Studieaktivitet på avu
Der er krav om aktiv deltagelse i undervisningen på avu. Det betyder, at:
-

Dit fravær skal være lavt
Du skal deltage aktivt i undervisningen
Du skal forberede sig til undervisningen og aflevere dine opgaver

Som kursist er du ikke studieaktiv, hvis:
-

Dit fravær dit fravær på et hold er over 20% af de læste lektioner
Du ikke tager del i undervisningen
Du bruger mobil/tablet/computer til aktiviteter, der ikke er relevante for undervisningen

Opfølgning på fravær
Skolen laver løbende kontrol af kursisternes fravær. Hvis dit fravær på et hold kommer over 20%,
bliver du varslet. Hvis dit fravær fortsat er for højt, vil du i første omgang blive erklæret ikke-aktiv,
herefter udmeldes du af dit hold.
Se proceduren for fraværsopfølgning på side 2.

Opfølgning på aktiv deltagelse
Hvis du ikke deltager aktivt i undervisning (ikke tager del i undervisningen og/eller bruger
mobil/tablet/computer til andet end undervisning), får du i første omgang et mundtligt varsel af
læreren. Hvis du fortsat ikke deltager aktivt i undervisningen, registreres en del af dit fremmøde
som fravær, da du ikke har været studieaktiv i denne del.
Hvis du gentagne gange ikke deltager aktivt i undervisningen, bliver du indkaldt til samtale med
ledelsen. Hvis din deltagelse i undervisningen ikke forbedres, risikerer du at blive udmeldt uden
yderligere varsel.

Dispensation for studieaktivitetsreglerne
Hvis du ikke kan overholde studieaktivitetsreglerne (f.eks. på grund af sygdom, rejse eller
lignende), skal du hurtigst muligt kontakte administrationen (Lindevangs Allé 10, 4. sal, e-mail avuvarsel@vuf.nu, telefon: 3815 8502 ) eller gå i avu-vejledningen (Lindevangs Allé 10, 1. sal) for at
booke en tid til samtale med ledelsen. Her vil vi undersøge, om der er grundlag for en
dispensation.

Procedure for fraværsopfølgning
Hvis dit fravær er for højt fravær på et hold, sker følgende:
1. Du modtage et varsel på e-mail eller i din e-boks med krav om at holde dit fremmøde på
mindst 80% (fravær på højst 20%) de næste to undervisningsuger. Ellers erklæres du ikke-aktiv,
og holdets lektioner tæller ikke længere med i dit SU-regnskab.
1.1. Hvis du kan holde dit fremmøde på mindst 80% de næste to undervisningsuger, får du en
e-mail om, at du ikke længere er i risiko for at blive erklæret ikke-aktiv
1.2. Hvis du ikke overholder dette krav til fremmøde, vil du blive erklæret ikke-aktiv, og holdets
lektioner vil ikke længere tælle med i dit SU-regnskab.
1.2.1. Hvis du kan holde dit fremmøde over 80% de næste to undervisningsuger, erklæres
du igen studieaktiv, og holdets lektioner tæller igen med i dit SU-regnskab.
1.2.2. Hvis du har mere end 20% fravær på noget tidspunkt i løbet af de næste to
undervisningsuger, udmeldes du uden yderligere varsel.
Bemærk: Hvis du en gang er blevet erklæret ikke-aktiv på et hold, dit fravær siden sidste
opfølgning er over 20% og dit samlede fravær på holdet er over 30% af de læste lektioner,
erklæres du ikke-aktiv uden yderligere varsel (pkt. 1.2).

