
Autismeklassen



Til dig, der ønsker at tage en 2-årig HF-uddannelse, som er specielt 
tilrettelagt for unge med autisme. Vi tilbyder en helt almindelig HF med 
flere muligheder undervejs.

Trygge rammerTrygge rammer
Som elev i autismeklassen går du i en klasse med højst 12 elever. I den 
daglige undervisning lægger vi vægt på ro, overskuelighed og struktur, 
så du får mest muligt ud af hver eneste skoledag. Undervisningen ligger 
mellem kl. 8.10 og 15.15. Bliver det nødvendigt for dig med en mere 
individuel, fleksibel løsning, er det muligt i en periode.

Flere gange om ugen har du studietimer på skemaet i løbet af skoletiden til 
blandt andet lektielæsning, hvor der også er en lærer til stede.

Du indgår derudover på normal vis i skolens helhed. Her kan du deltage i 
de spændende undervisningsaktiviteter samt i skolens hyggelige og sjove 
sociale liv.

HF for unge med autisme

Fleksibilitet
Det første år er du sammen med din klasse i alle fag. Du får fortrolighed 
med skolen og alle vores øvrige aktiviteter, hvor du selv kan vurdere dit 
behov for at deltage. Og på andet år har du mange fagpakker og frie 
valgfag at vælge imellem. Her kommer du flere gange om ugen til at 
mødes med andre hold sammen med nogle af dine klassekammerater.

Vi har på Herning HF & VUC flere afdelinger, hvilket giver dig variable 
muligheder, inden du får huen på. Vi kan samarbejde med HF-enkeltfag 
om at gøre forløbet længere og med færre fag ad gangen, hvis det er det 
bedste for dig.

Din helt egen mentor
På Herning HF & VUC er din uddannelse et fælles projekt. Derfor får du 
tilknyttet en mentor, som blandt andet har fokus på at hjælpe med gode 
studievaner. Din mentor kan også støtte med strategier og redskaber, så du 
får en mere overskuelig og meningsfuld hverdag.

Egne lokaler
Autismeklassen har egne lokaler med en særlig indretning, som 
imødekommer behovet for struktur og faste rutiner. I har jeres eget 
klasselokale med faste pladser samt et hvilerum, hvis du får behov for at 
trække dig lidt tilbage.

Jeg kan rigtigt godt lide, at vi har faste pladser. Det kan godt 
være en stressfaktor for mig at skulle til at finde en plads hver 
gang. Jeg kan også rigtigt godt lide, at vi ikke skal skifte lokale 
hele tiden. Vi har de her faste, trygge rammer, hvor vi kan være.

 - Katja, HF-elev, autismeklassen



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

Matematik C Matematik C Faggruppe:
Kultur- og samfundsfag Fagpakke (B + C)

Billedkunst C Billedkunst C Fagpakke (B + C) Valgfag

Faggruppe:
Kultur- og samfundsfag

Faggruppe:
Kultur- og samfundsfag Valgfag Større skriftlig opgave (SSO)

Faggruppe:
Naturvidenskab

Faggruppe:
Naturvidenskab Studietimer Studietimer

Studietimer Studietimer

Det første år på HF arbejder du med de obligatoriske fag og almene studiekompetencer. 

På andet år skal du vælge en fagpakke og et valgfag. Du kan læse mere om fagpakkerne på vores hjemmeside.

= Eksamensfag

”Du skal ikke være bange for at starte i klassen. De er meget søde og rare her. Folk er åbne for nye mennesker, og lærerne 
er også dygtige til at tale med den enkelte. Vi får de her mentorer tildelt, som vi altid kan tage fat i, hvis vi er i tvivl om noget.”

 - Dominik, HF-student fra autismeklassen

herninghfogvuc.dk/fag-paa-hf



Ansøgning om optagelse

Brobygning
Hvis du gerne vil opleve lidt af hverdagen i autismeklassen, har du mulighed for at komme i brobygning. Følg med på vores hjemmeside for at se, 
hvornår det er muligt at besøge os.

Åbent hus i januar
Hvert år i januar måned slår vi dørene op til åbent hus for dig, der vil høre mere om HF-autismeklassen. Se hvornår på vores hjemmeside.

Ansøgning og optagelse
For at blive optaget i autismeklassen skal du have en autismediagnose og have afsluttet 9. eller 10. klasses eksamen.

Vil du høre mere om dine muligheder, kan du bestille tid til en samtale. Det gør du ved at skrive til Charlotte Dybdahl, leder af autismeklassen, eller 
ringe til skolen.

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

Charlotte Dybdahl
ct@hhfvuc.dk

KONTAKT VORES LEDER AF AUTISMEKLASSEN

Mandag - fredag
09.00  –  11 .30

RING TIL OS
96 27 62 00

Ansøgningsfrist
den 1.  marts
via optagelse.dk

herninghfogvuc.dk/hf-autismeklassen

Ansøgning: Bliv en del af autismeklassen
• Har du spørgsmål vedrørende din ansøgning, kan du kontakte Charlotte Dybdahl.
• Søg ind på HF senest den 1. marts via optagelse.dk.
• Lige så snart du har søgt ind, skal du sende en mail til Charlotte på ct@hhfvuc.dk.
• Charlotte indkalder dig derefter til en samtale. Her skal vi bruge dokumentation for din diagnose samt dine eksamens- og 

årskarakterer.
• Kontakt Charlotte, hvis du ikke nåede at søge ind inden ansøgningsfristen. Så finder vi en løsning.


