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VELKOMMEN TIL HERNING HF
“If you don’t put faith in what you believe in, it’s getting you nowhere”, sang
Phil Collins tilbage i 80’erne. Selvom det er en del år siden, dækker citatet
meget godt, hvordan vi tænker uddannelse på Herning HF.
Vi tror 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
den enkelte elevs læringsudbytte. Og derfor forventer vi, at vores elever
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 og
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 møder eleverne en praksisnær og innovativ undervisning. På
den måde giver vi vores elever en bred vifte af kompetencer og hjælper dem
til at afklare deres valg af videre uddannelse, så de er godt rustet til at møde
fremtiden.
Vel mødt på Herning HF.
Med venlig hilsen
Anne Vandsø Madsen
Rektor
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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,
Erhvervsakademi MidtVest og Midt- og Vestjyllands Politi. 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 udvikles 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.

”

Jeg startede på HF direkte fra 9. klasse, og
det har jeg bestemt ikke fortrudt. Det faglige
niveau passer fint, når man kommer direkte
fra folkeskolen.
Alle er meget åbne og står ved sig selv, og
man får nogle unikke venskaber, hvor alle
ikke bare er ens.
Jeg har valgt HF Uni og regner med at læse
psykologi på universitetet, når jeg er færdig
med HF.

“

- Alberte, elev på HF direkte fra 9. klasse
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HF-FAGPAKKER
HF Business
Fagpakke: Matematik B, Erhvervsøkonomi C

HF Human & Science
Fagpakke: Biologi B, Fysik C

HF Care & Education
Fagpakke: Psykologi B, Filosofi C

HF Technology
Fagpakke: Matematik B, Teknologi C

HF Design
Fagpakke: Billedkunst B, Design C

HF My Way
Fagpakke: Fag 1 B-niveau, Fag 2 C-niveau

HF Event & Communication
Fagpakke: Samfundsfag B, Tysk C

HF Uni
Udvidet fagpakke, som giver adgang til universitetet

HF Fiction
Fagpakke: Mediefag B, Drama C
HF Force
Fagpakke: Idræt B, Psykologi C

Valgfag
C-niveau:
Billedkunst
Drama
Design
Filosofi
Fysik
Mediefag
Musik
Psykologi
Retorik
Tysk

B-niveau:
Idræt
Billedkunst
Biologi
Fysik
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Spansk
Tysk
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A-niveau:
Engelsk
Matematik

SEMESTEROVERSIGT

1. semester: At lære
•
•
•
•
•
•

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt eller kunstnerisk fag C *
Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
Faggruppe: Naturvidenskab

2. semester: Blik mod fremtiden
•
•
•
•
•

Dansk A
Engelsk B
Matematik C *
Faggruppe: Kultur- og samfundsfag
Faggruppe: Naturvidenskab *

Praktik-/projektforløb

Praktik-/projektforløb

3. semester: Faglig fordybelse

4. semester: Klar til videregående uddannelse

•
•
•
•
•

Dansk A
Engelsk B
Faggruppe: Kultur- og samfundsfag *
Fagpakke / udvidet fagpakke
Valgfag

•
•
•
•
•

Dansk A *
Engelsk B *
Fagpakke / udvidet fagpakke *
Valgfag *
Større skriftlig opgave (SSO)

Praktik-/projektforløb
Studietur
* eksamensfag
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ADGANGSGIVENDE TIL ...

HF giver adgang til akademi- og professionsbacheloruddannelserne, mens HF Uni giver adgang til universitetet.

Giver adgang til akademi- og professionsbacheloruddannelserne

HF fagpakke

HF Uni

Giver adgang til universitetet

(udvidet fagpakke)

HF fagpakke

2 år

+

HF PLUS

Giver adgang til universitetet

½ år

”

Herning HF uddanner ikke kun til videregående uddannelse men uddanner også til
livet på rigtig mange områder.

“

- Bettina, underviser
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SÅDAN BLIVER DU OPTAGET
Du kan blive optaget på det 2-årige HF direkte efter 9. eller 10. klasse.
Optagelse fra 9. klasse
• Du skal være vurderet uddannelsesparat og have et
gennemsnit på mindst 4,0 i standpunktskaraktererne.
• Du skal have modtaget prøveforberedende
undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk)
i 5.-9. klasse.
• Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen med et gennemsnit på mindst 4,0.
Optagelse fra 10. klasse
• Du skal være vurderet uddannelsesparat og have et
gennemsnit på mindst 4,0 i standpunktkarakterer.
• Til eksamen skal du have aflagt prøve i:
• dansk, engelsk og matematik i 10. klasse (skriftligt og mundtligt)
• fysik/kemi i 10. klasse eller fællesprøven i 9. klasse
• 2. fremmedsprog i 9. eller 10. klasse
• Du skal have et gennemsnit på mindst 2,0 i dansk og
matematik.
Andre veje til HF
Opfylder du ikke optagelseskravene, eller kommer du ikke direkte fra 9. eller
10. klasse, så kontakt studievejleder Finn Aaby.
Tilmelding
Går du i 9. eller 10. klasse, er ansøgningsfristen 1. marts.
For øvrige er ansøgningsfristen til det 2-årige HF d. 15. marts.
Du ansøger om optagelse på HF på www.optagelse.dk.
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DET SÆRLIGE VED HF
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, der er kort vej til handling, når vi sammen har truffet en
beslutning.
Evaluering og feedback
På HF får du ikke standpunktskarakterer – hvert fag eller 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.

”

Lærerne ser os som ligeværdige, og man
føler sig ikke bare som en elev - det er rart.
Jeg valgte HF, fordi jeg gerne vil være
fysioterapeut, og det er vildt fedt, man kan
få lov til at vælge sin egen retning.
Efter et projekt med VIA i Holstebro er jeg
blevet helt afklaret med, at jeg vil være
fysioterapeut.

“

- Anni, elev på HF Care & Education
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”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
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 og vink til
din uddannelse.
Projekt- og praktikforløb
I løbet af din HF-uddannelse udfordres du på dit karrierevalg - både hvis du
ved præcist, hvad du vil, eller 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.

HF FOR UNGE MED ASF
Vi tilbyder en HF-linje, som er specielt tilrettelagt for unge med ASF.
Kravene for optagelse er en diagnose inden for ASF, en
afsluttet 9. eller 10. klasses eksamen med et solidt fagligt
niveau i dansk, engelsk og matematik, gode almene skolekundskaber og stor stabilitet i fremmøde.
Fagoversigt
Uddannelsen er en ordinær HF-uddannelse, og der undervises i de obligatoriske fag samt valgfag, der knytter sig til en
hel HF-eksamen.
Foruden timerne i fagene afholdes der studietimer til lektielæsning, opgaveskrivning, obligatoriske kurser og individuel
vejledning.
Hverdagen på Asperger-linjen
Klassestørrelsen er på 12 elever, der har deres eget klasselokale. Der bliver lagt vægt på ro, overskuelighed og en
struktureret pædagogik, og lærerne har særlige kompetencer til at undervise unge med ASF.

Den daglige undervisning ligger mellem kl. 8.10 og 15.15.
Klassen indgår på normal vis i skolens helhed, og du har
mulighed for at deltage i øvrige undervisningsaktiviteter
og i skolens sociale liv. Klassen deltager dog ikke i skolens
fælles studieture.
Ansøgning og optagelse
I forbindelse med ansøgning afholdes en samtale med
ansøger. Til den skal vi bruge dokumentation for diagnosen, eksamens- og årskarakterer samt evt. udtalelse fra
tidligere skole.
Der kan betilles tid til en samtale ved uddannelsens leder,
Charlotte Troelsen på mail ct@hhfvuc.dk eller 96 27 62 00.

”

Altså, jeg ved godt, at jeg ikke passer
ind i en almindelig klasse. Der er
simpelthen for meget postyr og for
meget uorden. Der er for mange
mennesker. Der er alt for meget ’alt’.
Der er det rart at have en lille klasse
og nogle undervisere, der er uddannet
til at undervise os.

“

- Simon, elev på Asperger-linjen
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LIVET PÅ SKOLEN
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.

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.

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

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.

Derpå en festmiddag med lærere og elever.
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Fællesarrangementer
Flere gange om året har vi fælles foredrag og debatter om
aktuelle og samfundsrelevante emner.
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KONTAKT

Studievejledere

Anne Kjems Rasmussen
ak@hhfvuc.dk
22 83 07 42

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

Træffetider: Mandag-torsdag kl. 9.00 – 14.00. Fredag kl. 9.00 – 13.00.
Du kan bestille tid til en samtale med en studievejleder på www.herninghf.dk.
Redaktionen sluttede den 26. november 2018. Vi tager forbehold for ændringer.
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