Th. Langs HF og VUC – beskrivelse af tilrettelæggelsen

Målgruppe
Begrebet studiestart er flere år gammel. Skolen oprettede et studiestarthold for kursister,
der har ambitioner om at fortsætte på HF.
Tilrettelæggelse
Mat: 8 lektioner, dansk 8 lektioner, engelsk 6 lektioner. Lektionslængden er 50 min.
De involverede lærere bruger efter behov SDU-timer til kursisterne på holdet. Fx er der til
matematik jævnligt 4-5 kursister på samme tidspunkt. Der er ikke mødepligt.
Der er andre hold på skolen, hvor der undervises på dette niveau i fagene dansk, engelsk
og matematik.
Der er ikke løbende optag.
Holdet er fyldt op fra start. I jan er der ny visitation. Kursisterne udvælges af
studievejlederne, hvor bl.a. frafaldne fra andre uddannelser og sygdomsramte kan
optages. De nye kursister opfattes som dynamoer, ny drivkraft på holdet.
Værkstedsundervisningen, som havde mødepligt, fungerede ikke tilfredsstillende på
skolen, så disse timer blev en del af finansieringen af en ekstra lektion (50 min.) til de 3
involverede fag.
De første 3 uger gennemføres som et introduktionsforløb. Her integreres sociale
arrangementer som kanotur, og der gennemføres faglige screninger. Forløbet afsluttes
med en samtale mellem kursisten, de involverede lærere og studievejlederen.
Der er eksamen i nogle fag inden jul. Nogle af studiestartskursisterne har andre fag end de
tre kernefag og skal derfor til eksamen i disse enten jul eller sommer.
Annoncering og vejledning
Tilbuddet om lektiefri undervisning er specielt knyttet til studiestartholdet. De andre hold er
ikke lektiefri.
Dvs. at kursisterne ved tilmeldingen har mulighed for – på baggrund af vejledningen – at
vælge lektiefri undervisning til eller fra.
Det første år var der ikke speciel rekruttering til lektiefri undervisning. Det andet år blev der
lavet en folder, og der blev annonceret på hjemmesiden.
Studievejlederne er mest involveret.

Interessen for tilrettelæggelsen skabes først og fremmest via kursisterne selv (mund-til
mund). Kursisternes netværk er afgørende.
Fysiske rammer
Holdet har et ”studiestartlokale” - et stort, velindrettet lokale med sofaer og god
skabsplads. Der er mulighed for at bruge et andet lokale, hvis der er behov for det.
Kun én kursist har benyttet tilbuddet om brug af skab. Der skal betales depositum.
Stående tilbud om motion begge år. Ikke obligatorisk. Nogle få kursister benytter sig af
tilbuddet.
Der er gratis morgenmad til alle kursister på skolen.
Kursister kan købe på kredit.
Der må ikke medbringes madvarer i undervisningslokalerne. Drikkevarer ok.
Fremover placeres ”Studiestart” i nye lokaler i nærheden af de gamle kursister, som
efterfølgende er optaget på hf.

Ændringer i forhold til 1. år
Ekstraordinær situation på 2. år, hvor der var en måneds lockout. Nogle kursister tog mod
ekstra undervisningstilbud mod slutningen af året og klarede sig flot.

Hvordan fortsætter arbejdet?
Fremover får ”studiestart”-holdet en lektion mindre i hvert fag. FVU, SDU og klassens time
(hver anden måned) lægges ind i skemaet.

