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TIL
HERNING HF

HF-enkeltfag
På HF-enkeltfag kan du tage et eller flere fag, som skal bruges til
den videregående uddannelse, du gerne vil søge ind på. Du har
stor frihed og kan sammensætte dine fag til en fuld HF-eksamen.
På den måde skræddersyr du selv dit uddannelsesforløb, så det
passer til dine fremtidsplaner og videre uddannelse.
HFe-fagpakker
Har du en erhvervsuddannelse og/eller erhvervserfaring, kan
du bruge HFe-fagpakkerne til at søge ind på kvote 2 på flere
mellemlange videregående uddannelser. Du kan fx blive
kvalificeret til at søge ind på uddannelserne som bioanalytiker,
ergoterapeut, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske.
Vi sætter rammerne, så du kan udfordre dig selv både fagligt og
personligt. Er du sikker i dine valg, eller vil du prøve et fagområde
af? Vi er klar til at hjælpe dig et skridt nærmere dine ambitioner.
Turbohold
I samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og Social- og
Sundhedsskolen udbyder vi Turbo mod EUX med fagene Dansk C,
Engelsk C og Samfundsfag C. Med Turbo mod EUX kan du komme
hurtigt fremad og bruge efteråret til at blive klar til 2. grundforløb
på EUX eller fortsætte på en gymnasial uddannelse.
Du har mulighed for Turbo mod HF i foråret med fagene Biologi C,
Geografi C, Kemi C og Matematik C.
HF Net
Netundervisning er vores tilbud om fleksibel undervisning, der kun
kræver, at du har adgang til internettet. Undervisningens indhold
svarer helt til undervisningen på almindelige hold og afsluttes med
en eksamen.
Du får altså stadig spændende undervisning, der er med til at
udvikle dig fagligt.
Du skal følge en studieplan, og skal overholde de enkelte
modulers afleveringsfrister. HF Net stiller særlige krav til din
selvdisciplin og dine IT-kundskaber.
Du kan se hvilke fag vi udbyder på HF Net på herninghf.dk.

I år udbyder vi nedenstående fag
Helårshold - 2020-2021
C-niveau:
Biologi
Design
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Fysik
Geografi
Kemi
Matematik
Psykologi
Religion
Retorik
Samfundsfag
Tysk

B-niveau:
Billedkunst
Biologi
Engelsk
Kemi
Matematik
Musik
Religion
Samfundsfag

0-B-niveau:
Biologi
Engelsk
Historie
Psykologi
Spansk
A-niveau:
Dansk

Efterårshold - efteråret 2020

Forårshold - foråret 2021

C-niveau:
Dansk
Engelsk
Samfundsfag

C-niveau:
Biologi
Geografi
Kemi
Matematik

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

Hertil:
3-5 valgfag, hvor mindst ét af
fagene er billedkunst, design
eller mediefag.

Biologi C
Geografi C
Kemi C

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

Historie B
Religion C
Samfundsfag C

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

Vi tager forbehold for ændringer og at enkelte hold evt. ikke kan oprettes
pga. manglende tilmelding.
Du kan altid se det aktuelle fagudbud på herninghf.dk.

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang
Du bliver optaget på HF-enkeltfag ved at tilmelde dig de ønskede fag via vores webshop: shop.herninghfogvuc.dk.
Du kan altid kontakte studievejledningen for råd og vejledning.
Du bestiller tid ved en studievejleder på herninghf.dk/tidsbestilling.
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