
Fjernundervisning
Skræddersyet uddannelse til elitesportsudøvere
Global Sports Education er Hf-en-
keltfag, som giver dig adgang til vi-
deregående uddannelser. Forløbet 
bliver skræddersyet til dig, så det 
tager højde for, hvor meget tid du 
kan bruge pr. semester, samt hvil-
ke fag du eventuelt har bestået på 
andre ungdomsuddannelser.

Du deltager i undervisning på 
hold, hvor der muligvis er andre 
elitesportsudøvere fra Danmark 
og resten af Europa. Undervisnin-
gen er en del af VUC Storstrøms 
fjernundervisningstilbud. Alt un-
dervisning og materiale er digitalt, 
og du får adgang til i-bøger og vid-
eosekvenser, som er med til at ud-
dybe de faglige emner. 

Undervisningen er fleksibel i tid 
og rum, så du kan studere, når 
det passer ind i dine øvrige plan-
er. Du vil løbende skulle aflevere 
opgaver, som du efterfølgende får 
feedback på fra din underviser. Du 
vil have adgang til vejledning fra 
din underviser via telefon, mail og 
videokonferencer.

Uddannelsens opbygning 
Uddannelsen kan bygges op, så 
du følger et eller to fag ad gan-
gen – du kan starte med de fag, 
som interesserer dig mest eller er 
lettest for dig. 

Vi udbyder fag hvert år i januar og 
august. Der vil være mulighed for 
løbende optag, og det foregår i 
dialog med din vejleder. Se næste 
side for udbuddet i de kommende 
semestre.

Du er altid velkommen til at få 
et møde med din vejleder inden 
opstart, hvor I gennemgår uddan-
nelsesforløbet. Mødet kan foregå 
virtuelt. Vi kan tage højde for øn-
sker om bestemte eksamensperi-
oder til de mundtlige eksamener, 
hvis du oplyser det allerede ved 
tilmeldingen. 

Pris for deltagelse på enkeltfag 
Alle vores fag på fjernundevisning 
koster 550 kr. med undtagelse af 
erhvervsøkonomi og organisation 
samt filosofi som koster 1.400 kr.

Kontakt og tilmelding 
Bo  Svane Møller 
Studievejleder 

bom@vucstor.dk 
Tlf.: 24 37 96 50

vucstor.dk

Krav til udstyr 
Du skal have en PC eller Mac, 
højtalere og kamera samt en 
internetopkobling, som har en 
rimelig kvalitet. Vi hjælper dig i 
gang med den rigtige software.

bom@vucstor.dk
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Oversigt over fag som VUC Storstrøm tilbyder på fjernundervisning

Fag Start 
august 2019

Start 
januar 2020

Biologi C ½ år* x x
Biologi C-B ½ år x x
Dansk C ½ år x x
Dansk 0-A 1 år* x x
Drama C x
Engelsk C ½ år x x
Engelsk 0-B 1 år* x x
Engelsk B-A 1 år x
Erhvervsøkonomi C ½ år x x
Filosofi C ½ år x x
Fysik 0-B 1 år x
Geografi C ½ år* x x
Historie 0-B ½ år x
Historie 0-B 1 år* x x
Kemi C ½ år* x x
Kemi C-B x
Matematik C ½ år* x x
Matematik C-B ½ år x x
Matematik B-A ½ år x
Organisation C ½ år x x
Psykologi C ½ år x x
Psykologi C-B ½ år x x
Religion C ½ år* x x
Religion C-B ½ år x x
Samfundsfag C ½ år* x x
Samfundsfag C-B ½ år x x
Tysk 0-B 1 år x

     * ud for hvert fag som hører til den obligatoriske del af en fuld 
hf-eksamen - dertil kommer valgfagenene samt eksamensprojekt og 
større skriftlig opgave.
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