20%
PÅ ALT*
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Kort nyt
Flere er sigtet
BEDRAG. Bagmandspoliti-

et har foretaget de første
sigtelser i sagen om OW
Bunkers konkurs i 2014.
Det bekræfter anklagemyndigheden, som dog
ikke vil sætte antal på, ligesom man ikke afviser
ﬂere sigtelser i sagen. RB

Bilsalget boomer

GWENETH BAG
20

NU 239

GWENETH BAG

GWENETH SMALL

NU 47920

NU 11920

GWENETH MINI

GWENETH
BEAUTY

NU 11920

NU 15920

GWENETH
WEEKEND

OPSVING. Få måneder
inde i 2016 ser bilsalget
ud til at være markant
højere end i 2015. I januar
og februar blev der indregistreret 33.057 nye personbiler – hvilket er 12
procent ﬂere end i samme periode sidste år. RB

NU 39920

*DAY BIRGER ET MIKKELSEN TILBUDDET
SLUTTER PÅ SØNDAG

30%

HÅNDTASKE

Skind. NU 1.36430

PÅ UDVALGT

DKNY
CLUTCH

SHOPPER

PUNG/CLUTCH

Skind. NU 1.25930

NU 48930

SPINNER

4 hjul. TSA lås.
Fås i 3 str.

Skind. NU 76930

Mange ladere
er for farlige
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Uddannelse
UDDANNELSE. Flere
VUC&hf-centre melder
om store stigninger i
antallet af tilmeldinger
til fjernundervisning.
Du har ingen klassekammerater, ingen mødetider, og din lærer ser du
først til eksamen. Det er
virkeligheden for de studerende, der vælger at
gennemføre deres uddannelse via fjernundervisning.
En studieform, som
ﬂere og ﬂere studerende
vælger hvert år. Eksempelvis har Vestegnen HF
& VUC oplevet, at antallet af tilmeldinger til deres hf-fjernundervisning
steg fra 108 i 2008/2009
til 2.791 i 2015/2016.
Metroxpress har talt

med ﬂere VUC&hf-centre
i landet, hvor alle på nær
ét center fortæller, at de
også oplever en stigning
i tilmeldingerne til fjernundervisningen.
Også i Nordjylland er
tilmeldingerne hos VUC
& HF mere end fordoblet
på bare tre år. På København Syd HF & VUC stiger antallet af tilmeldinger med 30-40 procent
hvert år, hvilket betyder,
at hver syvende kursist
på København Syd HF &
VUC er tilmeldt fjernstudium.
»I vores tilfredshedsundersøgelser er det tydeligt, at det er ﬂeksibiliteten ved denne studieform, som vægter højest
for de studerende. Vi oplever, at de folk, der tilmelder sig, er folk, der

FORBRUG. En test af uorigi-

nale opladere til Macbook og iPhone, som elsikkerhedsekspert Kim
Boll har lavet for forbrugermagasinet Kontant,
viser, at ﬁre ud af ni opladere er så farlige, at de
ifølge eksperten burde
være ulovlige. Opladerne
kan simpelthen give stød
eller bryde i brand. »Jeg
vil anbefale alle, som har
sådan en, at smide den
ud eller få pengene tilbage,« siger han. RITZAU

50%

PÅ ALT POLO
RALPH LAURENT

Kritik preller
af på Nykredit

NU FRA

349,SPAR 100,-

MESSENGER
Flere farver.
NU 39950

SHOP OGSÅ ONLINE
PÅ NEYE.DK
- FRI FRAGT på ordrer fra 399,-

*DAY Birger et Mikkelsen tilbuddet gælder ikke i forvejen nedsatte varer
og slutter på søndag den 6.3.16.
DKNY føres ikke i enkelte NEYE butikker.
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

RYGSÆK

Flere farver.
NU 39950

Trods kritik fra
kunder, politikere og en
varslet undersøgelse fra
Forbrugerombudsmanden vil Nykredit stadig
sætte prisen for boliglån
op for kunderne. Det står
fast, efter bankens bestyrelse mødtes i går. Alternativet er værre, lyder
det. Stigningerne sker for
at ﬁnde 25 milliarder kroner, så banken lever op til
myndighedernes krav om
ﬁnansiel polstring. RITZAU
FINANS.

Tobias tog en ‘normal’ hf hjemmefra. PRIVATFOTO
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online er et hit
»Vi har de sidste
år ikke oplevet nogen stigning, fordi
vi gennem mange
år har haft stor tilmelding. Vi kan til
gengæld godt
mærke, at der er
kommet større
konkurrence i efterspørgslen af
fjernundervisning.«

Karina Vestergård Madsen.
Chefkonsulent for it og kommunikation ved VUC Lyngby.

ikke har mulighed for at
følge almindelige hold,«
siger Tue Sanderhage,
der er direktør for Vestegnen HF & VUC.

Typiske
studerende

• Forældre.
• Folk, der bor på landet.
• Folk, der opholder sig i
udlandet.
•Folk, der har social forbi
eller er blevet mobbet.
• Folk, der har fuldtidsjob.
• Folk, der tager enkeltfag.

Han forklarer, at studiets ﬂeksibilitet medfører,
at de studerende skal
have en høj selvdisciplin:
»Hvis du er i tvivl om
noget i forhold til de opgaver, du får stillet, eller
har du spørgsmål til de
tekster, du skal læse, er
du nødt til at være opsøgende i forhold til underviseren, for der er ingen
klassekammerater, der

» Når du tager din
hf via fjernundervisning, skal du
være opmærksom
på, at du skal ﬁnde
dine sociale relationer andre steder
end på uddannelsen. Du er ensom i
dit studium, hvis
du ikke gør noget
aktivt ved det. Men
for mange er det
netop formålet. «
Tue Sanderhage.
Direktør for Vestegnen
HF & VUC.

spørger for dig,« siger
Tue Sanderhage.
JULIE.SCHOEN@MX.DK

Tobias blev
student uden
at møde op
STUDIER. En af dem, der
har taget en hf uden at
møde ind til undervisning, er 28-årige Tobias
de Haas fra Østerbro i København, der færdiggjorde sin ungdomsuddannelse fra Vestegnen HF &
VUC i januar.
Tobias er ansat i forsvaret og har undervejs
været udsendt.
»Det er jo en lidt sjov
undervisningsform, for
jeg mødte for eksempel
først mine lærere, da jeg
skulle til eksamen. De var
heldigvis ﬂinke,« siger
Tobias de Haas og tilføjer,
at det manglende personlige forhold til læreren
sikrede, at han udelukkende blev bedømt på
baggrund af, hvad han
leverede.
Tobias de Haas’ fjernstudium har også betydet, at han ikke har haft
et personligt forhold til
de andre studerende. Eksempelvis har han ikke
kørt i studentervogn, og
huen med den blå streg
så han derfor heller ingen

Naturlig
til din hverdag
Jerntilskud uden mavegener

Tilmeldinger
•Tilmeldinger til hf-fjernundervisning på Vestegnen HF & VUC:
2008 - 2009
– 108 tilmeldinger.
2009 - 2010
– 299 tilmeldinger.
2010- 2011
– 1.114 tilmeldinger.
2011 – 2012
– 1.130 tilmeldinger.
2012 – 2013
– 1.745 tilmeldinger.
2013 – 2014
– 2.545 tilmeldinger.
2014 – 2015
– 2.404 tilmeldinger.
2015 – 2016
– 2.791 tilmeldinger.

grund til at anskaﬀe sig,
da han blev student.
Men selv om fjernundervisningen har givet
Tobias de Haas en anderledes gymnasietid, har
han alligevel holdt fast i
en vane, som tog han en
‘normal’ hf. JSCHOEN@MX.DK

Træthed og manglende energi er et velkendt tegn på, at
kroppen er i underskud af jern. Jern bidrager til at mindske
træthed og udmattelse. Føler du dig bleg eller svimmel, kan
det også være et fingerpeg om, at kroppen mangler jern.
Mange kvinder får i dag ikke jern nok gennem den daglige
kost og kan derfor have god effekt af et kvalitets kosttilskud.
Floradix® Kräuterblut® er et velsmagende urte-jerntilskud,
der med sit indhold af syrlige naturlige ekstrakter fra blomster, frugter og bær optages særligt godt.
Floradix® Kräuterblut® er mild ved maven og er ikke tilsat
nogen form for konserveringsmidler.
Købes i helsekostforretninger, hos Matas, på apoteket,
Føtex, Bilka og i udvalgte Ønskebørn butikker.
Læs mere på www.mezina.dk
Scan koden og læs
mere om produktet
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