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Information
En individuelt tilpasset uddannelse, der tilgodeser de
kompetencer, du allerede har. Det er et tilbud til unge og voksne,
der ønsker at sikre sig optagelse på HF. Du får en 10. klasses
eksamen, der forbereder dig til HF, og som giver dig rigtig gode
muligheder for at gennemføre din HF med et godt
eksamensresultat.

En Almen
Forberedelseseksamen
åbner nye muligheder

En Almen Forberedelseseksamen består af 5 fag, som du
skal bestå.
Obligatoriske fag
• Dansk D eller Dansk Som Andetsprog D
• Matematik D
• Engelsk D
Derudover vælges et fag
• Naturvidenskab G eller FED
• Historie D eller samfundsfag D

Optagelse
• Inden du kan begynde på uddannelsen, skal du tale med en
studievejleder om ønsker og forudsætninger.
• Du skal altid medbringe de eksamensbeviser, du har fra andre skoler.
• Under samtalen vurderer vi, hvad der skal til, for at du kan tage en
Almen Forberedelseseksamen.
Der er skolestart i august, men det er muligt at blive optaget senere,
hvis vi vurderer, at du kan nå at blive klar til eksamen. Vi har således
løbende optag. Book tid til studievejledning på vores hjemmeside.
Økonomi
Forløbet koster 1.040 kr. :
• Dansk 260 kr.
• Engelsk 260 kr.
• Matematik 260 kr.
• Naturvidenskab G niveau 130 kr./FED niveau 260 kr.
• Historie eller Samfundsfag G niveau 130 kr./FED niveau 260 kr.
Du kan få SU til uddannelsen - læs vores brochure om SU. Du er først optaget på hold, når vi har registreret
din betaling. Undervisningsmaterialer er som udgangspunkt gratis. Du skal selv medbringe PC.
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