bedst
•
du selvstændigt er i stand til at planlægge dit arbejde med faget
•
du kan være studieaktiv og følge en studieplan
Tilmelding
Der er løbende optag på Netundervisning. Tilmelding dog senest sidst i september,
hvis du skal op til vintereksamen. Hvis du skal til sommereksamen er seneste
tilmelding i slutningen af januar. Du finder mere information på www.vucnet.nu.
Der er en beskeden deltagerbetaling, som dog er større hvis du i forvejen har en
videregående uddannelse. Hør mere om deltagerbetaling hos en studievejleder.

Netundervisning i praksis
Som kursist på HF
Netundervisning er
du ikke nødvendigvis
tilknyttet et enkelt VUC.
Du kan nemlig være
tilknyttet flere forskellige
VUC’er afhængig af hvilke
fag du skal have. Men da
undervisningen jo foregår
hjemme foran skærmen,
bemærker du kun
forskellen til eksamen.
•

•

•

•

•

Hver kursist følger sin
egen studieplan, som
er lavet i samarbejde
med en lærer
Der er mulighed for at
gå til eksamen både
sommer og vinter i
nogle fag
Du skal være indstillet
på, at mundtlig og
skriftlig eksamen
foregår på det VUC,
som udbyder faget
Du skal have adgang
til internettet med
de nødvendige
kravspecifikationer
Du skal være
motiveret og aflevere
dine obligatoriske
modul-opgaver til
tiden

Følgende fag udbydes som netundervisning:
•
Billedkunst C
•
Biologi C og B
•
Dansk A
•
Design C
•
Engelsk C, B og A
•
Erhvervsøkonomi C
•
Filosofi C
•
Fysik C
•
Geografi C
•
Historie B
•
Kemi C og B
•
Mediefag C
•
Matematik C, B og A
•
Psykologi C og B
•
Religion C og B
•
Samfundsfag C og B
•
Tysk C og B
For at få et godt forløb er det vigtigt, at du selv er god
til at tilrettelægge dit arbejde med fagene.

Netundervisning er et fleksibelt HF-forløb, som kan
tilpasses din hverdag og dine behov.
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