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Om studiebogen
Studiebogen er et arbejdsredskab i uddannelsesforløb. Den skal bidrage til, at du kan vurdere
udviklingen i dine læringsfaglige kompetencer. Den skal føres og holdes ajour som et element i din
aktive deltagelse i uddannelsen.

Studiebogen
I studiebogen kan du bl.a. samle disse oplysninger:
● Studieprofil
● Referater af samtaler med din tutor, hvor du bl.a. indfører de aftaler, I vedtager om f.eks. faglig
progression og kompetenceudvikling.
● Dine faglige mål i de enkelte fag.
● Evaluering, om du opnår dine mål
● Lærernes faglige evalueringer af dig
Studiebogen kan ses (og skal kunne ses) af dig selv, dine lærere, din tutor, studievejlederen og skolens
ledelse. Studiebogen bør derfor ikke indeholder personfølsomme oplysninger, som denne gruppe ikke må se.

Indholdet
Studiebogen skal indeholde følgende:
1. Oplysninger om:
a. dine tidligere uddannelse og kvalifikationer
b. det igangværende hf-forløb (fag, niveau, merit etc.)
c. særlige forhold, der er relevante for uddannelsesforløbet, f.eks. eventuelle
læsevanskeligheder
2. oplysninger om dine faglige og studiemæssige kompetencer og om de mål, som du har sat sig
3. oplysninger om og vurderinger af, i hvor høj grad de opstillede mål er nået
4. aftaler om, hvordan du kan arbejde med din faglige progression og kompetenceudvikling
5. samtaleskemaer til og korte referater og konklusioner fra tutorsamtalerne.
Pkt. 1 udfyldes af kursisten.
Pkt. 2-4 udfyldes af kursist, faglærere og tutor.
Pkt. 5 udfyldes af kursisten.
Desuden vil studiebogen indeholde områder til aftaler, møder og daglige notater.

Dine informationer
Dine informationer er området, hvor du indtaster eventuelle tidligere uddannelser og kurser,
erhvervserfaring og øvrige kompetencer, der kan være relevante at have kendskab til i forhold til dit
videre forløb på VUC Syd.

Kurser/Uddannelser
Udfyldes af kursisten.

Uddannelsesinstitution
By, Land — År

Noter her...

Uddannelsesinstitution
By, Land — År

Noter her...

Kopier for flere afsnit...

Erhvervserfaring
Udfyldes af kursisten

Jobtitel, Virksomhed
By, Land — År

Noter her...

Jobtitel, Virksomhed
By, Land — År

Noter her...

Andre kvalifikationer
● Eventuelle kvalifikationer her...
● Og her…
● ...
Kopier for flere afsnit…

Igangværende HF-forløb (Normalt)
Udfyldes af kursisten.
Her ses du en oversigt over dine fag. Der er plads til at påføre valgfag efterhånden.
Standardudfyldelsen kan du rette ind, så den passer til dig og din linje.

Toårigt HF
1. HF 
(Første år)

Introduktionsforløb

:


Dansk A
Eksamen efter 2. år
KS Kultur og Samfundsfaggruppe
(Historie B, samfundsfag C og religion C)
En samlet eksamen efter 2. år
Engelsk B
Eksamen efter 2. år
NF Naturvidenskabelig faggruppe
(Biologi C, geografi C og kemi C)
En samlet eksamen efter 1. år
Matematik C
Eksamen i løbet af 1. år
Design C eller billedkunst C
Eksamen i løbet af 1. år

2. HF 
(Andet år)



Dansk A
Eksamen efter 2. år
KS Kultur og Samfundsfaggruppe
(Historie B, samfundsfag C og religion C)
En samlet eksamen efter 2. år
Engelsk B
Eksamen efter 2. år

:


Valgfag, hvor der kan vælges mellem følgende muligheder:
1. to fag på B-niveau,
2. et fag på B-niveau og to fag på C-niveau,
3. et fag på B-niveau og et fag på C-niveau, hvis kursisten har et sprogfag, der ikke er engelsk, på
mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau,
4. et fag på A-niveau, der ikke er engelsk eller historie, og et fag på C-niveau eller
5. engelsk eller historie på A-niveau og enten et fag på B-niveau eller to fag på C-niveau.
Jeg har valgt følgende valgfag / niveauer:
1. Dit valg her...
2. Dit Valg her...
3. Dit Valg her...
4. Dit Valg her…

Dine noter
Du skal skrive i studiebogen, når du har haft en samtale med din tutor eller en faglærer.
Du må også meget gerne skrive i studiebogen, når du selv gør status over din uddannelse.

Referater - Faglige og studiemæssige kompetencer
Udfyldes af kursist, faglærer og tutor.

Kompetencer du har opnået før og under studiet i relation til studiet.
Dine faglige og studiemæssige kompetencer:

Samtale #1 Dato:
- Hvordan fungerer du socialt i klassen/på holdet?
Noter her...
- Hvordan synes du stemning og arbejdsklima er i klassen/på holdet?
Noter her...
- Er der fag, hvor du har problemer med fremmødet eller følge arbejdsplanen?
Noter her...
- Hvordan vurderer du dit faglige overblik nu?
Noter her...
- Har du problemer med at forberede dig til eksamen? Med at gå til eksamen?
Noter her...
- Opstil nogle mål/fokuspunkter, som du vil nå inden næste samtale.
Noter her...
- Hvordan kommer du videre?
Noter her...
Samtale #2 Dato:
- Fokuspunkt fra sidst:
Noter her...
- Hvad er der sket siden sidst:
Noter her...
- Nyt fokuspunkt:
Noter her...
- Hvordan kommer jeg videre:
Noter her...
Samtale #n...
…

Kopier for flere afsnit…

Dine mål
Udfyldes af kursist, faglærer og tutor.

Mål du har sat i relation til dit studie:
Noter her...
Særlige forhold:
Oplysninger om særlige forhold, der er relevante for uddannelsesforløbet som f.eks. formål med
uddannelsesforløbet, læsevanskeligheder, andre handicap eller lignende.
Noter her...

Opnåelse af dine mål
Udfyldes af kursist, faglærer og tutor.

Oplysninger om og vurderinger af, i hvor høj grad de opstillede mål er nået:
Noter her...

Faglig progression og kompetenceudvikling
Udfyldes af kursist, faglærer og tutor.

Aftaler om, hvordan du kan arbejde med din faglige progression og kompetenceudvikling
Noter her...

Studieprofil
Indføres ved slutning af introduktionskursus (de første ugers undervisning). Studieprofilen skal
fortælle, hvor du står nu set fra en studiemæssig synsvinkel.
Du skal formulere hvilke mål du har, samt hvad der er dine stærke sider og hvilke svagere sider du
gerne vil arbejde med på nuværende tidspunkt. Så ved du og din tutor, hvad I blandt andet skal
forholde jer til.

Studieprofilskabelon
Din læreproces
- Gør status over, hvad du har lært de første måneder - hvad vil du fremhæve?
- Beskriv en ”aha-oplevelse” (en situation, hvor du pludselig forstod noget!)
- Hvad vil du evt. ændre på?
Studiemæssige stærke og svage sider
- Hvor aktiv er du i timerne?
- Hvordan vurderer du dit faglige overblik?
- Er det faglige overblik det samme i alle fag?
Forberedelse
- Skriver du noter eller lignende?
- Har du orden i dine noter?
- Arbejder du med at huske lektien?
Ambitionsniveau
- Hvilke karakterer vil du arbejde på at få til eksamen?
Fremmøde
- Har du fag, hvor du har problemer med fremmødet?
Er du glad for at gå her?
- bruger du produktværkstedet konstruktivt? Samarbejder du med nogen fra klassen omkring
skolearbejdet?
Succeskriterier
- opstil tre mål, som du vil nå inden eksamen.
Indfør din studieprofil her...

Evaluering
Der er to evalueringsskemaer i samme mappe som studiebogen.
Et som din lærer udfylder sammen med dig, og et som du selv udfylder.

Evalueringer
Lærerne vurderer 2 gange årligt dit faglige niveau, dine studiekompetencer og din arbejdsindsats, og det
samme skal du selv gøre. I dine samtaler med din tutor vil I komme ind på resultatet af evalueringer
sammenholdt med dine egne vurderinger.
I hvert fag evaluerer læreren/lærerne kursisten med hensyn til 4 parametre
● fagligt standpunkt, mundtligt
● fagligt standpunkt, skriftligt
● studiekompetence generelt
● arbejdsindsats
Hver parameter evalueres efter en 4-delt skala:
A. Over middel
B. Middel
C. Under middel men acceptabelt
D. Uacceptabelt

