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Vilje: Student - uden en eneste
klassens time
UDDANNELSE. Den 28-årige Tobias de Haas er blevet student ved at læse e-learning på Vestegnen HF & VUC.
Nu kan han komme i gang med sin drømmeuddannelse.
Fakta |

AF PETER ERLITZ
peter.erlitz@sn.dk

FOKUS: »Når jeg starter noget,
så skal jeg også gennemføre
det.«
Viljen fejler ikke noget hos
28-årige Tobias de Haas, der
netop er blevet student, uden
at have været til en eneste
undervisningstime - bortset
fra de obligatoriske laboratoriekurser.
Det hele er nemlig foregået
som e-learning på Vestegnen
HF & VUC.
Tobias de Haas er oprindelig
uddannet som mekaniker. Det
var imidlertid ikke drømmejobbet, så han søgte ind til forsvaret, og lige efter han havde
gennemført grunduddannelsen, gik han i gang med først
at tage tre 10. klasse fag, og
derefter en HF-eksamen, som
nu har sikret ham adgang til
drømmeuddannelsen.
HF-uddannelsen er taget
sideløbende med fuldtidsjobbet i forsvaret, interne kurser
i forsvaret og såmænd også en

E-LEARNING PÅ VESTEGNEN HF & VUC

Tobias de Haas kan
nu komme ind på sin
drømmeuddannelse.
Foto: Eva Glæsner

 E-learning betyder, at kursisten aﬂeverer alle sine opgaver elektronisk i et virtuelt univers, hvor lærere og kursister
også »mødes«.
 Kursisten kan selv bestemme tempoet og lave opgaver
hvor og hvornår det passer ind i hans eller hendes liv - dog
aftales der en studieplan med vejlederen ved studiestart.
 For fag som fx biologi, fysik og kemi skal kursisten møde
til laboratoriekurser.
 E-learning er i kraftigt vækst. I skoleåret 2011-2012 havde man 1.130 tilmeldinger - i skoleåret 2015-2016 er man
oppe på 2.791 tilmeldinger.

periode, hvor han var udsendt.
»Uddannelsen med e-learning har passet godt til mig.
At læse lektier og lave opgaver
har jeg følt som et afbræk fra de
praktiske opgaver i militæret,«
fortæller Tobias de Haas.
Kombinationen har passet
så godt, at Tobias sluttede af
med et 12-tal i den sidste eksamen, som var i samfundsfag.
Karaktererne lå dog lidt la-

vere i begyndelsen.
»Det tog tid at vænne sig til
formen og systemet som man
afleverer i, så jeg havde nogle
dårlige karakterer i starten.
Men så er det bare blevet bedre og bedre,« fortæller Tobias,
som får et samlet gennemsnit
på cirka et fem-tal.
Han fremhæver e-learning
for at være meget fleksibelt, og
han roser lærerne på Vesteg-

nen HF &VUC.
»Kontakten med lærerne har
været god - de er professionelle
og engagerede,« siger Tobias.
Han understreger dog også,
at e-learning kræver planlægning og motivation, og at man
hele tiden kan se målet.

Vækst i e-learning
På Vestegnen HF & VUC oplever man en kraftig vækst i an-

tallet af HF e-learningkursister.
Ved vinteroptaget 2016 er
der knap 2800 tilmeldinger til
skolens e-learninghold. Det
er en stigning på 16 procent i
forhold til sidste år, og ifølge
direktør Tue Sanderhage er det
et udtryk for, at kursisterne kan
se de fordele en digital uddannelse giver.
»Tobias er et godt eksempel
på, hvordan den digitale undervisning kan være den helt

rigtige måde at uddanne sig
på. Vores kursister er voksne
mennesker med masser af andre forpligtelser. For nogle er
det godt at have den daglige
mødetid til traditionel undervisning som holdepunkt, mens
det for andre netop er det fleksible og digitale der giver dem
en ny chance for at få en uddannelse. Vi er derfor glade for
at kunne tilbyde begge dele her
hos os,« siger Tue Sanderhage.

