FAGENE OG UNDERVISNINGEN PÅ HF (2-ÅRIG)
Uddannelsen er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke, valgfag og din
videre uddannelse. Første og andet semester består mest af undervisning i de obligatoriske fag. Efter hvert semester
afslutter du mindst et fag.
Fagene på HF tager udgangspunkt i, hvordan du senere kan anvende din viden i dit kommende studie og job.
Undervisningen byder både på klasseundervisning, gruppearbejde og korte praktik- og projektforløb. HF er en boglig
uddannelse, så du skal være indstillet på at bruge en del tid på forberedelse af fx oplæg og lektier generelt.

FAGENE OG DERES PLACERING

1. semester

2. semester

3. semester

Dansk A

260 timer

Engelsk B

210 timer
135
timer

Matematik C
Valgfag C1
NF (naturvidenskabelig faggruppe)

75 timer
225
timer

KS (Kultur- og

300
timer

samfundsvidenskabelig
faggruppe)

Fagpakke (Vælg ml. 3 pakker m. 2

200/250 timer

fag)

Valgfag C/B

75/125 timer

Større skriftlig opgave

25 timer

Projekt og praktikforløb

70 timer

Individuel pulje

80 timer

I alt pr. år

4. semester

Ca. 850 timer

Ca. 850 timer

OBLIGATORISKE FAG
A-fag: Dansk
B-fag: Engelsk, historie
C-fag: Matematik, biologi, geografi, kemi, samfundsfag, religion
Desuden skal du vælge en fagpakke.
FAGPAKKER
I slutningen af 2. semester skal du vælge en af nedenstående fagpakker:
1. SAMFUND OG LOGIK
Matematik B og samfundsfag B
Fagpakken retter sig mod dig, der gerne vil arbejde med samfundsfaglige problemstillinger og er interesseret i
business, finans og handel. Du kan fx læse videre til finansøkonom eller serviceøkonom, men også til folkeskolelærer,
socialrådgiver eller en af de mange andre samfundsrettede uddannelser.
2. MENNESKET I SAMFUNDET
Samfundsfag B og psykologi C
Fagene i fagpakken giver mulighed for at blive klogere på samfund, natur og pædagogik. Hvis du drømmer om at blive
pædagog, eller på andre måder at arbejde med mennesker, kan pakken være den rigtige for dig. Din eksamen vil også
kunne bruges til en række uddannelser inden for natur- og kulturformidling, undervisning eller design.
3. KROP OG MENNESKE
Biologi B og psykologi C
Fagpakken lægger op til, at du vil arbejde med sundhedsuddannelser, kroppen eller med naturvidenskab. Måske vil du
være sygeplejerske, fysioterapeut, fitnessinstruktør eller radiograf eller på anden måde arbejde med mennesker.

VALGFAG
PÅ 1. SEMESTER
Allerede tilmeldingen til HF, skal du vælge hvilket et af følgende C-valgfag, du ønsker på 1. semester:
o
o
o
o
o

Idræt
Musik
Mediefag
Billedkunst
Tysk/fransk (fortsætter) - OBS: ved tilmeldingen på optagelse.dk bliver du bedt om at angive, om du ønsker
tysk eller fransk som fortsætter-sprog. Det er dog ikke et krav, at du vælger et fortsættersprog - derfor kan du
godt lade rubrikken være ubesvaret.

VALGFAG PÅ 3. OG 4. SEMESTER
Mod slutningen af 2. semester kan du vælge mellem følgende valgfag, som du har på 3. og 4. semester:
Valgfag-B
(At tage et fag på B-niveau kræver, at du først eller samtidig tager faget på C).
o
o
o
o
o
o
o
o

Mediefag
Idræt
Biologi
Naturgeografi
Matematik
Psykologi
Samfundsfag
Religion

Valgfag-C
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Billedkunst
Filosofi
Finansiering (evt. erhvervsøkonomi)
Idræt
Innovation
Latin
Mediefag
Musik
Psykologi
Retorik
Tysk

Udbuddet af valgfag kan variere lidt fra år til år - dermed kan der være visse af ovenstående fag, der ikke udbydes
hvert år.

PROJEKT- OG PRAKTIKTIMER
Vi bruger timerne til fordybelse i fag eller emner, alternative aktiviteter og til karrierelæringsmuligheder. Derfor tager
vi ind imellem ud af huset, eller har projektdage på skolen.
Der er ikke tale om praktik som på en erhvervsuddannelse, men om korte forløb af en dags varighed eller mindre.
Campus Bornholm har et samarbejde med professionsuddannelserne og med Cphbusiness, og der vil derfor både på
første og andet år af uddannelse n være en praktikdag i samarbejde med de lokalt forankrede professions- og
erhvervsakademiuddannelser.

EKSAMEN
Du afslutter alle fag på HF med eksamen. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener.
Der er både vinter- og sommereksamener.

Når du har bestået HF-eksamen, får du et samlet eksamensbevis med dit gennemsnit. Du kan ikke senere forbedre dit
gennemsnit.
HF adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer.
Hf-eksamen giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse:

FREMTIDSMULIGHEDER
HF-eksamen uden overbygning giver dig mulighed for at søge optagelse på erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser. Til visse professionsbacheloruddannelser kan du nøjes med at have hf-enkeltfag i
visse fag. Se adgangskravene under de enkelte uddannelser.
Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du efter din eksamen supplere med en udvidet
fagpakke. Vi tilbyder ikke den udvidede fagpakke på Campus Bornholm.
Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger på HF, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du
direkte kan optages på. Hvis du ikke har haft de fag på HF, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på,
har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.
Hvis du har en HF-eksamen uden overbygning, har du også mulighed for tage et supplerende overbygningsforløb som
gymnasial supplering.

