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AVU - Almen Voksenuddannelse
og
FVU - Forberedende Voksenundervisning

Lindevangs Allé
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etage- og lokaleplaner for både
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Falstersvej

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg
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www.vuf.nu
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Velkommen til undervisning på VUF
Folderen her indeholder informationer om vores undervisningssteder
og om nogle af dine muligheder som kursist på VUF.
Omgangsform
Vi lægger vægt på en god tone mellem alle på VUF, dvs. kursister, lærere og alle andre medarbejdere. Alle bidrager til at sikre et godt miljø. Alle er med til at passe på bygninger og inventar.
Undervisningslokaler
Vi har lokaler to steder: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Alle 8-12.
- Lokaler på Falstersvej angives med et F før nummeret, fx F205.
- Lokaler på Lindevangs Alle angives med et LA foran nummeret, fx
LA-120.
Lindevangs Alle
Undervisningslokalerne findes på 1., 2. , 3. og 4. sal. På 3. sal er der
gennemgang til både opgang 8, 10 og 12. Gennemgang til opgangene er forskellig på de øvrige etager. Se derfor oversigten over lokaler,
som hænger på hver etage.
Kantinen ligger i stuen. Kantinen holder åbent hver dag fra kl.
8-14. Her kan du købe morgenmad fra kl. 8-8.45 og frokost fra kl. 1114. Der sælges både varmt og koldt mad og drikkevarer.
Skriveværkstedet er placeret på 3. sal i lokale LA-361. Her kan du få
hjælp til dine skriftlige opgaver.
Receptionen ligger i stuen. Her kan du få svar på spørgsmål af praktisk
karakter. Se receptionens åbningstid på www.vufintern.dk under åbningstider.
Bibliotek ligger på 1. sal, lokale LA189. Her får du udleveret bøger til
dine fag.

Studiecentret finder du på 1. sal. Her kan du anvende computerne.
Ordblindeundervisning. Ordblindevejledningen ligger på 3.sal. Hvis du
har mistanke om ordblindhed, så tal med vejleder Anja Bech Larsen.
Rygning foregår udendørs. Brug de opstillede askebægre!
Uddannelseschef for AVU, FVU og ordblinde er Lise Mundt. Du er velkommen til at henvende dig til Lise, hvis du har spørgsmål vedr. din
undervisning, som ikke kan besvares af dine lærere eller studievejlederne.

Falstervej
Undervisningslokaler ligger fra kælder til 4. sal. Studiecentret ligger
på 5. sal.
Kantinen ligger på 1. sal. Kantinen holder åbent hver dag fra kl.
8-14. Her kan du købe varm og kold mad og drikkevarer.
Multisalen ligger på Falstersvej i stuen. Her foregår bl.a. fælles
arrangementer. Når der ikke er undervisning eller arrangementer, kan
du anvende computerne i salen.
Naturvidenskab foregår i kælderen på Falstersvej i lokalerne K.
Receptionen ligger på Falstersvej i stuen. Her kan du få svar på
spørgsmål af praktisk karakter. Se receptionens åbningstider på
www.vufintern.dk under Åbningstider.
Information
Hold øje med infoskærme og opslag receptionen og opgangene.

Vejledning
Studievejledningen ligger på 1. sal, lokale LA-137. Her kan du tilmelde dig undervisningen og få vejledning om vores uddannelser og
tilbud undervejs i din uddannelse.
Du kan også høre nærmere om dine muligheder for at få SU eller
SVU.
Vejledningen har normalt åbent fra kl. 9.30-14.30, fredag dog til kl.
13.
Studievejlederne:
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Christensen
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Lotte Klein
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Nikolaj

Byrnel

Christensen

Pernille Niebe

Ekstra hjælp i fagene på AVU
Vi kalder det SDU - supplerende differentieret undervisning.
Du har mulighed for at bede om særlig hjælp i dine fag. Det kan du
gøre, hvis:
Du har brug for mere tid til at arbejde med svært stor
Du gerne vil fordybe dig i et bestemt område af faget
Du har været syg og har behov for at indhente det stof, du er
gået glip af.
Tal med din lærer om dit behov og dine muligheder.
Klar til undervisning?
Til undervisningen skal du medbringe de bøger og materialer, som I
bruger i faget, fx papir, blyant, viskelæder og lommeregner.

