
Målrettet HF på 2 år 
• HF er den korteste vej til videre uddannelse 
• HF er professionsrettet og har fokus på vejledning og karriere 
• HF forbereder dig til videre uddannelse 
• HF er seriøse studiemiljøer 
• HF – direkte fra 9. eller 10. klasse – eller hvis du har nogle års erhvervs- og livserfaring 
• HF er for alle, både unge og voksne 
• HF er målrettede linjer og fagpakker 
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Information  
Obligatoriske fag  
• Dansk A 
• Engelsk B 
• Matematik C 
• Kunstnerisk fag/Idræt 
• Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe 
• Naturvidenskabelig faggruppe 
• En fagpakke 
• Ét valgfag 
• Projekt– og praktikperioder 
• Metodefag mm. 
• Større Skriftlig opgave (SSO) 

“Jeg valgte 2-årig HF  
for at komme hurtigt  

videre med min  
uddannelse” 

En 2-årige HF giver adgang til kort/mellemlang videregående uddannelse. Fx: 
• Bioanalytiker 
• Laborant 
• Pædagog 
• Sygeplejerske 
• Finansøkonom 
• Serviceøkonom 
• Socialrådgiver 
• Lærer 
• Diplomingeniør 
• Sundhed og ernæring 
• Politi og forsvar 
• Jordbrugsteknolog 
• Produktionsteknolog 
• Multimediedesigner 

Vi tilbyder den 2-årige HF i Slagelse og Ringsted. Vi tilbyder forskellige linjer på vores to afdelinger. 
Læs mere om fagpakker, valgfag og linjer på vores hjemmeside. 

Optagelse 
Du kan søge optagelse på 2-årig HF direkte fra folkeskolens 9. klasse og efter 10. klasse eller tilsvarende undervis-
ning på samme niveau. Du kan også søge optagelse, hvis du har været ude af skolen i ét eller fere år og vil tilbage i 
uddannelse. Læs mere om optagelseskrav på vores hjemmeside. 
Optagelse via optagelse.dk. Vær opmærksom på, at når du søger, skal du ikke vælge, hvilken HF-linje du vil gå på. Du 
skal kun angive, hvilket kunstnerisk fag/idræt du ønsker. 

Økonomi  
Den 2-årige HF er gratis, og du kan søge SU. 
Undervisningsmaterialer udlånes gratis, men du skal selv medbringe PC. Der kan være udgifter til ekskursioner og 
studierejser.  

Supplerende OverbygningsForløb (SOF) 
Byg oven på din HF eksamen, hvis du vil videre på universitetet. SOF giver adgang til at søge optagelse på de lange 
videregående uddannelser. Forløbet tilbydes på vores afdeling i Slagelse. Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt forløb, 
som kan målrettes en naturvidenskabelig, humanistisk eller merkantil uddannelse. 
Forløbet tilbydes på vores afdeling i Slagelse. Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt forløb, som kan målrettes en 
naturvidenskabelig, humanistisk eller merkantil uddannelse. 
Fagene:  Matematik A, engelsk A, fysik C og B, tysk C og B.  
Læs mere om SOF på vores hjemmeside. 
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