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På Herning HF & VUC tror vi på, at trivsel og læring går hånd i 
hånd. Vi tror på, at gensidig respekt for hinandens forskellighed og 
faglighed er en forudsætning for, at vi udvikler os som mennesker. 
Og vi tror på, at tingene lykkes i et demokratisk fællesskab. 
 
Derfor stiller vi krav til alle vores ansatte om professionalisme og  
engagement. Derfor går vores lærere gerne et ekstra skridt for at 
fremme dit læringsudbytte. Og derfor forventer vi, at du deltager 
aktivt i undervisningen og den hverdag, vi alle er en del af. På 
den måde er vi tro mod vores vision om at være et attraktivt 
uddannelsessted, hvor vi kommer i mål med vores elever.  

Det er umuligt at spå om, hvilke jobs og karrieremuligheder 
der bliver skabt om 10, 20 eller 30 år. Men ét er sikkert; HF er 
uddannelse til virkeligheden. 

På Herning HF & VUC vil du møde en praksisnær og innovativ 
undervisning. På den måde giver vi dig en bred vifte af 
kompetencer og hjælper dig til at afklare dit valg af videre 
uddannelse, så du er godt rustet til at møde fremtiden. 
 
Vel mødt på Herning HF & VUC.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Thorøe
Rektor

Velkommen til Herning HF & VUC



HF åbner døre til fremtiden

HF er en ungdomsuddannelse for dig, som gerne vil have en 
gymnasial uddannelse på 2 år. 

Start direkte efter 9. klasse
Er du glad for at gå i skole, så fortsæt på HF efter 9. klasse.

Målrettet videregående uddannelser
HF giver dig alle muligheder for at kvalificere dig til 
videregående uddannelser – både mellemlange uddannelser og 
universitetsuddannelser.

Uddannelse til virkeligheden
Hos os vil du være en del af en spændende undervisning, hvor vi 
bl.a. samarbejder med VIA University College, Aarhus Universitet 
Herning og Erhvervsakademi. På den måde bliver du afklaret i 
forhold til valg af videregående uddannelse. 

HF-fagpakker rettet mod fremtiden
Det første år på HF arbejder du med de obligatoriske fag og lærer 
at blive en dygtig studerende. På andet år følger du valgfag og en 
af vores HF-fagpakker.

Et spændende og motiverende undervisningsmiljø
Hos os er eleverne forskellige, både aldersmæssigt og 
erfaringsmæssigt. Det giver et spændende og motiverende 
undervisningssmiljø, hvor du udvikler dig både fagligt og 
personligt. Du bliver en del af et miljø, som er åbent, samarbejder 
og bygger på respekt for den enkelte.

Gensidig respekt for hinandens forskellighed og faglighed
Vores mål er, at alle elever trives og lærer noget. Med gensidig 
respekt for hinandens forskellighed og faglighed har vi tillid til, at 
vi i fællesskab kan få tingene til at lykkes. 



= Eksamensfag

Opbygningen af HF

1. semester
At lære

2. semester
Blik mod fremtiden

3. semester
Faglig fordybelse

4. semester
Klar til videre uddannelse

Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A

Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B

Kultur- og samfundsfag
Historie B

Kultur- og samfundsfag
Historie B, Religion C, 
Samfundsfag C

Kultur- og samfundsfag
Historie B, Religion C, 
Samfundsfag C

Matematik C Matematik C

Naturfag
Biologi C, Geografi C, Kemi C

Naturfag
Biologi C, Geografi C, Kemi C

Kreativt fag
Billedkunst C, Drama C, Idræt 
C, Mediefag C, Musik C

HF-fagpakke
Fagpakke (B + C) + valgfag

HF-fagpakke
Fagpakke (B + C) + valgfag

Uni-fagpakke:
Fag på A-niveau + Fag på 
B-niveau + Fagpakke (B + C) 
+ Valgfag B

Uni-fagpakke:
Fag på A-niveau + Fag på 
B-niveau + Fagpakke (B + C) 
+ Valgfag B

Uni-fagpakke:
Fag på A-niveau 



HF-fagpakker

Det første år på HF arbejder du med de obligatoriske fag og lærer at blive en dygtig studerende. Du skal vælge frit mellem 
billedkunst, drama, idræt, mediefag eller musik.

På andet år skal du vælge en fagpakke og et valgfag.

Fagpakke Frie valgfag

Care Religion B Psykologi C Biologi B
Kemi B
Matematik B
Musik B
Naturgeografi B
Psykologi B
Religion B
Samfundsfag B

Design Billedkunst B Design C

Education Samfundsfag B Filosofi C

Force Idræt B Psykologi C

Science Biologi B Fysik C

Business Matematik B Erhvervsøkonomi C

Explorer Spansk B Tysk C

Hands on Matematik B Teknologi C



Medbestemmelse og medansvar
På Herning HF er eleverne i centrum. Vi lægger vægt bag, 
når vi bruger buzzwords som accept af forskellighed, respekt 
for demokratiet, beslutningsdygtighed og selvstændighed. Vi 
prioriterer derfor dialogen med eleverne højt, så du har mulighed 
for at få medindflydelse på din hverdag, f.eks. gennem vores 
aktive elevråd, festudvalget, frivillig idræt, musik og meget mere. 

Du vil opleve, at der er kort vej til handling, når vi sammen har 
truffet en beslutning.  

Karakterfri hverdag
På HF får du ikke standpunktskarakterer – hvert fag eller hver 
faggruppe afsluttes med en eksamen. I stedet for karakterer får 
du løbende evalueringer og feedback i fagene, så du guides til at 
blive så dygtig som mulig. 

Nærhed
Vi hylder nærhedsprincippet. Lærerne arbejder derfor i 
klasseteams, og hver klasse har tilknyttet en klasseleder og en 
studievejleder. På den måde ved du altid, hvem du skal henvende 
dig til, hvis du har brug for råd i dit uddannelsesforløb.

Projekt- og praktikforløb
I løbet af din HF-uddannelse udfordres du på dit karrierevalg - 
både hvis du ved præcist, hvad du vil, og hvis du er uafklaret i 
forhold til fremtiden. Det gør vi ved at arbejde med karrierelæring 
i de enkelte fag. 

Gennem praktik- og projektperioder får du kendskab til 
uddannelser, du måske slet ikke vidste eksisterede, møder 
studerende fra forskellige videregående uddannelser og kommer i 
studiepraktik.

Det særlige ved HF

”Eleverne gennemgår en kæmpestor udvikling på HF. Det 
er så fedt at se, at den usikkerhed, de har, forsvinder - de 
kan meget mere, end de selv tror.”

 - Martin, underviser



Hverdagen hos os er meget andet end undervisning.

Fredagscafé
Den første fredag i måneden holder festudvalget fredagscafé, 
hvor Café Brorson bliver ekstra hyggelig med bordfodbold, 
bordtennis, god musik og forskellig underholdning.

Gallafest
Gallafesten er en fantastisk opvisning af flotte kjoler, presse-
folder i habitter, skarpt hår, blankpolerede dansesko, lækker 
make-up og - traditionen tro - Les Lanciers’ komplicerede trin i 
overværelse af familien. 

Derpå en festmiddag med lærere og elever.

Virtuel lektiecafé
Brug vores virtuelle lektiecafé, når du har tid.

Fester
Flere gange om året arrangerer festudvalget fester. Der er som 
regel en DJ eller livemusik. Overskuddet fra festerne går til at 
lave endnu bedre fester.

Frivillig idræt, musik m.m.
Der er god mulighed for at være aktiv og social på tværs af 
klasser og uddannelser til frivillig idræt, musik m.m.

Fællesarrangementer
Flere gange om året har vi fælles foredrag og debatter om 
aktuelle og samfundsrelevante emner.

Livet på skolen



Hør mere om dine muligheder

Du ansøger om optagelse på HF via www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen fra 9. og 10. klasse er 1. marts 2022.

Du kan altid kontakte vores studievejledere for at høre mere om dine muligheder. Du bestiller tid ved en studievejleder på 
herninghf.dk/tidsbestilling.

Vi har Åbent hus torsdag den 20. januar 2022 kl. 17.00 - 18.30. Kom og mød lærere, studievejledere og elever og hør mere om, 
hvorfor HF passer til dig.

Finn Aaby Nielsen
fa@hhfvuc.dk
20 97 53 70

Mette Rabech Langager
mrp@hhfvuc.dk
25 17 01 72

Lise Yde
liy@hhfvuc.dk
22 83 07 42

Karen Johnsen
kj@hhfvuc.dk
25 17 01 72

Træffetider 
Mandag-torsdag kl. 09.00 - 14.00 Fredag kl. 09.00 - 13.00 
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Redaktionen sluttede den 4. oktober 2021. Vi tager forbehold for ændringer.

Ansøgningsfrist

1. marts 2022
via optagelse.dk

Mød vores studievejledere


