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Adresser 
www.vucroskilde.dk 

Roskildeafdelingen 

Læderstræde 4 

4000 Roskilde 

Tlf. 46 30 86 00 / mail: vucroskilde@vucroskilde.dk 

Kontorets åbningstider: Mandag – torsdag 8.00 – 15.00 og fredag 8.00 – 14.00 

Køgeafdelingen 

Gymnasievej 2 

http://www.vucroskilde.dk/
mailto:vucroskilde@vucroskilde.dk
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4600 Køge 

Tlf. 46 30 86 00 / mail: vucroskilde@vucroskilde.dk 

Kontorets åbningstider: Mandag – fredag 10.00 – 14.00 

Greveafdelingen 

Rådhusholmen 3 

2670 Greve 

Tlf. 46 30 86 00 / mail: vucroskilde@vucroskilde.dk 

Kontorets åbningstider: Mandag – torsdag 9.00 – 14.00 og fredag 8.00 – 12.00 

Arbejdsmiljøudvalget (AMU) 
Bidrager til at fremme et sundt arbejdsmiljø. 
Opgaver:  

 Planlægge, lede, rådgive og orientere om samt føre kontrol med arbejdsmiljø- og 
sundhedsarbejdet.  

 Identificere, kortlægge og løse sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer samt forebygge, at 
sikkerhedsmæssige problemer opstår.  

 Anmelde arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljørepræsentanterne anmelder ulykken til 
ledelsen, der anmelder til Arbejdstilsynet.  

 Indgå i dialoger i det daglige om arbejdsmiljø og sundhed på arbejdspladsen. Det være sig dialoger 
med ledelse, TR, TAP og øvrige ansatte.  

 Deltage i planlægningen af nye eller ændrede arbejdsforhold og arbejdsprocesser, nyanskaffelser 
og ombygning.  

 Sørge for at der udarbejdes en skriftlig APV (ArbejdsPladsVurdering) og 
undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende 
det psykiske og æstetiske miljø på skolen. Dette sker mindst hvert 3. år.  

 Gennemgå og drøfte resultaterne af APV’erne hvert 3. år – og planlægge opfølgningsplan med 
udvalgte indsatsområder. Dette sker i samarbejde med ledelse, SU og kursistråd.  

 Informere øvrige ansatte om arbejdsmiljøarbejdet i det daglige - og ved at sætte 
arbejdsmiljøarbejdet, herunder APV’er, arbejdsulykker og nærved-ulykker, på dagsorden ved 
afdelingsmøder og SU.  

 Arbejdsmiljørepræsentanter er bindeled mellem ansatte og ledelsen samt ansatte og TR. Når 
ansatte bringer arbejdsmiljøproblemer op overfor arbejdsmiljørepræsentanten, bringer 
arbejdsmiljørepræsentanten problemstillingerne videre til ledelsen og evt. TR. I sager om stress 
inddrages TR altid. 

 
Medlemmer: 
Dorthe Jensen Lundqvist, rektor 
Vibeke Refskov Olsen, uddannelseschef AVU, FVU, OBU 
Brian Høj Dencker, uddannelsesleder 
Viggo Bundgaard, ressourcechef 
Allan Christensen 
Finn Kjærgaard 
Morten Tromholt 
John Glerup Jensen 
Michelle Karantonis 

mailto:vucroskilde@vucroskilde.dk
mailto:vucroskilde@vucroskilde.dk
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Læs mere på Canvas under ”Organisering” – Organisationsoverblik. Her kan du læse om alle råd og udvalg. 

Barsel 
Ved barselsorlov skal nærmeste leder have besked senest 3 måneder før termin. Du skal også udfylde et 

barselsskema (det ligger på Canvas under Blanketter) og aflevere til Lønafdelingen. 

Bygningsservice 
Pedellerne holder til ved indgangen/receptionen – bygning B. Det er at foretrække, hvis henvendelser om 

assistance og anden service fra pedellerne rekvireres via mailadressen: pedel@vucroskilde.dk 

Via Fronter kan man også bestille udførelse af opgaver ved at logge ind i HELP-desk. 

 

Hvis en mail ikke er tilstrækkelig kan du ved akut hjælp kontakte: 

 
Pedel Michael Haugaard på tlf.: 21284884 kl. 7.00-15.00, fredag til kl. 12.00. 
 

 
Pedel Kurt Weinreich på tlf.: 51358851 på følgende tider: 

  

• Mandag 14-22 

• Tirsdag 10-18 

• Onsdag 10-17 

• Torsdag 10-17 

mailto:pedel@vucroskilde.dk
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• Fredag 10.30-17.30  

 

 
Studentermedhjælper Antonio Yojcóm på tlf.: 2098 4941 

Træffetider: Onsdag kl. 16-22 og torsdag kl. 17-22 
 

Pedel i Køge: Lars, tlf.: 2086 3457 

Hos pedellerne vil du bl.a. kunne få hjælp med følgende:  

 Probl. vedr. bygninger i Roskilde og Greve 
 Udendørsarealer i Roskilde 
 Kopimaskiner - herunder kopipapir og forbrugsstoffer 
 Alarmsystem 
 Udlevering af nøglebrikker og kopibrikker 
 Opfyldning af papir el. sæbe på toiletter 
 Forhold vedr. rengøring 
 Flytning af kasser 

Se i øvrigt punktet ”Bygningsservice” på Canvas. 

Bogbestilling 
Inden skoleåret begynder skal faggrupperne aftale indbyrdes vedrørende fordeling af bøger på de 3 
afdelinger.  
 
Du skal ikke bestille bøgerne på WebBoss før du skal bruge dem.  
 
Du skal selv finde ud af:  

1. Hvor er bøgerne? I Roskilde og Køge ligger bøgerne i kælderen.  

I Greve ligger bogdepotet på  Greve Gymnasium – Da Greve Gymnasiums bogdepot ligger ved siden 
af VUC Roskildes bogdepot skal du være opmærksom på at der skal stå VUC på døren - det er døren 
efter den grønne dobbeltdør 

2.    Tjekke om der er nok bøger. I modsat fald, kontakt faggruppen.  
 
Når du har fået grønt lys fra faggruppen, kontakt Miriam Berg Olsen i bogdepotet: 
bogdepotet@vucroskilde.dk 
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Roskilde: Miriam Berg Olsen       Køge: Linda Simonsen                  Greve: Eben Lind 
 
Når ovenstående er i orden, er du i Roskilde kan du med det samme bestille bøgerne på WebBoss.  
 
Greveafdelingen 
Du skal være opmærksom på, at vi ikke har alle bøger i Greve. Skal du have bøger fra Roskilde eller Køge 
skal du kontakte Miriam Berg Olsen bogdepotet@vucroskilde.dk og bede om at bøgerne bliver sendt til 
Greve.  
For alle bøger som kommer fra Roskilde eller Køge gælder det, at du først kan bestille boglister til dine hold 
når vi har oprettet bøgerne i Greveafdelingens WebBOSS. 
 
Kvitteringslisterne bliver lagt i dit duesalg.  
 

 Afhentning af bøger 
Du skal selv hente Greveafdelingens bøger over i bogdepotet.  
Alle bøger som kommer fra Roskilde eller Køge ligger i en kasse på lærerværelset. 
For kursister som kommer senere kan du hente en udlånsseddel på kontoret.  

 

Roskildeafdelingen 

Bøger bestilles i WebBOSS. Skriv dato for udlevering. Bøger og kvitteringsliste lægges frem på bordet på 

gangen ved Bogdepotet og kursisterne henter selv deres bøger og kvitterer i Bogdepotet med eller uden 

lærer. Du vil som lærer få besked pr. mail, når dine kursister kan hente deres bøger. Som udgangspunkt 

tager du ikke bøger og kvitteringsliste med dig. Kursister, som ikke er til stede på udleveringsdagen, 

henvender sig efterfølgende selv til Bogdepotet for at få udleveret bøger. 

E-learningskursister er kun oprettet i Roskilde. Du skal give kursisten besked om hvilke bøger, der skal 

udleveres. Kursisten henvender sig herefter i Bogdepotet. Hvis en e-learningskursist har behov for at hente 

bøger i Køge eller Greve afdelinger, sørger vi gerne for det.  Giv besked på e-mail 

bogdepotet@vucroskilde.dk 

Se i øvrigt: Canvas – IT service ”Webboss” 
 

 

 

mailto:bogdepotet@vucroskilde.dk
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Køgeafdelingen: 

Du skal bestille bøger på WebBoss 

Du skal ikke bestille bøgerne på før du skal bruge dem. 

- Skriv dato for udlevering 

- Kvitteringslisten lægges i dit dueslag på lærerværelset 

Du skal vide at lige så snart at vi i bogdepotet har trykket på knappen og listen på bogudlån er udskrevet, 

har kursisten ”lånt” bogen. 

På den baggrund vil vi gerne have listerne retur indenfor 14 dage.  

Hvis der er kursister der mangler at få udleveret bogen, ligger der i kælderen i Køge og på kontoret en stak 

bogudlånssedler, der kan bruges ved udlån af enkelte bøger. 

Evt. kan kursisten komme ind på bogdepotet/kontoret. 

Hvis du af en eller anden grund fortryder og ikke vil udlevere bøgerne alligevel skal kvitteringslisten 

returneres til bogdepotet. 

Du har selv ansvaret for udlevering til kursister. Hvis vi ikke har den bog du vil bruge i din 

undervisning eller der mangler nogle, kan du kontakte Miriam i Roskilde bogdepotet@vucroskilde.dk 

Censor 
Hvis du skal ud som censor får du besked i god tid af eksamenskontoret, kontakt AUK kontoret. 

Eksamen – AUK kontor 
På administrationsgangen på Roskildeafdelingen finder du kontoret, hvor du bl.a. henvender dig vedr.: 

 Censorater 

 Eksamensafvikling 

 Lokale- og skemaplanlægning 

                                                                 
Katharina Jensen/RKAJ         Pernille Eskebo/RPE        Henrik Coster/RHC           Malene Nordholt/RMN 

mailto:bogdepotet@vucroskilde.dk


 

8 
Opdateret den 22. okt. 2018 af RCL 

Ekskursion 
Hvis du skal på ekskursion med dit hold skal du udfylde blanketten på Canvas med ”Ekskursionsansøgning” 

og aflevere den til nærmeste leder, som godkender.  

Canvas 
På Canvas finder du  VUC´s intranet Det er egentlig ikke et intranet, men et LMS, dvs. det er en platform for 

kommunikation mellem lærere, ledelse og administration, samt for kommunikation mellem lærer og hold.  

Canvas er opdelt i to Teknisk set er Canvas ikke delt op i to – det er et LMS der også rummer personaleintra 

og kursistintra (Info til kursister er blevet omdøbt): 

 Personaleintra 

 LMS-system/Pædagogisk platform 

Via Canvas personaleintra får du adgang til en række praktiske oplysninger: 

 Årsplan 

 Dagsordener og referater fra VUC’s råd og udvalg 

 Personaleforening 

 Politikker 

 Referater fra ledelsesmøder, men også fra AMU, SU, lokalmøder og andre ”officielle udvalgs 

møder” 

 Blanketter vedr. udlæg, kørsel, kurser mm. 

 VUC Roskildes nyhedsbrev ’GROK’ 

 Diverse vejledninger  

 Medarbejdertrivselsundersøgelser 

 Elevtrivselsundersøgelser 

 

Du har ligeledes mulighed for at dele materialer og udveksle erfaringer med kollegaer i dine faggrupper 

eller team. Hvert af de hold du har, er oprettet som fag i Canvas. I dette fag kan du lægge opbygge 

undervisningsforløb, lægge beskeder, videomateriale, links, dokumenter og lign til kursusterne. har adgang 

til et selvstændigt rum i Fronter. I rummet kan du lægge beskeder, dokumenter, links, læseplaner og lign. til 

kursisterne. 

Gavekassen 
Alle ansatte er medlem af en kollegial gavekasse, med mindre man aktivt melder sig ud.  

Beløbet er 10 kr. pr måned og det trækkes over lønnen. En valgt repræsentant i Roskilde og Greve/Køge 

varetager opgaven med at holde øje med runde fødselsdage og andre aftalte begivenheder. 
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I Roskilde er det Ruud Barbier (RRB), i Køge er det Solvejg Jensen(KSL), I Greve er det Zandra Thønnings 

(GZS). 

Aftalen er, at følgende begivenheder tæller: 

30 år 100 kr. 

40 år 200 kr. 

50 år 400 kr. 

60 år 200 kr. 

70 år 200 kr. 

25 års jubilæum 500 kr. 

40 års jubilæum (+ 50 års) 500 kr. 

Bryllup 200 kr. 

Fødsel 200 kr. 

Sygdom 200 kr. 

Fratrædelse 500 kr. 

Elevudlært 300 kr. 

 

IT-service 
IT-medarbejderne holder til i kælderen i bygning A. 

           
Katja Christoffersen        René Madsen 

Har du brug for assistance og anden service fra IT så benyt HELP-desk, som ligger på alle computere. Log in 

med dit Uni-login. 

Eller skriv en mail til:support@vucroskilde.dk 

Hos IT vil du bl.a. kunne få hjælp med følgende:  

 Udskiftning af IT-udstyr, når det er bevilget via nærmeste leder 

 Hjælp knyttet til egne it-rekvisitter (mobiltelefon, tablet, pc m.v.) 

 IT-udfordringer knyttet til gennemførelse af undervisningen, smart-boards, Canvas. 

 Opdatering af maskiner og akutte problemer med IT-maskinel  

Kantine 
I Roskilde er der kantine på 1. sal i Bygning B. 

mailto:support@vucroskilde.dk
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I Køge kan man benytte Køge Gymnasiums kantine. 

Greve har ikke kantine, men Greve centeret ligger 5 minutters gangs væk. 

Læs mere om kantine og bestilling af mødeforplejning på Canvas. 

Kaffe-, the- og frugtordning 
Vi har en kaffe- og theordning, der giver adgang til frit forbrug af kaffe og the. Hvis du er med i ordningen 

bliver du trukket 20 kr. i din løn hver måned. Hvis du ikke ønsker at deltage i kaffe- theordningen, skal du 

henvende dig til ressourcechefen. 

Derudover har vi også en gratis frugtordning på alle 3 afdelinger.                                                           

  

Kommunikations- og rektorsekretariat 

                                                          

Berrit Jakobsen, rbj@vucroskilde.dk             Carina Leth, rcl@vucroskilde.dk   

Sekretær for rektor                      Kommunikations- og kvalitetsmedarbejder 

Kommunikation og markedsføring 

VUC Roskildes kommunikationsmedarbejder Carina Leth (RCL) har ansvar for følgende vedr. intern/ ekstern 

kommunikation, markedsføring og PR: 

 Opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden www.vucroskilde.dk og Facebook 

 Redaktør på det interne ugentlige nyhedsbrev GROK. Skriv til: grok@vucroskilde.dk 

 Artikler og pressemeddelelser til pressen 

 Struktur i Canvas 

 Behjælpelig med formidling til kursister om VUC Roskildes større arrangementer 

 Fotografering af ansatte  

 Udformning af foldere/publikationer 

 Annoncering af VUC Roskildes tilbud og undervisning 

 Uddannelsesmesser – foldere, mobilbannere, merchandise. 

 Merchandise med VUC logo 

 Udformning af indhold til intern skiltning og grundplansskitse 

http://www.vucroskilde.dk/
mailto:grok@vucroskilde.dk
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Du er altid velkommen til at skrive med forslag til gode historier, kursistportrætter, arrangementer på 

skolen og udenfor skolen for kursisterne.  

Kursistråd og arrangementer 
I Roskilde er Jan Larsen(RJA) og Karen Marie Roesdahl (RKR) kursistcoaches og har derfor kontakt til 

kursistrådet.   

     
Jan                              Karen Marie                        

I Greve er Beate Granholm (GBG) og Kjetil Kjerland (RKJ) kursistcoaches. 

      
Beata                          Kjetil 

I Køge er John Glerup Jensen (KJG) og Kirsten Madsen (KKI) kursistcoaches. 

        

John            Kirsten       
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Kørsel 
Hvis du har kørsel mellem VUC’s afdelinger på samme dag eller anden kørsel i egen bil i forbindelse med 

arbejdet, skal du udfylde et kørselsskema med antal af kørte kilometer. Du skal underskrive det og aflevere 

det til underskrift hos nærmeste leder. Godtgørelsen vil så blive udbetalt ved næste lønudbetaling. 

Læs nærmere om muligheder og regler for transportgodtgørelse på Canvas under blanketter. 

Lokaleplanlægning/Fysisk planlægning 
Hvis du har brug for et lokale i Roskilde til møde, kursus eller ekstra undervisning booker du det i Ludus 

Web. Du finder vejledningen ”LudusWeb – Guide til lokalebooking”, i  Canvas under vejledninger”.  

Lokalebooking til kantinen samt terminsprøver og eksamen varetages manuelt af AUK-kontoret. Har du 

spørgsmål vedr. lokaler så kontakt: lokalesupport@vucroskilde.dk 

I Greve og Køge skal du henvende dig til uddannelseslederen vedr. lokaleønsker. 

Løn & Personale  
Løn & Personale er placeret i Fællesadministrationen i Roskilde og varetager opgaver knyttet til udbetaling 

af løn til alle VUC Roskildes ansatte. Her henvender du dig med spørgsmål vedr.: 

 Din lønseddel (udarbejdet i SLS), også hvis du mener, at der er fejl i denne.  

 Din ansættelseskontrakt 

 Ansættelsesvilkår 

 Din personalesag, 

 Aflevering af kørselsregnskab m.v. 

Alle ansatte opfordres til at tjekke deres lønsedler, så vi undgår fejl og mangler hurtigt.  

Kontakt: personale@vucroskilde.dk 

                                         
Debbie Lundberg (RDL)                 Lilann Lauridsen (RLL)                  

 

mailto:lokalesupport@vucroskilde.dk
mailto:personale@vucroskilde.dk
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Ludus og Ludus web 
Oplever du problemer med Ludus eller Ludus web så kontakt superbruger Pernille Eskebo (RPE). 

Fysisk er Pernille placeret i AUK-kontoret i Studieservice i Roskilde. 

Der er vejledninger i Canvas. 

 
Pernille Eskebo/RPE 

Mapper, tusser, kridt osv. 
Hvor henter man det henne?  

I Roskilde er det i pædagogisk værksted (i bygning B i kælderen ved siden af bogdepot) eller spørg i 

Receptionen. 

I Greve og Køge på kontoret. 

Massageordning 
Alle ansatte har mulighed for at få 5 massagebehandlinger à ½ time pr. år til en pris af 150 kr. En normal 

massagebehandling à ½ time koster 250 kr. VUC Roskilde betaler således de sidste 100 kr. 

Er der efter de 5 behandlinger behov for yderligere behandling, skal dette bevilges af nærmeste leder forud 

for bestilling af behandling. 

 

 Behandlingerne består af: manuel behandling, herunder massage, udspænding og ledmobilisering  

 Det foregår i professionelle rammer hos Fysiocenter Roskilde, Københavnsvej 170, 4000 Roskilde  

 Det er fysioterapeut Martin Bodilsen, der står for alle behandlingerne  

 I bestiller tid hos Martin via online-booking på www.fysiocenterroskilde.dk eller på telefon 
46757815. Oplys at I kommer fra VUC Roskilde  

 Betalingen sker via 2 fakturaer: en faktura på 150 kr., som I selv betaler på behandlingsdagen og en 
faktura på 100 kr., der sendes til VUC Roskilde.  

 Hvis det viser sig, at der for nogens vedkommende er behov for mere omfattende behandling end 
den manuelle behandling, vil Martin på baggrund af en fysioterapeutisk faglig vurdering råde og 
vejlede den enkelte til en relevant udredning eller behandling. Dette er I naturligvis velkomne til at 
benytte jer af – det er dog for egen regning.  
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Køge/Greve 
Der er også lavet en aftale med A-Fys i Solrød, Solrød Strandvej 92, 2680 Solrød. Behandlingerne her består 
af en halv times massage, udspænding og ledmobilisering.Det er samme ordning som ovenfor nævnt med 5 
massagebehandlinger à ½ time pr. år til en pris af 150 kr. Man kan booke tid hos A-Fys på tlf.: 5614 5211 
eller via mail mail@a-fys.dk 

Mentorordning for nye lærere 
Som nyansat lærer, vil din uddannelsesleder sørge for, at du bliver tilknyttet en anden lærer, som kan guide 

dig i forhold til praktiske forhold på afdelingen, faggrupper og øvrige spørgsmål der rejser sig for nyansat. 

Det kan være f.eks. udlevering af skemaer og bestilling og udlevering af undervisningsmidler. 

Mødeforplejning 
Du finder en bestillingsseddel til mødeforplejning  på  Canvas under ”Blanketter”. Den gælder til kantinen i 

Roskilde. 

Skal du bestille forplejning til møder i Greve eller Køge skal du have fat i afdelingslederen der. 

Organisationsoverblik 
Læs mere på Canvas om de forskellige råd og udvalg, som du ser herunder i organisationsoverblikket. 

 

mailto:mail@a-fys.dk
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Ansvar og funktioner i ledelsen 

 
Dorthe Jensen Lundqvist, rektor 

 Øverste personaleleder for VUC Roskilde 

 Ledelse af lederteam og personaleleder for dette 

 Strategisk udvikling af VUC Roskilde som organisation 

 Pædagogisk udvikling på VUC Roskilde 

 Strategier, målsætninger og indsatsområder 

 Eksternt samarbejde med institutioner, organisationer og virksomheder lokalt, regionalt og 

nationalt, der understøtter VUC Roskildes strategiske og pædagogiske udvikling 

 Strategisk ledelse, forandrings- og innovationsledelse 

 Udmøntning af overenskomster og lønforhandlinger 
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 Internt samarbejde og arbejdsmiljø – formand for SU og AMU 

 Kursisternes trivsel og tilfredshed 

 VUC-Roskildes personalepolitik 

 Kommunikation og markedsføring 

 

 
Lars Bretlau, Vicerektor og uddannelseschef for HF, uddannelsesleder HF i Roskilde  

 Ledelse af HF i hele VUC Roskilde 

 Stedfortræder for rektor i dennes fravær 

 Understøtter den strategiske udvikling sammen med rektor og har fokus på forandringsledelse.  

 Budget for HF-området  

 Faglig ledelse for HF-uddannelsesledere 

 Personaleledelse for HF-undervisere i Roskilde 

 Pædagogisk ledelse af HF 

 Uddannelsens udbud og oprettelse af hold 

 Uddannelsens tilrettelæggelse (herunder skemalægning) gennemførelse og evaluering 

 Pædagogisk udvikling 

 Tværgående udviklingskoordinator 

 Referent for bestyrelsen 

 

 
Vibeke Refskov Olsen, uddannelseschef for AVU, FVU og OBU og afdelingsleder Roskilde 

 Ledelse af AVU, FVU og OBU i hele VUC Roskilde 

 Budget for AVU, FVU-områderne  

 Faglig ledelse for AVU-uddannelsesledere 

 Personaleledelse for AVU, FVU i Roskilde henholdsvis FVU og OBU i Greve og Køge 
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 Pædagogisk ledelse af AVU, FVU  

 Uddannelsernes udbud og oprettelse af hold 

 Uddannelsernes tilrettelæggelse (herunder skemalægning), gennemførelse og evaluering 

 Pædagogisk udvikling  

 Tværgående udviklingskoordinator 

 

 

Viggo Bundgaard, ressourcechef 

 Ledelse af ressourceafdelingen, IT- og Bygningsservice 

 Budget for områderne  

 Personaleledelse for medarbejdere i ressourceafdelingen, samt IT-medarbejdere og pedeller 

 Økonomistyring, budget og regnskab 

 HR og lønadministration (inkl. LPKS) 

 Bygningsdrift og fysiske rammer 

 IT og telefoni 

 Driftsoverenskomstparter 

 Teknisk drift af kvalitetsarbejdet  

 

 
Heidi Rønnov Lund, Studieservicechef 

 Ledelse af studieservice 

 Budget for området  

 Personaleledelse for medarbejdere i studieservice – både administrative og vejledere 

 Studievejledning og kursistadministration  
o Visitations- og gennemførelsesvejledning fx: 
o Kursisthenvendelser – og klagebehandling 
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o SU-vejledning og - administration  
o Studieaktivitet, vurdering og samtale med kursisterne 

 Administrativ facilitering af læringens gennemførelse fx: 
o Eksamensplaner 
o Skemalægning, herunder indtastning af input fra uddannelseslederne og 

lokaledisponering 

 Studiearrangementer og kursistaktiviteter 

 Studieunderstøttende aktivitet fx: 
o Bog + Studiecenter 
o Studieværksteder  
o SPS og mentorstøtte 

 

 
Preben Philipson, Afdelingschef for HF, AVU i Køge 
 

 Ledelse af lærere i Køge inden for både HF og AVU 

 Ledelse af studieservice og pedelfunktion i Køge 

 Uddannelsesplanlægning 

 Skemalægning Lokaler(=skema) – med studieservice centralt 

 Pædagogisk udvikling og ledelse 

 Ledelse af uddannelse (Uddannelsestilrettelæggelse) 

 Læringsgennemførelse og –evaluering 

 Arbejdsmiljøgruppe Køge 

 

 
Brian Høj Dencker, Uddannelsesleder for HF, AVU i Greve  

Chefkonsulent VUC Erhverv 

 Ledelse af lærere i Greve inden for både HF og AVU 

 Ledelse af studieservice og pedelfunktion i Greve 
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 Ledelse af uddannelseskonsulent 

 Uddannelsesplanlægning 

 Skemalægning Lokaler(=skema) – med studieservice centralt 

 Pædagogisk udvikling og ledelse 

 Ledelse af uddannelse (Uddannelsestilrettelæggelse) 

 Læringsgennemførelse og -evaluering 

 Arbejdsmiljøgruppe Greve 

 Chefkonsulent for ekstern udvikling og erhverv på hele VUC Roskilde - Roskilde, Greve, Køge 

 
Nanna Lund, Uddannelsesleder for digitalisering og e-learning.   

 

 Ledelse af e-læringsområdet, herunder eksternt samarbejde, udvikling og kvalitetssikring 

 Det pædagogiske digitaliseringsområde, herunder ledelseskontakt til digitaliseringsgruppen 

 Udvikle og udmønte pædagogisk strategi og didaktisk praksis, særligt i forhold til digitalisering 
o Udvikle og tilbyde digital efteruddannelse internt 

 Ledelse af Hf2, herunder udvikling og kvalitetssikring 

 Understøtte sammenhængen mellem udviklingen på Hf2, Hf-e og e-læring 

 Personaleansvar, primært for undervisere på Hf2 og Hf e-læring 
 

 
Marie Wolter Bertelsen, Uddannelsesleder for ordblindeområdet   

 

 Ansvarlig for samarbejdet med driftsoverenskomst-parterne på både ordblinde- og FVU-området:  
o VUC Roskildes kontaktperson og koordinator på begge områder, herunder godkendelse af 

ordblindekursister 
o Kvalitetssikring  
o Tovholder på indgåelse af nye driftsoverenskomster  

 

 Pædagogisk og faglig ledelse af ordblindeområdet 
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 Personaleansvar for ordblindelærerne 

 Kvalitetssikring 

 Uddannelsesplanlægning 

 Uddannelsestilrettelæggelse 

 Læringsgennemførelse og – evaluering 

 Vejledning af kursister samt testprocedure 

 Skemalægning, lokaler 

Ordblind 
Det er gratis at blive testet om man er ordblind og det er gratis at gå til ordblindeundervisning.  

VUC Roskilde hjælper kursisterne med at låne gratis hjælpemidler, blandt andet en IT rygsæk. 

Alle kursister testes inden de placeres på et hold for ordblinde. De kontakter VUC Roskildes Læse-

stavecenter der er placeret i lokale 014 i Læderstræde. 

Mail: obu@vucroskilde.dk 

                    
Mie Andersen, OBU sekretær   Annette Trankilde, OBU sekretær 

                 
Louise Grotrian    Martin Richardt 

Ordblindekoordinator                IT- og læsekonsulent 

 

mailto:obu@vucroskilde.dk
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Parkering 

Greve: 

Man kan parkere på den store fælles parkering til Gymnasium og VUC. Der er ingen tidsrestriktion. 

Køge: 

Man kan parkere på den store fælles parkering men kun ved VUC, og der kræves p-tilladelse. 

Roskilde: 

Såfremt der er ledig plads, er der er mulighed for parkering i skolegården på Læderstræde i Roskilde, dog 

skal du have et parkeringskort fra receptionen. Det er dit eget ansvar at parkeringskortet er placeret synligt.  

VUC Roskildes parkeringsplads i skolegården kontrolleres af Europark. Du skal derfor følge skiltningen og 

deres anvisninger. 

Hvis der er optaget i skolegården er der mulighed for parkering rundt omkring i Roskilde by. Her skal du 

være opmærksom på parkeringsreglerne, da der både er 2 og 3 timers parkering, samt betalingsparkering. 

Det er dit eget ansvar, hvis du får en bøde. 

Personaleforening: 
VUC Roskilde har en personaleforening, som ledes af en bestyrelse på ca. 5 personer, disse personer ansat 

på VUC Rokilde som lærer eller administrativt personale. Personaleforeningens formål er at støtte op om 

sociale og kulturelle aktiviteter. 

Medlemmer af foreningen betaler 20 kr. pr. md. via lønnen. 

Meld dig ind ved at sende en mail til formand Annie Truelsen, mail:  rtt@vucroskilde.dk 

Personaleintra 
Som ansat på VUC Roskilde har man brug for at vide en lang række ting - fx organisationsstrukturen, eller 

hvis man har udlæg, skal på ekskursion, eller vil læse et referat fra arbejdsmiljøudvalget. Disse 

informationer ligger Canvas, men kan være svære at finde i de mange rum. Personaleintra ligger på 

forsiden i canvas og kommer (når jeg får det lavet korrekt) som menupunkt ude i venstre side af skærmen 

Derfor er Canvas delt op i to: -samme kommentar som tidligere – Canvas er ikke opdelt – men rummer 

Personaleintra 

 Personaleintra 

 LMS-system/Pædagogisk platform 

  

Personaleintra er i konstant udvikling, så meld tilbage til rcl@vucroskilde.dk, hvis der er punkter og emner 

du ikke kan finde eller du har konstruktive forslag.  

mailto:rtt@vucroskilde.dk
mailto:rcl@vucroskilde.dk
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Pædagogisk værksted og bogkælder  
Alle tre afdelinger har pædagogisk værksted. Det er i pædagogisk værksted, at du kopierer større opgaver 

og kopierer undervisningsmateriale. Samt henter kridt, svampe og andre ting, som er vigtige for at 

undervisningen gennemføres. 

Alle tre afdelinger har også bogkælder, hvor du henter bøger til dit hold.  

Receptionen 

      

Camilla og Nadia er i receptionen i Roskilde. 

Receptionen i Roskilde er placeret i indgangshallen. Man kan henvende sig personligt, og man kan skrive til 

receptionen på e-mail: reception@vucroskilde.dk 

 

Receptionen bemandes i tidsrummet man-tors. kl. 7.30-15, fredag til kl. 14.  

 Man skal sygemelde og raskmelde sig i receptionens åbningstid på tlf.: 4630 8699 eller på mail: 

reception@vucroskilde.dk 

 I receptionen kan man få førstehjælpsrekvisitter, hente mindre pakkepost og få kontormaterialer 

udleveret. 

 Receptionen har ansvaret for intern distribuering af modtaget brevpost til VUC. 

 I receptionen er det ligeledes muligt at få lidt vejvisning, hvis man som ansat er i tvivl om, hvor man 

henvender sig. Der henvises endvidere til receptionen, hvis man har aftaler med gæster udefra.  

I Greve og Køge henvender man sig på kontoret, da der ikke er en reception: 

 Eben, Greve         Linda, Køge            Helle, Køge 

mailto:reception@vucroskilde.dk
mailto:reception@vucroskilde.dk
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Rengøring 
Rengøringsomfang er uens afhængig af det enkelte lokales formål. Eksempelvis rengøres toiletter grundigt 

hver dag, hvorimod eksempelvis kontorer o.l. kun får en lettere rengøring med tømning af papirkurv, 

tørring af borde og lignende dagligt. Bemærk: Borde aftørres kun på frie flader; rengøringen rydder ikke 

papirer af vejen. Regulariteten af gulvvask afhænger ligeledes af lokalets formål. Der er flere ugentlige 

gulvvaske i eksempelvis kantine-områder og belastede indgangs- og gangarealer, hvorimod gulvvask kun 

udføres en gang ugentligt i klasseværelser og kontorer.  

Generelt skal områderne være tilgængelige for at de rengøres. Dette er brugernes ansvar.  

Hvis du bliver opmærksom på eksempler på manglende rengøring, er det vigtigt, at du meddeler dette til 

pedellerne (Roskilde) eller uddannelsesleder/studiesekretær (Greve og Køge). På denne måde sikres det 

bedre, at vores eksterne rengøringsselskab underrettes om manglerne.  

VUC Roskilde har almindeligvis rengøring uden for almindelig undervisnings-/åbningstid. Dette betyder i 

sagens natur, at lokalerne kan være noget smudsige sidst på dagen, da de så har været i brug hele dagen. 

Det er alle ansattes (og kursisters) ansvar at forlade lokalerne i en stand, som man også ønsker at forefinde 

dem. Bl.a. derfor opfordres alle til at efterlade skrald i skraldespande og huske at stole op efter sidste time.  

Hvis der mangler sæbe eller toiletpapir i Roskilde skal du kontakte bygningsservice, og i Greve og Køge 

henvender du dig på kontoret. 

Rygning 
I Greve og Køge er der aftalt særlige rygeområder udenfor matriklen. 

I Roskilde: 

Der må kun ryges i rygeområderne - ikke alle andre steder. Foregå som ryger med et godt eksempel i 

forhold til kursisterne. Bed også meget gerne kursister, som ryger uden for rygeområderne, om at 

respektere VUC Roskildes anvisninger af hensyn til alle stedets brugere.  

Rygning må kun foregå på de rygemærkede områder i hver ende af skolegården på Læderstræde 4, og på 

tagterrassen i Algade 12. 

Sms-system 
Via UMS og Ludusweb kan du sende sms-beskeder til dit hold om aflysninger eller andre haste-beskeder. 

Det er en forudsætning, at kursisternes mobilnummer er registreret i Ludusweb i feltet Mobilnummer.  

Studiecenter 
VUC Roskildes bibliotek ”Studiecenter” befinder sig på Roskilde afdelingen i hovedbygningen i stuen. 
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Bibliotekar Lone Breum står for den daglige drift og servicerer både lærere og kursister. Du kan skrive til 

Studiecenteret på studiecenter@vucroskilde.dk eller ringe på 24763679 mandag til torsdag kl. 9.00-15.00. 

  
Lone Breum (RLB) 

I Studiecenteret tilbyder vi biblioteksintroduktioner og kurser i informationssøgning for kursisterne.  

Du kan lån fag- og skønlitteratur, både enkelteksemplarer og klassesæt.  

Vi abonnerer på en række tidsskrifter. Det nyeste nr. udstilles og skal læses på Mediateket, men ældre nr. 

udlånes. 

 

I forrummet til lærerværelset står pædagogisk samling - bøger og tidsskrifter. Du kan låne ved at udfylde en 

låneseddel. Samme sted står "møllen", hvor vi udstiller nye bøger. 

 

Fagspecifikke lærerbiblioteker findes dels i Studiecenter, dels rundt på skolen.  Spørg os! 

Vi kan hjælpe dig med at bestille fra CFU (Center for Undervisningsmidler).  

Vi låner fra andre biblioteker f.eks. sjældne bøger og universitetsspecialer, men kun til lærerne og i enkelte 

tilfælde SSO skrivere. 

Studiecenteret har DVD’er til undervisningsbrug. Samlingen er registreret i vores bibliotekssystem.  

Man skriver sit navn, dato og DVD nr. på sedlen på indersiden af skabsdøren. DVDerne må som 

udgangspunkt ikke fjernes fra skolen. Hvis man evt. har brug for en DVD over flere dage, kan den anbringes 

synligt i ens dueslag. 

Studieservice 
Studieservice varetager alle administrative opgaver indenfor kursistadministration. 

Opgaverne spænder fra vejledning og optagelse over indskrivning, vejledning under uddannelse, SU, 

specialpædagogisk støtte og mentorstøtte, samt øvrige services, rettet mod kursister. Eksamensområdet, 

studieværksteder, skemalægning er ligeledes opgaver der varetages i studieservice.  

Medarbejderne i studieservice er sammensat af studiesekretærer, studievejledere, administrative 

uddannelseskoordinatorer, en bogkælderadministrator, en mediatekadministrator, en 

studiemiljøkoordinator, en studiestudiecoach, en studiemiljørådgiver og en studieservicechef.  

mailto:studiecenter@vucroskilde.dk
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Studiesekretærer 

                                                                    
Roskilde: Berit Rohde /RBR            Birgitte Herø Nielsen/RBI        

 

                                                                    
Greve: Eben Lind /REL            Køge: Linda Simonsen/KLS       Køge: Helle Jensen/KHJ 

Studiemiljørådgivere 

                                                                                     

Jesper Kjær Jacobsen            Louise Balsløv   

        

Mail: rjj@vucroskilde.dk, mobil: 40125529      Mail: rlo@vucroskilde.dk 

 

mailto:rjj@vucroskilde.dk
mailto:rlo@vucroskilde.dk
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Studiecoach 

 

Annemarie Brun 

Mail: rab@vucroskilde.dk – mobil/SMS: 2476 3632 

 

Studievejledning  
Roskilde: 

                
Jonas Ibsen                 Morten Bøgetoft           Sarah Zidan                  Svend Holm 

               
Lene Radmer             Jan Larsen                    Kirsten Madsen              Sisse Christensen 

 

mailto:rab@vucroskilde.dk
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Køge: 

         
Susanne Bohm           Ove Christensen       Solvejg Jensen 

Greve: 

         
Solvei Campell           Zandra Thønnings 

Studiestøttetimer og mentorstøtte 
Når der opstår et behov for studiestøttetimer eller mentorstøtte hos en kursist, henvender du dig til 

Studievejledningen. 

Sygemelding  
Hvis du bliver syg skal du ringe til Studieservice og sygemelde dig på tlf.: 4630 8699, eller sende en mail til 

reception@vucroskilde.dk 

Læs hele proceduren vedr. sygemelding på Canvas.  

mailto:reception@vucroskilde.dk
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TR 

   Tillidsrepræsentant for HF er Peter Friis (RPF) 

  Tillidsrepræsentant for AVU er Keith Grundy (RKE) 

  Tillidsrepræsentant for HK er Linda Klenz Simonsen (KLS) 

 

UMS 
UMS (User Management System) er et system der gør arbejdet med IT – både for kursister, lærere og adm-

personale lidt mere smidigt.  

UMS er et brugerhåndteringssystem der vil gøre det lettere for dig at få adgang til de systemer vi benytter, 
herunder login på skolens PC’ere, Canvas, Office365, fraværsregistrering og Ludusweb samt en stor del af 
de fagportaler vi abonnerer på.  
 
Du får en sms med login, når du bliver ansat, såfremt vi har dit mobilnummer i Ludus. 
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Økonomi 
Økonomifunktionen er placeret i Ressourceafdelingen i Roskilde og varetager alle opgaver knyttet til 

budget og regnskab inkl. Daglige betalinger af regninger.  

Det er her du henvender dig vedr.: 

 Betaling af udlæg, regninger, rejser, kurser mm. (efter din leder har godkendt) 

 Det elektroniske betalingssystem, Aqoola. 

 Et overblik over forbruget på din fagkonto, hvis du er ansvarlig for en fagkonto.  

 Problemer med kursistbetalinger eller tilbagebetalinger, hvis du er studievejleder. 

Kontakt via mail: okonomi@vucroskilde.dk 

Medarbejdere i økonomiteamet: 

                    
Pia Georgsen/RPG        Morten Tromholt/RMT 

 

 

 

 

mailto:okonomi@vucroskilde.dk

