
Den hurtigste vej til en 
videregående uddannelse

TAG EN 
2-ÅRIG HF

N
O

RDVESTVUC.DK



På den 2-årige HF kan du vælge mellem en 
række spændende fagpakker, hvor du vil 
opleve at fagene arbejder sammen og tones 
i forhold til de videregående uddannelser. En 
HF-fagpakke består af et fag på B-niveau, et fag 
på C- niveau samt et valgfag. Du skal først vælge 
din endelige HF-fagpakke i løbet af dit første 
år på uddannelsen. For at kvalificere dit valg, 
hjælper vi dig gerne – og du vil bl.a. også møde 
mennesker, der arbejder inden for den retning, 
du tænker på at vælge.

Studiemiljø
På den 2-årige HF kommer du til at gå i en 
stamklasse med et fast tilknyttet lærerteam og 
en vejleder. Du samarbejder fagligt med dine 
klassekammerater, og den faste klasse giver dig 
rig mulighed for at engagere dig socialt.

I løbet af det første år bliver der arrangeret en 
studierejse til udlandet for alle elever, som du 
skal betale for. Der vil desuden være fællestimer 
med foredrag, ekskursioner i fagene og andre 
sociale aktiviteter samt mulighed for at deltage i 
vores kursistråd.

Deltagerbetaling
Det er gratis at tage en 2-årig HF.

SU
Ja

Semestre og ingen årskarakterer
Den 2-årige HF er opdelt i fire semestre, og der 
er eksamen efter hvert semester. Der er ingen 
termins- og årskarakterer på HF, men du skal til 
eksamen i alle dine fag.

Udover den almindelige undervisning i fagene 
indeholder den 2-årige HF også et projektforløb i 
hvert semester med fokus på at afklare og styrke 
dine faglige interesser, så du bliver godt rustet til 
at vælge en evt. videregående uddannelse. 

En 2-årig HF er en studieforberedende 
ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau. Den 
2-årige HF er et målrettet forløb, der kombinerer 
det teoretiske læsestof med projekt- og 
praktikperioder, så du får bedre mulighed for at 
træffe det rigtige uddannelses- og karrierevalg.

Obligatoriske fag

• Dansk A
• Engelsk B
• Matematik C
• Naturvidenskabelig faggruppe (NF)*
• Kultur og Samfundsfaggruppe (KS)*
• Et kreativt fag på C-niveau
• To linjefag samt et valgfag

* NF består af fagene: Biologi C, 
Geografi C og Kemi C 

* KS består af fagene: Historie B, 
Religion C og Samfundsfag C

2-ÅRIG HF

Når du tager fagene som faggruppe på den 
2-årige HF modtager du undervisning af ét 
samlet lærerteam og mere undervisning på 
tværs af fagene. Fagene supplerer hinanden 
emnemæssigt, og man kan bruge sin viden 
fra det ene fag til at blive bedre til et af de 
andre fag.

FAG OG 
FAGPAKKER
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HF-FAGPAKKER

Mennesker og samfund
Fagpakken Mennesker og samfund er for dig, der har en 
særlig interesse for menneskers vilkår og muligheder. 
Du overvejer måske at uddanne dig til folkeskolelærer, 
pædagog, socialrådgiver, ergoterapeut el.lign. 

Psykologi C Samfundsfag B

Samfund og kultur
Fagpakken Samfund og kultur er for dig, der har en særlig 
interesse for samfund, sprog og kulturforståelse. Du overvejer 
måske at uddanne dig inden for sprog, kultur og turisme.

Samfundsfag B Tysk C+B

Matematik og velfærd
Fagpakken Matematik og velfærd er for dig, der interesserer dig for 
naturvidenskab, mennesker og sundhed. Du overvejer måske at 
uddanne dig til fysioterapeut, sygeplejerske, professionsbachelor i 
ernæring og sundhed, bioanalytiker, finansøkonom el.lign.

Matematik B Psykologi C

Matematik og teknologi
Fagpakken Matematik og teknologi er for dig, der har en særlig 
interesse for naturvidenskab. Du overvejer måske at uddanne dig 
til laborant, datamatiker, maskinmester, byggetekniker eller en 
anden teknisk uddannelse. 

Matematik B Fysik C

Samfund og bevægelse
Fagpakken Samfund og bevægelse er for dig, der har en særlig interesse 
menneskers velfærd og sundhed. Du overvejer måske at søge ind 
på en samfunds- eller sundhedsfaglig uddannelse, fx ergoterapeut, 
bevægelsespædagog eller folkeskolelærer.

Samfundsfag B Idræt C

NB. I fagpakkerne foreslår vi to bestemte linjefag, men du har også mulighed for at vælge 
andre relevante linjefag, så du kan målrette din HF endnu bedre til den videregående 
uddannelse, du gerne vil læse videre på.

Mulige kreative fag

Billedkunst C Idræt CDrama C

Mediefag C Musik C

Mulige valgfag

Matematik B Kemi B

Filosofi C

Samfundsfag B Fysik B

Markedskommunikation C

Religion B Psykologi BBiologi B

Idræt B
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Supplerende overbygning
 
Den 2-årige HF er direkte 
adgangsgivende til de korte og 
mellemlange erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelser. Vil 
du læse videre på universitetet, skal 
du udvide din HF med et supplerende 
overbygningsforløb.  

En supplerende overbygning er et 
særligt tilrettelagt forløb, et slags femte 
semester, der giver dig adgang til at søge 
optagelse på de lange videregående 
uddannelser. Hvilke fag du skal læse på 
overbygningen, afhænger derfor af, hvilken 
universitetsuddannelse du ønsker at søge 
optagelse på efter din supplering. Du 
skal dog minimum læse et ekstra fag på 
A-niveau og et ekstra fag på B-niveau.

Optagelseskrav

•  Du skal have afsluttet undervisningen i  
9. klasse i folkeskolen.

•  Du skal have ansøgt om optagelse rettidigt i 
direkte forlængelse af 9. klasse. Har du søgt 
om optagelse senest 1. marts, har du søgt 
rettidigt.

•  Du skal være vurderet uddannelsesparat 
til en HF-uddannelse. For at være 
uddannelsesparat skal din skole vurdere, at 
du opfylder de faglige, sociale, personlige og 
praksisfaglige forudsætninger for at starte 
på en HF-uddannelsen. For at opfylde de 
faglige forudsætninger skal gennemsnittet 
af dine seneste standspunktskarakterer være 
mindst 4,0. I slutningen af skoleåret bliver du 
uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse 
med de afsluttende standpunktskarakterer. 
Det er resultatet af denne endelige 
uddannelsesvurdering, der er afgørende for 
din optagelse.

•  Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den 
ønskede gymnasiale uddannelse, har du 
alligevel krav på at blive optaget, hvis du får 
et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne 

prøver ved folkeskolens afgangseksamen og 
opfylder de andre adgangskrav.

•  Du skal have modtaget prøveforberedende 
undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse.

•  Du skal have aflagt alle obligatoriske prøver i 
9. klasse. Det vil sige, at du skal have været til 
eksamen i de fem lovbundne prøver (dansk 
skriftlig, dansk mundtlig, matematik skriftlig, 
engelsk skriftlig, fællesprøve i fysik/kemi, 
biologi, geografi) samt to udtræksfag.

•  Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen. 
Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i 
gennemsnit af de lovbundne prøver og de to 
udtræksfag fra 9. klasseprøverne.

•  Du skal have opnået et eksamensgennemsnit 
på mindst 4,0 i de lovbundne prøver.

•  Du skal have ansøgt via optagelse.dk senest 
den 1. marts.

Tilmelding
Al tilmelding sker via optagelse.dk. Går du i 
9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen den 1. 
marts. Ellers er ansøgningsfristen senest den  
31. august.

Direkte fra 9. klasse
Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have 
mulighed for at blive optaget på baggrund af  
en optagelsesprøve og-samtale.
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•  Du skal have afsluttet undervisningen 
i 10. klasse i folkeskolen.

•  Du skal være vurderet uddannelsesparat 
til HF.

•  Du skal have ansøgt om optagelse rettidigt 
i direkte i forlængelse af 10. klasse. Har du 
søgt om optagelse senest 1. marts, har du 
søgt rettidigt.

•  For at være uddannelsesparat skal din 
skole vurdere, at du opfylder de faglige, 
sociale, personlige og praksisfaglige 
forudsætninger for at starte på en HF-
uddannelse. For at opfylde de faglige 
forudsætninger skal gennemsnittet af dine 
seneste standspunktskarakterer være på 
mindst 4,0. I slutningen af skoleåret bliver du 
uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse 
med de afsluttende standpunktskarakterer. 
Det er resultatet af denne endelige 
uddannelsesvurdering, der er afgørende for 
din optagelse.

•  Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den 
ønskede gymnasiale uddannelse, har du 
alligevel krav på at blive optaget, hvis du får 
et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne 

prøver ved folkeskolens afgangseksamen og 
opfylder de andre adgangskrav.

•  Du skal have fulgt undervisningen og aflagt 
folkeskolens 10. klasseprøver i dansk, 
engelsk og matematik (både mundtlig og 
skriftlig).

•  Du skal have aflagt folkeskolens fællesprøve i 
fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse 
eller 10. klasseprøven i fysik/kemi.

•  Du skal have modtaget prøveforberedende 
undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse.

•  Du skal have aflagt 9. klasseprøven i tysk eller 
fransk, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 
10. klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. 
klasse.

•  Du skal have opnået mindst 2,0 i 
karaktergennemsnit i både dansk og 
matematik i 10. klasseprøverne.

•  Du skal have ansøgt via optagelse.dk senest 
1. marts.

Direkte fra 10. klasse
Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have 
mulighed for at blive optaget på baggrund af  
en optagelsesprøve og-samtale.

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.

Optagelse via AVU
Med en Almen Forberedelseseksamen har du krav 
på optagelse på den 2-årige HF, hvis du har bestået 
følgende:

•  Dansk eller dansk som 2. sprog D-niveau
• Engelsk D-niveau
• Matematik D-niveau
• Naturvidenskab G-niveau
•  Et af disse fag på G-niveau: historie, samfundsfag, 

tysk eller fransk

Merit
Har du taget fag på andre gymnasiale uddannelser, 
kan du ofte overføre karaktererne derfra.
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På Nordvestsjællands HF og VUC til-
byder vi voksenuddannelse på mange 
niveauer og hjælper dig godt videre 
mod den fremtid, du ønsker dig.

Find os på nordvestvuc.dk


