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HF-Cold Hawaii
Dyrk din passion for surf, samtidig med at du 
tager en gymnasial ungdomsuddannelse som 
åbner døren til et væld af forskellige korte og 
mellemlange videregående uddannelser.

Med HF-Cold Hawaii er der fokus på SURF, SKATE OG 
ANDRE FRILUFTSAKTIVITETER. Du lærer også 
at arbejde med oplevelser, events og branding inden
for turistbranchen eller andre virksomheder. Geografisk vil du 
være placeret i Danmarks surfcentrum – Cold Hawaii – med 29 gode surfspots 
indenfor rækkevidde hver dag. Undervisningen foregår primært på Thy-Mors HF & 
VUC i Thisted, men kan også afvikles andre steder – på stranden, på surfkollegiet i 
Klitmøller, i surfbussen eller et helt fjerde sted. 

Valgfag
Obligatoriske valgfag: Idræt B + Samfundsfag B + Mediefag C

HF-Imagine
Går du og drømmer om en bedre verden – en mere grøn og bæredygtig 
verden – og med et bedre klima? Kan du lide at bruge dine hænder, dyrke 
lidt grøntsager, og er du optaget af klima, genbrug og kreativitet?

Vi har sammensat en spændende og kreativ 2-årig hf-uddannelse til dig, der 
fokuserer på BÆREDYGTIGHED, KLIMA, KREATIVITET OG NATURFORSTÅELSE.
Vi vil gøre brug af alle de ressourcer, Thy har, hvad angår natur, iværksættermiljøer 
og skæve hjerner. Alt det rører vi sammen med en fagpakke, der giver dig en 
op-levelse for livet og klæ’r dig på til dit videre forløb.

Valgfag  
Obligatoriske valgfag: Biologi B + Billedkunst B + Mediefag C

”I de to år, som 
vi har gået her, har 
vi lært at tage os af  

hinanden”
Gustav C. R. Grønborg, 

HF-Cold Hawaii

HF-Outdoor
Få en ungdomsuddannelse med fokus på outdooraktiviteter i alle 
afskygninger, fællesskab og kollegieliv i Nationalpark Thys varierede 
og vilde natur.

På HF-Outdoor kan du dyrke din passion for outdoor-aktiviteter og naturen, samti-
dig med at du tager en gymnasial ungdomsuddannelse og bliver en del af et ung-
domsfællesskab på vores kollegie i THY. Du lærer at arbejde i og med naturen, og 
det opkvalificerer dig i forhold til, at naturen også i dit senere arbejdsliv kan komme 
til at spille en stor rolle. Undervisningen kommer til at foregå i klasselokalet noget 
af tiden men kan også foregå forskellige steder i naturen – i skoven, på engen, i 
klitterne, ved stranden, i Nationalparken eller et helt andet sted.

Valgfag  
Obligatoriske valgfag: Idræt B + Biologi B + Mediefag C



HF-Kommunikation
Hvis du gerne vil arbejde med mennesker i en eller anden sammenhæng, 
og finder relationer mellem mennesker spændende og interessante, så er 
HF-Kommunikation måske noget for dig.

Du vil i psykologi og samfundsfag få en større forståelse for det menneskelige 
sind og vores IDENTITETSDANNELSE. Du får kendskab til forskellige teorier, som 
giver en bredere forståelse for de mekanismer, der udspiller sig i relationerne 
mellem mennesker. Samtidig får du en grundlæggende viden om både det danske 
SAMFUNDS OPBYGNING og de internationale sammenhænge, som har betydning 
for Danmark som land og også for hver enkelt danskers daglige liv.

Valgfag
Obligatoriske valgfag: Samfundsfag B + Psykologi C
Et valgfrit fag på B-niveau

HF-Sundhed
HF-Sundhed er for dig, som interesserer sig 
for mennesker og biologi, og som kan forestil-
le sig en fremtid, hvor omsorg for og relationer 
med andre mennesker er i centrum.

Er du optaget af SUNDHED, ERNÆRING, MENNESKER OG NATUR, så er HF-Sund-
hed 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 psykisk 
velvære. Via valgfagene biologi og psykologi får du teoretisk og praktisk viden, som 
du kan bruge i forbindelse med videregående uddannelse indenfor det sundheds-
faglige eller omsorgsrelaterede område.

Valgfag  
Obligatoriske valgfag: Biologi B + Psykologi C
Et valgfrit fag på B-niveau

”Lærerne 
respekterer vores 

forskelligheder og er 
rigtig dygtige til at 

tilpasse undervisningen 
til vores individuelle 

faglige behov”
Sille og Emilie, 2. hf
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Thisted
Munkevej 9
7700 Thisted
Tlf. 70 70 12 34

Nykøbing
Limfjordsvej 95
7900 Nykøbing M
Tlf. 70 70 12 34

 

vuc@vuctm.dk
www.vuctm.dk

En hf-studentereksamen giver dig adgang til at søge om 
optagelse på de mellemlange uddannelser som fx pædagog, 
fysioterapeut, finansøkonom, lærer, farmakonom, miljøtekno-
log, journalist, socialrådgiver, politi. Med et halvt års overbyg-
ningsforløb efter endt studentereksamen, kan du også søge 
om optagelse på lange videregående uddannelser på univer-
siteterne.

Vores linjer er ikke rettet mod specielle uddannelser, men 
derimod forskellige temaer. Dermed har du mulighed for selv 
at tone din hf-uddannelse imod dine interesser og uddannel-
sesbehov.

På 1. og 2. år vil der være projektperioder, hvor vi samarbejder 
med en række af videregående uddannelser og virksomheder 
lokalt og regionalt, som også er med til, at du bliver afklaret i 
forhold til dit videre valg af uddannelse efter hf.

På Thy-Mors HF & VUC vil du opleve et aktivt studiemiljø med 
plads til forskellighed, høj faglighed og højt til loftet.

Vi har nogle dygtige, engagerede og fantastiske undervisere, 
som er klar til at hjælpe, så alle trives i både undervisningen 
og i fællesskabet med de andre elever.  

Tilmelding og optagelse
Går du i 9. eller 10. klasse skal du ansøge via optagelse.dk.
Alle andre skal booke en tid til samtale hos en vejleder på 
vuctm.dk. Vi har åben for tilmelding frem til skolestart i 
august.

Obligatoriske fag
Dansk A, Engelsk B, Matematik C, ét kreativt fag (Billedkunst, 
Idræt eller Mediefag), Naturvidenskabelig faggruppe (Biologi 
C, Geografi C, Kemi C), Samfundsfaggruppe (Historie B, 
Samfundsfag C, Religion C).

Valgfag
B-niveau
Billedkunst (kun på HF-Imagine), Biologi, Idræt (kun på 
HF-Cold Hawaii og HF-Outdoor), Kemi, Matematik, Religion, 
Samfundsfag.

HF: en gymnasial 
uddannelse 
på 2 år

HF er en studentereksamen, 
som tager 2 år at gennemføre.

Thisted:
HF-Cold Hawaii
HF-Imagine
HF-Outdoor
HF-Kommunikation
HF-Sundhed

Nykøbing:
HF-Kommunikation
HF-Sundhed


