Falstersvej 3-5

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig
at finde rundt i det store hus på Falstersvej.
VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og
Lindevangs Allé 8-12
VUF's bogdepot befinder sig på Lindevangs Alle 10, 1.sal
Her er indgangen på Falstersvej
I hver side er der indgang til en gård
Rygning foregår i gården af hensyn til naboer og vores
venlige skolebetjente.
Gården er forsynet med et lille overdækket område, så
du ikke fryser eller bliver våd, når du skal ryge.

Stueetagen:
Adm.gangen th: Rektor, souschef, SU-adm.,
studieledere hf/stx:
Martin Olsen MOL@vuf.nu. Han beskæftiger sig med
skemalægning ift. undervisning og eksamen.
Jannie Olsen JAO@vuf.nu. Hun beskæftiger sig med SU
samt dokumentation for studieaktivitet i forhold til
andre uddannelsesydelser.
Poul Erik Bjørn Nielsen PBN@vuf.nu. Han er
uddannelseschef
Anette Hestbæk Jørgensen. ANJ@vuf.nu , rektor.
Adm.gangen tv: Her finder du receptionen med skolens
sekretærer der vil hjælpe dig med alle de spørgsmål, du
kan komme på.
Studievejledning
Åbningstider: se Vufintern

Kælderen - naturvidenskab
Forreste gang når du går ned ad trappen;
Til venstre: undervisningslokaler K4 og K3
Til højre:
Først på højre hånd finder du en gang der fører til
kælderens bageste gang.
Rengøringsdepot
Undervisningslokaler K1 og K2
Brandudgang
Bagerste gang:
Til højre: Undervisningslokale K5 og toilet, samt
udgange til gården

Huset har 5 etager.
1. sal til højre: KANTINEN

Kantinens tilbud afspejler skolens multikulturelle ånd,
og alle - også vegetarer og veganer kan få et sundt og
godt måltid.
Åbningstider: se Vufintern
Ugens menu: se Vufintern
1. sal til venstre: M/K toilet, undervisningslokaler,
skolebetjentskontor
2., 3. og 4. sal: Undervisningslokaler og toiletter
Obs! Læg mærke til bagerste svingdøre i hver side. De fører til
bagtrapperne, der forbinder alle etager. Undervisningslokalerne
med endetallet 1 eller 9 ligger hhv. th og tv på hver etage ved
bagtrappen.

5. sal: Studiecenter/bibliotek og lærerværelse
DAGLIG LEKTIEHJÆLP
Du kan bruge Studiecentret på 5.sal på FA, som er
indrettet med pc’er, printere og bibliotek.
I Studiecentret kan du:
 lave dine hjemmeopgaver i fred og ro
 få lektiehjælp især i matematik, men også i andre
fag, som lektiehjælpslærerne har kompetence i.
Se Vufintern og opslag om tidspunkter for
lektiehjælp de to steder.
HJÆLP TIL MATERIALESØGNING
BIBLIOTEKET er en del af vores studiecenter på 5. sal på
Falstersvej - et lyst og behageligt arbejdslokale, hvor man kan
arbejde i fred og ro. Her kan du slå dig ned i en sofa eller sætte
dig ved et af de mange borde. Her er computere, trådløst net
(som på resten af skolen), printer, kopimaskine, scanner mv.
Alle kursister er velkomne til at bruge biblioteket. Bibliotekets
materialer er dog normalt kun til brug i selve studiecentret. Det
er indtil videre ikke muligt at låne bøger med hjem, men du kan
tage kopier i små uddrag fra bøgerne på kopimaskinen.
I Studiecentret på Falstersvej kan du få hjælp til materialesøgning
af faguddannet bibliotekar: Jacob Mølgaard (jam@vuf.nu)
Læs mere og find links på bibliotekets hjemmeside:
www.vuf.nu/bibliotek.

LOKALEOVERSIGT
En fuldstændig etage- og lokaleoversigt finder du på
Vufintern - her kan du se placeringen af alle lokaler på
Falstersvej:
http://www.vufintern.dk/studiemiljoe/findrundt/Falstersvej.htm

INFOSKÆRME
I forhallen og på etageafsatserne på Falstersvej og
Lindevangs Allé er opsat infoskærme, som fortæller om
de aktiviteter, der foregår den pågældende dag,
aktuelle deadlines for tilmelding til terminsprøver,
eksamener m.m. samt eventuelle timeaflysninger.

KALENDER
På Vufintern finder du en elektronisk kalender, VUF
Fælleskalender, hvor vigtige datoer er afmærket for
hver af uddannelserne på VUF - hver i sin farve.
Den elektroniske kalender bliver løbende opdateret.

www.vuf.nu er VUF’s officielle, eksterne hjemmeside.
Her kan man finde oplysninger om de forskellige
uddannelser på VUF. - Menupunktet Kursist er
henvendt til dig, som allerede går på VUF.

Multisalen
I stueetagen bag ved hovedtrappen finder du
Multisalen, som er et fælles rum, hvor du kan bruge
computere og printere og lave lektier i fred og rå. Der er
to indgange til multisalen. En til hver side af trappen.
Multisalen bruges desuden til fællesarrangementer for
kursister, kursistfester og fredagskaffe
Bagerst i Multisalen, til højre, finder du en udgang til
gården - til venstre er der udgang til en sideudgang der
fører til gården og gaden

Kælder
Stuen
1.sal
2.sal
3. sal
4. sal
5. sal

Naturvidenskabslokaler
Studievejledning, Multisal,
Administration, ledelse
Kantine, Undervisningslokaler
Undervisningslokaler, IT-tekniker,
Geografilokale.
Undervisningslokaler
Billedkunst, Multimediefag,
Pædagogisk værksted for lærere
Lærerværelse, Studiecenter

