
Støtte til at gennemføre AVU



Hvad er en 
”uddannelsessamarit”?
På Skive-Viborg 
HF&VUC er vi 2 
uddannelsessamaritter, 
vi hedder Morten 
og Pernille. Som 
uddannelsessamaritter er 
vi her for at støtte dig, i at 
gennemføre dit forløb på 
AVU. 

Hjælp til at gennemføre 
dit forløb på AVU
Vi tilbyder en snak og 
en kop kaffe i sofaen i 
studiegården, eller en 
aftale om konkrete ting 
der kan hjælpe dig, med at 
gennemføre dit forløb.

Har du brug for en SMS 
eller et opkald, i en 
periode, for at komme 
ind i en god rytme? 
Så kan vi blandt andet 

Uddannelsessamaritter
Kan vi gøre noget for dig?

hjælpe med det. Vi kan 
hjælpe med praktiske ting 
der har indflydelse på din 
uddannelse, og tilbyder en 
snak om dine udfordringer, 
i forbindelse med at 
gennemføre AVU.

Vi kan også hjælpe dig med:
• At formidle kontakt til 

relevante personer der 
kan hjælpe dig videre 
med bestemte ting (fx 
boligstøtte)

• At skabe netværk og 
sociale relationer

• Vanskeligheder med 
lektier

• At bryde ud af 
ensomheden

• At få overblik over din 
økonomi

• At få styr på et misbrug
• En snak om personlige 

problemer

Vi sidder klar til en 
uformel snak og hvis 
du ikke helt ved, om vi 
kan hjælpe med dine 
udfordringer - så spørger 
du bare.

Hvordan kommer du i 
kontakt med os?
Vi sidder i studiegården i 
Viborg 2 gange om ugen. 
Du kan se vi er der når 
det store skilt er slået op. 
Hvis vi ikke allerede sidder 
med en kursist, henvender 
du dig bare direkte til os.

Du kan også henvende dig 
til din studievejleder, som 
kan arrangere et møde 
med os.

Vi har tavshedspligt, 
så det du fortæller os 
kommer ikke videre, med 
mindre du selv ønsker det.



Pernille Knudsen

Tlf. 51 62 19 98

PernilleK@svhfvuc.dk

Hvem er vi?
Uddannelsessamaritterne:

Morten Vindberg

Tlf. 51 62 20 03

MortenV@svhfvuc.dk

? ??

Ring til os,
send en mail

eller fang os i
studiegården!



www.vucsv.dk

Facebook.com/vuc.skive.viborg

Viborg: 86 61 17 00

mail@svhfvuc.dk

Gråbrødre Kirke Str. 5, 8800 Viborg

Plads til dig


