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Nye hf-linjer
2-årig hf-uddannelse fra august 2017

Den korteste vej
til drømmeuddannelsen

Optagelse
Folkeskolens 9. eller 10. klasseprøver, eller du skal have
haft anden undervisning på
tilsvarende niveau.
Adgang
Giver adgang til korte, mellemlange og lange videregående
uddannelser – fx pædagog,
sygeplejerske, lærer, jurist eller
læge.

Nye hf-linjer

Valgfag

Hf er en ungdomsuddannelse for dig som gerne vil have en
gymnasial uddannelse på 2 år. Fra august 2017 kan du som
noget nyt begynde på hf allerede efter 9. klasse.

A-niveau
Engelsk

En studentereksamen på hf giver dig adgang til at søge om
optagelse på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, og på lange videregående uddannelser på
universiteterne.
I hf-uddannelsen kommer du til at arbejde med kreative og
skabende problemstillinger – både i timerne og uden for klasseværelset. 2-årig hf giver dig både almene og karriererettede
kompetencer og hjælper dig til at afklare dit valg af videregående uddannelse. På 1. og 2. år vil der være projektperioder,
hvor vi samarbejder med en række af videregående uddannelser og virksomheder lokalt og regionalt, som er med til at
understøtte dit videre valg af uddannelse efter hf.

Grundfag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C eller kunstnerisk fag C*
Naturvidenskabelig faggruppe (Biologi C, Geografi C, Kemi C)
Samfundsfaggruppe (Historie B, Samfundsfag C, Religion C)
* Billedkunst, Design, Idræt eller Mediefag

B-niveau
Biologi, Design, Fysik, Idræt, Kemi, Matematik, Psykologi,
Samfundsfag, Spansk, Tysk
C-niveau
Erhvervsøkonomi, Filosofi, Idræt, Informatik, Innovation,
Mediefag, Psykologi, Tysk

Tilmelding
Går du i 9. eller 10. klasse er ansøgningsfristen den 1. marts.
For øvrige er ansøgningsfristen til 2-årig hf den 15. marts.
Tilmelding sker via Optagelse.dk
Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du
bestille tid til en personlig samtale hos en vejleder på
vuctm.dk, inden du sender din ansøgning.

NYE HF-LINJER
LSER
= NYE UDDANNE

HF-Business
HF-Business er for dig, som tænker på at søge ind på
erhvervsakademiuddannelserne – finansøkonom,
administrationsøkonom eller markedsføringsøkonom
HF-Business er for dig, der gerne vil have et erhvervsrettet fokus, fordi du gerne vil videreuddanne dig inden for
forretnings- og erhvervslivet – du drømmer måske om
at blive reklamekonsulent eller kommunikationsmedarbejder. Uddannelsen foregår i samarbejde med UCN og
Erhvervsakademi Dania, omkring tværfaglige projekter. Du
vil opleve, at du er en del af et videregående uddannelsesmiljø, samtidig med du tager din ungdomsuddannelse.
Obligatoriske fag:
Erhvervsøkonomi C + Matematik B
Valgfag:
Fag på B-niveau

HF-Cold Hawaii
HF-Cold Hawaii – dyrk din passion for surf samtidig med, at du arbejder med udvikling og iscenesættelse af oplevelser
Med en HF-Cold Hawaii er der fokus på surf. Du lærer
også at arbejde med oplevelser, events og branding
inden for turistbranchen eller andre virksomheder,
ligesom du lærer at skabe unikke kundeoplevelser.
Geografisk vil du være placeret i Danmarks surfcentrum – Cold Hawaii – med 29 gode surfspots inden
for rækkevidde hver dag. Undervisningen kan foregå
forskellige steder – på stranden, på surfkollegiet i
Klitmøller, på skolen eller et helt fjerde sted.
Obligatoriske fag:
Idræt B + Samfundsfag B
Valgfag:
Mediefag C

HF-Force
HF-Force er for dig, der tænker på at søge ind til fx
politiet, militæret eller Beredskabsstyrelsen
HF-Force henvender sig til dig, der overvejer en karriere,
hvor dét at kunne navigere i kriser og håndtere udfordrende opgaver er en del af hverdagen. Du kommer til at
arbejde med problemstillinger inden for fx stress,
naturkatastrofer, kommunikation og samarbejde. I løbet
af dine to år på hf vil der være uddannelsesaktiviteter,
som foregår i samarbejde med Midt- og Vestjyllands
Politi og Beredskabsstyrelsen.
Obligatoriske fag:
Idræt B + Psykologi C
Valgfag:
Fag på B-niveau

HF-Game & Design
HF-Game & Design med særligt fokus på spiludvikling, fortælleuniverser og design
Hvis du er vild med grafisk design og brænder for
at udforske de muligheder, der er indenfor spil- og
medieindustrien, så er HF-Game & Design noget for
dig. Her lærer du at udvikle og designe apps, spil og
interaktive medieoplevelser, samtidig med du får lov
at udøve din passion for e-sport. HF-Game & Design
er oplagt, hvis du kunne tænke dig en videregående
uddannelse eller en karriere inden for spilindustrien,
IT- eller kommunikationsbranchen.
Obligatoriske fag:
Design B + Mediefag C
Valgfag:
Fag på B-niveau

HF-Læring & Kommunikation

HF-Science

HF-Læring & Kommunikation er for dig, der overvejer at
blive fx lærer, pædagog eller socialrådgiver

HF-Science er målrettet tekniske uddannelser på
erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelserne, fx bygningskonstruktør, autoteknolog eller
IT-teknolog

HF-Læring & Kommunikation er for dig, som synes, at psykologi og menneskets udvikling og levevilkår er spændende.
I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med kulturelle og sociale udfordringer, som karakteriserer det moderne
liv. Mange af opgaverne er baseret på virkelighedsnære og
aktuelle cases og problemstillinger.

På HF-Science arbejder du med teorier om verden og afprøver dem i virkeligheden. Gennem tværfaglige projektperioder
får du kendskab til naturvidenskabelige arbejdsmetoder og
den nyeste forskning inden for feltet.

Obligatoriske fag:			
Psykologi C + Samfundsfag B		

Obligatoriske fag:			
Fysik C + Matematik B			

Valgfag:
Fag på B-niveau

Valgfag:
Fag på B-niveau

HF-Sundhed

HF-Uni

HF-Sundhed er for dig, der interesserer sig for mennesker og biologi. Du overvejer måske at blive sygeplejerske, fysioterapeut eller laborant

HF-Uni er målrettet universiteter og andre højere
læreranstalter

Er du optaget af sundhed, ernæring, mennesker og natur, så
er HF-Sundhed noget for dig. Her er der fokus på mennesket
og dets omgivelser. Både i og uden for klasselokalet arbejder
du med aktuelle problemstillinger, som tager afsæt i det moderne menneskes liv og hverdag inden for fx krop, sundhed
og selvmonitorering – en teknologi, der løbende sætter tal på
kroppens funktioner gennem selvmålinger.
Obligatoriske fag:			
Biologi B + Psykologi C
Valgfag:
Fag på B-niveau

HF-Uni er en udvidet linje på to år, hvor du i 2. hf får flere fag
end dine klassekammerater. Med HF-Uni kommer du hurtigt
fremad mod dit drømmestudie. I løbet af to år vil du få de
niveauer, som kræves for at søge optagelse på de humanistiske, samfundsfaglige eller naturvidenskabelige universitetsuddannelser. Da du opnår et højere fagligt niveau på HF-Uni
end på de andre hf-linjer, er HF-Uni mere krævende og forudsætter gode studiekompetencer fra første dag.
Obligatoriske fag:
Engelsk A + Matematik B + Samfundsfag B + valgfag
(Kemi B eller Psykologi C)

Overbygningsforløb på 2-årig hf
Overbygningsforløbet betyder, at du får et halvt års yderligere undervisning ud over det normale 2-årige forløb.
Forløbet er SU-berettiget
På et halvt år giver et overbygningsforløb dig de nødvendige fag og niveauer for at søge ind på universiteter eller andre højere
læreranstalter. Din uddannelsestid på hf bliver i alt 2½ år.
Muligheden for at tage et overbygningsforløb står åbent i op til to år efter, du har afsluttet en 2-årig hf-uddannelse.
Valgfag vælges efter dine behov og ønsker.

Optagelse
Du kan blive optaget på 2-årig hf efter 9. eller 10. klasse.
Optagelse fra 9. klasse
•
Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet
uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 i
standpunktskarakter
•
Du skal have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar
forlængelse af 9. klasse
•
Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i
2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse
•
Du skal have aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i
9. klasse
•
Du skal have opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4
ved Folkeskolens Afgangsprøve

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, så har du mulighed for at søge om optagelse alligevel og få adgang fx via en
vejledningssamtale eller via en optagelsesprøve og helhedsvurdering.
Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
Du har også mulighed for optagelse efter en individuel bedømmelse af dine kvalifikationer, hvis du har en anden baggrund
– erhvervserfaring og/eller anden uddannelse.
Merit
Har du taget fag på andre gymnasiale uddannelser, kan du ofte
overføre karaktererne derfra.

Optagelse fra 10. klasse
•
Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat
•
Du skal have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar
forlængelse af 10. klasse
•
Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i
2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse
•
Du skal have aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i
9. klasse
•
Du skal have bestået Folkeskolens Afgangsprøve efter
9. klasse
•
Du skal have modtaget undervisning i engelsk i 10. klasse
og have aflagt 9. eller 10. klasseprøve i faget
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