HF
ENKELTFAG
Tag enkelte gymnasiefag eller en
hel studentereksamen
Din vej til videre
uddannelse

Med en hel HF studentereksamen
kan du søge om optagelse på korte
og mellemlange videregående
uddannelser.
Du kan også søge ind på universitetet med en HF studentereksamen,
hvis du vælger bestemte fag og
niveauer.

Fleksibel uddannelse

På HF-enkeltfag kan du vælge at
tage din studentereksamen over
længere tid end 2 år, hvis du ikke vil
studere på fuld tid, fx på grund af
arbejde eller familieliv.
Du kan også vælge enkelte fag, som
supplering til anden uddannelse eller
et forberedende forløb til en bestemt
uddannelse.
Du kan læse HF-enkeltfag samtidig
med, at du tager fag på 9. /10.
klasses niveau.

Vælg HF-e hvis du…

- Vil tage en fuld HF-eksamen over
mere end 2 år.
- Vil tage enkelte fag som supplering
til tidligere uddannelse.
- Vil tage enkelte fag for at komme
ind på en bestemt uddannelse.

Fag og eksamen

HF-fagene er inddelt i 3 niveauer:
A, B, og C, hvor A er det højeste
gymnasiale niveau.
Der er ingen termins- og årskarakterer på HF, og du skal til eksamen i
alle dine fag.
Vores lærere, studievejledere og
læse- og skrivevejleder vil hjælpe
dig undervejs i uddannelsen, så du
opnår de bedst mulige resultater.

Fag til en studentereksamen på HF-e

Dit studieliv

På HF-enkeltfag møder du mange
mennesker, fordi du går på forskellige hold og ikke har en fast klasse.

Sådan ansøger du

Der starter både dag- og aftenhold i
januar og august.
Kontakt os på 79 29 50 00 for at
aftale tid til samtale med en studievejleder. Du kan også booke en tid
på vores hjemmeside.
Medbring alle relevante eksamenspapirer til samtalen, så står vores
studievejledere klar til at hjælpe dig
videre.

Dansk A-niveau
Historie B-niveau
Engelsk B-niveau
Matematik C-niveau

3-4 valgfag hvor mindst 1 af
fagene er musik, drama, design,
billedkunst, mediefag eller idræt.
Se fagudbud på
horsenshfogvuc.dk/hf-e

Samfundsfag C-niveau
Religion C-niveau

SSO: Større Skriftlig Opgave
Skrives i 1-3 fag efter eget valg.
(Min. 1 fag på B-niveau).

Læs mere på
horsenshfogvuc.dk/hf-e

Kemi C-niveau
Biologi C-niveau
Geografi C-niveau

EP: Eksamensprojekt
Udarbejdes i 2 fag efter eget
valg og afsluttes med
mundtlig eksamen.
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