
HF SOF 

Adgangsgivende til universitetet

Version 21-01



HF SOF er et supplerende overbygningsforløb til din 
HF-eksamen, som giver dig mulighed for at søge ind på 
universitetet. 

HF SOF består af to eller tre fag, hvoraf mindst ét skal være 
på A-niveau. 

På Herning HF tilbyder vi en række relevante fag og 
niveauer, så du kan sammensætte dit supplerende 
overbygningsforløb, så det passer til dine karriereplaner. 

HF SOF tilrettelægges over ét semester og er et blend af 
undervisning med faglærere og individuelle studietimer. 

Du får undervisning af vores dygtige lærere og bliver en 
del af det faglige studiemiljø på HF SOF.

Undervisningen foregår dagligt ml. kl. 8.10 og kl. 15.15. 
Der kan dog forekomme undervisningsdage til kl. 16.00.

For at sikre du udvikler dine studiekompetencer, er vores 
coach Louise Ebler Andersen tilknyttet HF SOF.  

Du vil blive tilbudt at deltage i studiegrupper med andre 
HF SOF elever, og du får mulighed for at søge om en fast 
studieplads på skolen. 

HF SOF på Herning HF



Fagudbud

Fagudbud foråret 2021

• Engelsk løft fra B til A
• Historie løft fra B til A (skal kombineres med Filosofi 

0-C)
• Matematik løft fra C til B

Fagudbud efteråret 2021

• Engelsk løft fra B til A
• Matematik løft fra B til A
• Fysik løft fra 0 til B
• Tysk løft fra 0 til B
• Kemi løft fra C til B

Eksempler på adgangsgivende HF SOF

Amerikanske studier - Syddansk Universitet, Odense
Engelsk løft fra B til A (125 timer)
Tysk løft fra 0 til B (200 timer)

International Business and Politics - Copenhagen Business 
School
Engelsk løft fra B til A (125 timer)
Matematik løft fra C til B (125 timer)

Medicin - Aarhus Universitet 
Matematik løft fra B til A (125 timer)
Kemi løft fra C til B (125 timer)
Fysik løft fra 0 til B (200 timer)

Se mulige videregående uddannelser og optagelseskrav 
på www.ug.dk.



Hør mere om dine muligheder

Vil du vide mere?
For yderligere information kontakt studievejleder Lise Yde:

Brorsonsvej 2 • 7400 Herning • 96 27 62 00 • info@hhfvuc.dk • www.herninghf.dk

Redaktionen sluttede den 26. oktober 2020. Vi tager forbehold for ændringer.

Anne Mette Brodersen
amb@hhfvuc.dk
22 36 28 79

Træffetider: Mandag - fredag kl. 9.30 - 12.00.

Lise Yde
liy@hhfvuc.dk
22 83 07 42

Træffetider: Mandag - torsdag kl. 9.00 – 14.00. Fredag kl. 9.00 – 13.00. 

SU
Du har mulighed for at søge SU til HF SOF. For yderligere information kontakt en af vores SU-vejleder:

Studiestart HF SOF

mandag den 4. januar 2021

Tilmeldingsfrist:
fredag den 8. januar 2021


