Kære e-learningkursist.
Jeg vil byde dig velkommen til e-learning på VUF og informere om lidt forskelligt.

Første undervisningsdag:
Mandag d. 14. januar 2019,
hvor du tidligst kan forvente at komme i fagets undervisningsrum på Fronter eller
Edaptio.

Første afleveringsopgave:
Onsdag d. 16. januar 2019, senest.
Du skal lave en kort præsentation af dig selv (se side 3).

Sidste undervisningsdag:
Torsdag d. 16. maj 2019 med eksamen i maj/juni 2019.

Betaling og studieaktivitet.
Senest 7 dage efter modtagelse af fakturaen skal du betale for faget, og du skal
være studieaktiv.
For at være studieaktiv skal du aflevere alle opgaver, og desuden skal du møde til
laboratoriekurserne i biologi, fysik, geografi og kemi på VUF, hvis du er tilmeldt
disse fag.
Afleverer du ikke en opgave, vil du modtage en mail, SMS og/eller besked i
LudusWeb med varsling om udmeldelse; reagerer du ikke på den, vil du blive
udmeldt.
På de efterfølgende sider er der mere vigtig information om det at være elearningkursist på VUF.
Alle henvendelser vedrørende e-learning på VUF skal stiles til hfe@vuf.nu.
Jeg håber, du får et godt e-learningforløb på VUF.
Niels-Ole Vejlsgaard

E-learning på VUF
Det er vigtigt, at du læser nedenstående omhyggeligt igennem og gemmer det, da
du her får nødvendige oplysninger til din deltagelse på e-learning på VUF.
Kommunikation.
VUF skal have din korrekte e-mailadresse og mobilnummer, da det meste af
kommunikationen med VUF og din e-learninglærer naturligt nok primært kommer til
at foregå via e-mails – men som nævnt skal vi også kunne sende dig SMS-er. Har du
brug for en personlig samtale, er du velkommen til at ringe eller møde op i
Studievejledningen på Falstersvej 3-5. Du kan på e-mail også anmode om en
mundtlig samtale med din e-learninglærer.
Studieplan
Som e-learningkursist på VUF skal du følge en studieplan, som angiver, hvornår du
senest skal aflevere alle dine modulopgaver. Studieplanen kan du se i det rum, du
skal arbejde i på Fronter eller Edaptio samt på LudusWeb, hvor du skal aflevere dine
opgaver.
Dine portaler.
Du skal tilgå dine portaler fra http://www.vufintern.dk/.
LudusWeb er portalen til det administrative, som du mest bruger til at aflevere
opgaver i og modtage de rettede.
Fronter eller Edaptio er portalerne til undervisningen med links til fagets materiale
og opgavebeskrivelser.
Login
Du får tilsendt logininformation, når du er tilmeldt et e-learningkursus.
Det er samme brugernavn og adgangskode, man benytter til at logge på LudusWeb
(NB! Brug ikonet til Uni-login!) og Fronter eller Edaptio.
Adgangskoden er midlertidig, og den skal du ændre på http://kodeord.vuf.nu. Hvis
du ikke kan logge på en tjeneste, kan det måske løses ved at send en SMS til 2337
4312 med beskeden: kodeord. SMS-servicen nulstiller og svarer med dit Brugernavn
og midlertidig Adgangskode.
Det er altså vigtigt, at du har en fungerende mobil.
På www.vufintern.dk , under IT - Login og Links, kan du evt. se Intro-video til
LudusWeb og Intro-video til Fronter, læse om IT-forholdene på VUF i Pixi om IT på
VUF, og har du ikke Office 365 (med Word, Excel, etc.), kan du downloade den
herfra.
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LudusWeb
I LudusWeb skal du aflevere dine besvarelser, og det er også her, du modtager dine
rettede opgaver.
Den første opgave, du skal aflevere, er en opgave nr. 0. Den består i, at du skal
uploade en kort præsentation af dig selv. Det kan være en video med dig selv (max
30 sekunder), eller et Word-dokument hvor du fortæller lidt om, hvorfor du vil læse
faget, og hvad du vil bruge det til. Gerne med et billede af dig og en lydfil, så du fra
start af får styr på de tekniske udfordringer på e-learning. Desuden får din lærer et
ansigt på dig, hvad der kan være rart til eksamen.
Fronter
På Fronter finder du dit e-learningfag under ”Rum” og derefter ”Alle rum”, og du
skal vælge det rum, der hedder noget med e-learning. I rummet for dit e-learningfag
finder du alle de moduler, du skal gennemgå, og alle de opgaver du skal lave.
Desuden ligger der materiale til forløbet og andre vigtige informationer.
Du kan først logge på Fronter én hverdag efter din tilmelding.
Edaptio
På forsiden af Edaptio kan du se de hold, du er tilmeldt. Det er kun hold 4F30
(erhvervsøkonomi), 4F44 (historie) og 4F90 (samfundsfag C-B), der afvikles i Edaptio.
Du kan først logge på Edaptio én hverdag efter din tilmelding.
Bøger
Du skal henvende dig i VUF’s Bogdepot på Lindevangs Allé 8, 1. sal, lokale 167, hvis
det er angivet i e-learningfagets rum på Fronter. Medbring sygesikringsbevis; hvis du
selv er forhindret, kan du sende en anden med en fuldmagt med dit navn, cprnummer og underskrift. En del fag benytter dog i-bøger, som du tilgår på nettet.
Studieaktivitet
På e-learning er man studieaktiv, når man afleverer opgaverne til tiden. Din
studieaktivitet registreres i LudusWeb. Mangler du at aflevere modulopgaver, får du
et varsel på mail, SMS og/eller besked i LudusWeb med en kort frist til aflevering.
Dette gælder også, hvis der er opgaver, som din lærer ikke har godkendt. Så skal de
genafleveres. Ikke afleverede/ikke godkendte opgaver er markeret med et minus i
LudusWeb.
Som e-learningkursist disponerer man selv over sin arbejdstid, og det kræver derfor
selvdisciplin at få læst og forberedt det, der er nødvendigt for at kunne lave
opgaverne, aflevere rettidigt og være klædt på til eksamen. Ligesom til almindelig
holdundervisning skal du være studieaktiv, dvs. at hvis du ikke afleverer dine
besvarelser til tiden, betragtes det som fravær, og konsekvensen er udmeldelse, du
kan ikke gå til eksamen i faget, og du vil ikke kunne tage samme fag/niveau igen på
på e-learning på VUF.
Hvis særlige forhold forhindrer dig i at overholde en afleveringsfrist, skal du straks
aftale en ny frist med din lærer.
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Plagiering af opgaver
På VUF e-learning opfatter vi snyd med afleveringsopgaver som en alvorlig forseelse,
der i grove tilfælde vil medføre udmeldelse af e-learningfaget.
Vi forventer, at du som e-learningkursist arbejder selvstændigt med dine opgaver, så
vi kan bedømme og kreditere dig for det.
Vi betragter det bl.a. som snyd, hvis du:
1. kopierer en opgave eller væsentlige dele af en opgave ordret fra en af dine
medkursisters opgaver i Fronter, fra en opgavebank eller fra internettet og
afleverer opgaven som din egen
2. omformulerer eller refererer en tekst for tekstnært, så det ligner direkte
afskrift
3. tager specielle eller markante udtryk fra et andet værk og bruger dem i din
egen opgave uden at oplyse ophavsmanden
4. får en anden til at udarbejde din opgave eller dele heraf
5. benytter elektronisk oversættelse (maskinoversættelse) i sprogfag
6. afleverer den samme eller dele af en tidligere opgave i flere forskellige
undervisningsforløb uden at gøre opmærksom på det, og uden at du har fået
tilladelse fra dine undervisere.
Læs mere på: www.stopplagiat.nu
Hvis der kan påvises snyd i forbindelse med afleveringsopgaver jf. ovenstående
definition af snyd, får du en skriftlig advarsel og et krav om at lave opgaven om, dvs.
opgaven registreres som ej godkendt.
Hvis du gentager forseelsen, bliver du udmeldt af e-learningfaget.
E-learningkursist på VUF.
Du skal overholde afleveringsfristerne og det obligatoriske fremmøde til øvedagene i
Biologi, Fysik, Geografi og Kemi.
1. Du skal gå til eksamen i faget.
2. Du skal arbejde aktivt med din e-learninglærers kommentarer til dine
opgaver.
3. Du skal tjekke din mail og LudusWeb hyppigt, helst dagligt.
4. Du skal holde dig orienteret på Fronter/Edaptio og VUF’s interne hjemmeside
for kursister (www.vufintern.dk).
5. Du er rutineret IT-bruger, og du skal aflevere de skriftlige besvarelser i Wordformat.
SU
Ønsker du at søge SU, skal du selv gøre det på www.su.dk. Bliver du udmeldt af et
hold, risikerer du, at din SU bliver stoppet, og hvis du har fået udbetalt SU for den
måned, der ligger efter udmeldelsen, skal beløbet tilbagebetales.
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