DEN
2-ÅRIGE
HF
Din sikre vej til alle uddannelser!
Bliv student på 2 år

HF er…

HF er en studieforberedende ungdomsuddannelse på gymnasialt
niveau.
Med en 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 tager en udvidet fagpakke.

- En hurtig vej til din videregående
uddannelse.
- Fokuseret mod din videre
uddannelse – med obligatoriske
fag og målrettede fagpakker.
- Opdelt i 4 semestre, der er
eksamen efter hvert semester.
- Du får ingen årskarakterer.
- En gymnasial uddannelse, hvor
idræt er valgfrit.

Målrettede HF-fagpakker
På 3. og 4. semester skal du følge en
fagpakke med to valgfag, som passer til dine interesser og ønsker om
videre uddannelse.
Du vælger fagpakke i 2. semester,
når du har lært fagene bedre at
kende. Vores studievejledere og
lærere rådgiver dig, når du skal
vælge fagpakke.

HF Force
Idræt B + Psykologi C
Til uddannelser ved politi og forsvar.

HF Social
Samfundsfag B + Psykologi C
Til pædagog, socialrådgiver, lærer
og samfundsrettede uddannelser.

HF Global

HF Digital

Psykologi C + Spansk B / Fransk B
/ Tysk B
Til markedsføringsøkonom, international hospitality manager, kommunikation og uddannelser i udlandet.

Mediefag B + Informatik C
Til multimediedesigner, datamatiker,
it-teknolog og andre it-uddannelser.

HF Business

Matematik B + Fysik C
Til konstruktør og andre tekniske
uddannelser.

Matematik B + Erhvervsøkonomi C
Til handelsøkonom, event-manager
administrationsøkonom, markedsføringsøkonom og lederuddannelser.

HF Care
Biologi B + Psykologi C
Til sygeplejerske, jordemoder,
laborant, tandplejer, fysioterapeut
og andre sundhedsuddannelser.

HF = HURTIGT FREMAD!

HF Science

HF Uni
Engelsk A + Matematik B + Samfundsfag B + Tysk C / Fysik C.
Udvidet fagpakke til universitetsuddannelser.
HF Uni kan tages i løbet af 2. år på
HF eller som en ½ års overbygning til
den 2-årige HF.

Fagene på HF 2-årig
2. år

1. år
1. semester

3. semester

2. semester

4. semester

Dansk A
Engelsk B

Kultur- og samfundsfagsgruppe: Historie B + Religion C + Samfundsfag C

Større Skriftlig
Opgave
Praktikperiode

Naturvidenskabelig faggruppe:
Biologi C + Kemi C + Geografi C
Matematik C
To kortere projektperioder
Ét af C-fagene:
Musik, design
drama, billedkunst,
mediefag eller idræt

Valgfag og fagpakke fx:
HF Care / HF Force / HF Social
HF Science / HF Business
HF Global / HF Digital / HF Uni
- læs om vores fagpakker på den anden side!

Fag og eksamen

Vælg HF-2 hvis du…

Studiemiljø

HF-fagene er inddelt i 3 niveauer:
A, B, og C, hvor A er det højeste
gymnasiale niveau.

- Er ung eller voksen.
- Kommer direkte fra 9. eller 10.
klasse.
- Har været igang med job, rejse
eller uddannelse.
- Vil studere på fuld tid og blive
student på 2 år.
- Har planer om en videregående
uddannelse.

På HF 2-årig kommer du i en fast
klasse med et team af lærere.

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.

Du samarbejder fagligt med dine
klassekammerater, og den faste
klasse giver dig rig mulighed for at
engagere dig socialt.
I 1. HF vil der være en fælles studietur, som du skal betale for. Du kan
frivilligt deltage i skolens sociale liv
med fx fodbold, musical og
fredagscafé.

Sådan ansøger du
Søg om optagelse på www.optagelse.dk eller kontakt en HF-studievejleder.

Kontakt os
Kontakt vores studievejledere via tlf. 79 29 50 00 eller book tid til en samtale
på horsenshfogvuc.dk/studievejledning

Læs mere på
horsenshfogvuc.dk/hf-2
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