HF på enkeltfag
En gymnasial uddannelse for unge og voksne. En fleksibelt tilrettelagt uddannelse i dit eget tempo.
•

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 for alle, både unge og voksne

•

HF er målrettede linjer og fagpakker
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Fuld HF på enkeltfag
Et forløb med et eller flere HF fag - og du kan blive færdig på 2 år.
Består af obligatoriske fag og valgfag.
Læs mere om de mange HF tilbud på vores hjemmeside.
Fagpakker
Vi tilbyder fagpakker som tager 1 år, hvor du læser 4 eller 5 fag.
Herefter kan du søge ind på en videregående uddannelse,
fx sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, bioanalytiker.
Fjernundervisning
Nogle fag kan læses via fjernundervisning.
Læs mere på vores hjemmeside.

HF er den
målrettede vej til
videre uddanenlse

Økonomi
HF enkeltfag er SU-berettiget ved minimum 23 lektioner pr. uge.
Fagene koster 550 kr. pr. fag.
Tilmelding
Du kan tale med en vejleder for at blive optaget eller du kan tilmelde dig online.
Optagelse er sædvanligvis betinget af, at du har afsluttet 9. eller
10. klasse/D-niveau eller tilsvarende. Som minimum skal du have fulgt
undervisningen i dansk, matematik og engelsk og have været ude af grundskolen
i et år. Du bliver altid optaget på baggrund af en individuel vurdering.
Fag
• Dansk A
• Engelsk B
• Matematik C
• Kunstnerisk fag/Idræt
• Biologi C
• Geografi C
• Kemi C
• Historie B
• Regligion C
• Samfundsfag C
• En fagpakke, hvor du vælger uddannelsesretning
• Ét valgfag
• Et ekstra fag på C-niveau
• Eksamensprojekt (EP)
• Større Skriftlig opgave (SSO)

Knæskade banede vejen til studier på VUC
”Skal jeg virkelig være jord- og betonarbejder resten af mit liv?”
Claus fortsætter: ”Jeg undersøgte forskellige muligheder for at komme til at bruge hovedet” – og kom frem til at
jobbet som socialrådgiver godt kunne være noget for mig.
Som socialrådgiver er der gode jobmuligheder.
Så Claus tog beslutningen og sagde op, og begyndte på VUC. Her lidt over et år senere har Claus bestået alle eksamener med gode karakterer: ”Jeg har vist mig selv, at mit hoved godt kan”.
Claus, HF enkeltfags studerende, Korsør
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