VUC Skive-Viborg – beskrivelse af tilrettelæggelsen

Målgruppe
Alle kursister på FED-forløbene i dansk, matematik og engelsk i Viborg.
Dog ikke de nye F-hold med start i januar.
Det har ikke været valgfrit for kursisterne, om de ville være med i forsøget.
Der har været mellem 40 og 60 kursister på hvert fag.
Tilrettelæggelse
To-lærer ordning med løbende optag.
To lærere på hvert fag har delt kursisterne mellem sig, bl.a. bestemt af at nogle kursister
skulle afslutte allerede til jul.
Lektionslængde:45 min. Timetallet har gennem hele forløbet været det obligatoriske.
Der har været tilknyttet 2 værkstedstimer med mødepligt til forløbene.
Første år lå de 2 værkstedstimer i forlængelse af hinanden. I den første time var en
faglærer fra de involverede fag til stede, i den anden en enkelt faglærer.
Andet år lå de 2 værkstedstimer på forskellige dage med en faglærer fra de forskellige fag
til stede i begge timer.
Der er i forvejen afsat tid til teorisamarbejde for lærerne på FED i Viborg. Udover disse
fællesmøde – ca. hver måned – har de to lærere med samme fag samarbejdstimer.
Annoncering og studievejledningen
Udover annoncering på hjemmesiden om, at forsøget med lektiefri undervisning foregik,
har der ikke været særlig annoncering.
Kursisterne blev orienteret i vejledningen ved tilmeldelsen.
Fysiske rammer
Undervisningen blev gennemført i to almindelige klasselokaler med fin adgang til et
nærliggende it-lokale.
I forbindelse med forsøget blev det besluttet at etablere skabe på gangen. Kursisterne har
således haft adgang til et aflåst skab mod betaling af et depositum på 100 kr.

Ændringer i forhold til 1. år
Udover øget bemanding i værkstederne er har der ikke været væsentlige ændringer.
Hvordan fortsætter arbejdet?
Der afsættes ikke ekstra ressourcer, og undervisninger bliver ikke lektiefri som princip. Det
lægges ud til faggrupperne, hvordan evt. lektier skal håndteres.
Værkstedstimerne bliver fremover i højere grad knyttet til fag og niveau. Der afsættes én
time til hvert fag pr.uge. Det samme gælder g-niveauet. (Dvs i alt 6 værkstedstimer pr.
uge.) Der er ikke mødepligt (i modsætning til forsøgsperioden).

