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- tag din studentereksamen på 2 år
Bliv klar til en videregående uddannelse
HF står for Højere Forberedelseseksamen og er en studieforberedende ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau.
En studentereksamen på HF giver dig
adgang til at søge om optagelse på en
videregående uddannelse.

Vælg en HF-2 hvis du...

Dit studieliv på HF-2

		
		

Når du vælger HF 2-årig kommer du i
en fast klasse med et team af lærere. Du
samarbejder fagligt med dine klassekammerater, og den faste klasse giver dig
rig mulighed for at engagere dig socialt.

Er ung eller voksen.
Ikke kommer direkte fra 9. klasse.
Ønsker at være studerende på fuld
tid og tage en HF-eksamen på 2 år.
Har planer om at læse videre på en
videregående uddannelse.

Jeg havde hørt en masse godt
om skolen, så derfor valgte jeg at
tage studentereksamen her og ikke på
et gymnasium. Det tiltalte mig, at der
ikke kun var helt unge på skolen.
Lau 21 år, HF kursist

I begyndelsen af uddannelsen deltager
du i et introforløb og en introtur. I foråret i 1. HF arrangerer skolen en studierejse til udlandet for alle kursister – som
du dog skal betale for.
Du får i begyndelsen af 1. HF en tutor
(lærer), der rådgiver dig fagligt gennem
din uddannelse. Vores studievejledere,
læse- og skrivevejledere vil også kunne
hjælpe dig undervejs i uddannelsen, så
du opnår de bedst mulige resultater.

Læs mere på horsenshfogvuc.dk/hf-2

FAGENE PÅ HF 2-ÅRIG
1. ÅR

2. ÅR
Dansk A-niveau
Engelsk B-niveau

Kultur- og samfundsfaggruppe:
Historie B-niveau + Samfundsfag C-niveau + Religion C-niveau
Matematik C-niveau
Naturvidenskabelig faggruppe:
Biologi C-niveau
Geografi C-niveau
Kemi C- niveau
1 praktisk/musisk valgfag:
Musik, drama, billedkunst,
design eller mediefag
Idræt C-niveau

2-3 valgfag:
Se fagudbud på
horsenshfogvuc.dk/hf-2

SÅDAN ANSØGER DU:
Inden den 15. marts på
www.optagelse.dk

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

Efter den 15. marts kontakt vores
studievejledning på telefon 79 29 50 00
og hør om der er ledige pladser.
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- tag enkelte fag eller en hel studentereksamen
Få et fleksibelt
uddannelsesforløb
En hel studentereksamen på HF-enkeltfag giver dig adgang til at søge om
optagelse på en videregående uddannelse
ligesom en 2-årig HF-studentereksamen.
Men på HF-enkeltfag kan du vælge at
tage din HF-eksamen over længere tid
end 2 år, hvis du ikke har mulighed for at
studere på fuld tid fx på grund af arbejde
eller familieliv.
Du kan også vælge enkelte fag, som
supplering til anden uddannelse eller en
‘fagpakke’, der er et studieforberedende
forløb til en bestemt uddannelse.
Du kan læse HF-enkeltfag samtidig med,
at du tager fag på 9. eller 10. klasses
niveau på AVU. Det er også muligt at gå
til eksamen som selvstuderende.
Vi tilbyder undervisning på både dag- og
aftenhold og der begynder nye hold i
januar og august.

Vælg HF-e hvis du…

Dit studieliv på HF-e

- Er voksen og ikke kommer direkte fra
grundskolen.
- Ønsker at tage en fuld HF-eksamen
over længere tid end 2 år.
- Ønsker at tage enkelte fag som
supplering til tidligere uddannelse
eller for at komme ind på en bestemt
uddannelse.

På HF-enkeltfag får du en bred kontaktflade, fordi du går på forskellige hold og
ikke har en ‘fast klasse’. Der vil sandsynligvis være en stor spredning i alder på
dine medkursister.

Før jeg kom på
HF-enkeltfag,
var jeg skoletræt,
men nu har jeg fået
lyst til at tage en
uddannelse.

Hvis du læser flere fag på HF-enkeltfag
får du tilbudt en tutor (lærer), der rådgiver dig fagligt gennem din uddannelse.
Vores studievejledere, læse- og skrivevejledere vil også kunne hjælpe dig undervejs i uddannelsen, så du opnår de bedst
mulige resultater.

Sabrina 21 år, HF kursist

Læs mere på horsenshfogvuc.dk/hf-e

FAG TIL EN HEL HF-EKSAMEN PÅ HF-e
Dansk A-niveau

Engelsk B-niveau

3 forskellige valgfag enten:
1 A-niveau + 2 C-niveau
2 B-niveau + 1 C-niveau
2 B-niveaufag, hvis du vælger
tysk, spansk, fransk eller fysik.

Matematik C-niveau

Se fagudbud på
horsenshfogvuc.dk/hf-e

Historie B-niveau

Samfundsfag C-niveau
Religion C-niveau

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

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

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

SÅDAN ANSØGER DU:
Kontakt os på tlf. 79 29 50 00
og aftal tid til en samtale med en
studievejleder. Medbring alle relevante eksamenspapirer til samtalen.
Der er holdstart i januar og august.

Vores studievejledere hjælper dig
Se træffetider og bestil tid på www.horsenshfogvuc.dk/studievejledning
eller ring til os på 79 29 50 00
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