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Velkommen til Herning HF & VUC
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

MAJKEN LÆSER HF-E
PÅ HERNING HF & VUC

“Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville arbejde
med børn. Mine veninder foreslog mig så, at jeg
kunne tage HF-enkeltfag.
Det var angstprovokerende at skulle starte her,
fordi jeg ikke kendte en sjæl - men alle har været
imødekommende, søde og rare.
Jeg synes, det er fedt at være her, fordi de, som
læser HF-enkeltfag, er nogen, som gerne vil
fagene, og som går på i dem.
Jeg vil anbefale andre at gå her, fordi lærerne er
gode, og man får rigtig meget ud af undervisningen.“
Majken, 27 år, HF-enkeltfag
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HF-enkeltfag
HF-enkeltfag

På HF-enkeltfag kan du tage det eller de fag, som du skal bruge
for at søge ind på den videregående uddannelse, du ønsker.
Du har stor frihed og kan sammensætte dine fag til en fuld HFeksamen. På den måde skræddersyr du selv dit uddannelsesforløb,
så det passer til dine fremtidsplaner og din videre uddannelse.
Du kan se, hvilke fag vi udbyder på HF-enkeltfag på
herninghfogvuc.dk/fag-paa-hf-e

HF-e-professionspakker

Du kan kvalificere dig til at søge ind på uddannelser som f.eks.
bioanalytiker, pædagog eller socialrådgiver.
Har du en erhvervsuddannelse og/eller erhvervserfaring, kan du
bruge HF-e-professionspakkerne til at søge ind på kvote 2 på flere
mellemlange videregående uddannelser. Vær opmærksom på, at
enkelte uddannelser kræver, at du har erhvervserfaring.
Du kan se, hvilke fagfakker vi udbyder på HF-enkeltfag på
herninghfogvuc.dk/hfe-fagpakker

Turbo mod EUX
Turboforløb mod EUX

I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen udbyder vi EUX
Velfærd med fagene Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C.
Med EUX Velfærd kommer du hurtigt fremad og bruger efteråret
på at blive klar til 2. grundforløb på EUX eller fortsætte på en
gymnasial uddannelse.
Du kan se, hvilke fag vi udbyder på Turbo mod EUX på
herninghfogvuc.dk/eux-velfaerd

Netundervisning
HF Net

De faglige mål i netundervisningen er de samme som på et
almindeligt hold, men undervisningsformen er anderledes og mere
fleksibel. Netundervisning afslutter du med en eksamen.
Det kræver noget særligt at følge netundervisning. Du skal have en
stor del selvdisciplin og gode IT-kundskaber.
Når du er tilmeldt netundervisning, følger du en studieplan, som
indeholder deadlines. Du skal overholde de enkelte modulers
afleveringsfrister.

Laboratoriekurser

I nogle af fagene på HF Net er laboratoriekurser obligatoriske.
Ved manglende deltagelse bliver du automatisk udmeldt af holdet.

Du kan se, hvilke fag vi udbyder på HF Net på
herninghfogvuc.dk/hf-netundervisning

I år udbyder vi nedenstående fag
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TURBO MOD EUX
Efterårshold - efteråret 2022
C-niveau
Dansk
Engelsk
Samfundsfag

Tilmeld dig på
shop.herninghfogvuc.dk

B-A-niveau

0-A-niveau
Dansk

Komplet HF med HF-enkeltfag

En hel HF-uddannelse via enkeltfag kræver
følgende fag og niveauer:
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C

Hertil:
4-5 valgfag

Biologi C

Større Skriftlig Opgave, der
skrives i 1-3 fag efter eget valg
(min. 1 fag på B-niveau)

Geografi C
Kemi C

Eksamensprojekt, der
udarbejdes i 2 fag efter eget
valg og afsluttes med mundtlig
eksamen.

Historie B
Religion C
Samfundsfag C
Kreativt fag eller Idræt C

Du kan altid se det aktuelle fagudbud på
Du tilmelder dig via vores webshop
shop.herninghfogvuc.dk.

Fagene starter tirsdag den 9. august 2022.

herninghfogvuc.dk

Vi tager forbehold for ændringer, og at enkelte hold evt. ikke kan oprettes
pga. manglende tilmelding.

Søg ind på HF-enkeltfag

SÅDAN KOMMER DU I GANG
Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejledere for råd og vejledning.
Du bestiller tid ved en studievejleder på herninghfogvuc.dk/tidsbestilling.

KONTAKT VORES STUDIEVEJLEDERE
Mandag - torsdag kl. 9.00 – 14.00
Fredag kl. 9.00 – 13.00

Mette Rabech Langager
mrp@hhfvuc.dk

RING TIL OS
96 27 62 00

Lise Yde
liy@hhfvuc.dk

Karen Johnsen
kj@hhfvuc.dk
Finn Aaby Nielsen
fa@hhfvuc.dk

KONTAKT VORES SU-VEJLEDER
Tilmeld dig på
shop.herninghfogvuc.dk

Du har mulighed for at søge SU til HF-enkeltfag.
For yderligere information kontakt vores SU-vejleder på mail.

Charlotte Sjøgaard
csj@hhfvuc.dk
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