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Derfor er hf det rigtige valg
Der findes ingen formel for, hvilken ungdomsuddannelse  
der passer til hvem. Men her er nogle rigtig gode bud på,  
hvorfor hf (Højere Forberedelseseksamen) kan være noget for dig 

• Direkte adgang fra 9. og 10. klasse
Hf er ikke kun for de elever, som har afsluttet 
10. klasse. Du kan også blive optaget direkte 
efter 9. klasse.

•  Hurtig og fokuseret vej til videregående 
uddannelse og job

Vil du tage en videregående uddannelse, er hf 
i mange tilfælde den hurtigste vej. 

• Mange fag og bred viden
På hf opbygger du et solidt fundament, hvor 
du med sprog, samfundsfag og naturviden-
skab kommer hele paletten rundt. Gennem 
fagpakkevalg og valgfag har du indflydelse på 
din fagsammensætning.  

• Erhvervs- og uddannelsesmuligheder
Hf er rettet mod de mellemlange videregå-
ende uddannelser (fx uddannelsen til lærer, 
laborant, radiograf, pædagog mv.). Hvis du 
tilvælger en udvidet fagpakke, kan hf også 
give adgang til en lang række universitetsud-
dannelser. 

• Et mangfoldigt fællesskab
På hf bliver du en del af et stærkt og mangfol-
digt fællesskab med spredning i alder, livssitu-
ation og indgangsvinkel til uddannelsen.

Samtidig bliver du en del af et større gymna-
siefællesskab, hvor hf- og stx-elever sammen 
deltager i mange forskellige faglige og sociale 
aktiviteter. 
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Med hf får du mange forskellige fag 
Hf er en toårig ungdomsuddannelse, som består af obligatoriske fag,  
obligatoriske faggrupper, fagpakker og valgfag.

Fagene på hf
På hf undervises du i to obligatoriske fag-
grupper: En naturvidenskabelig (kemi C, 
geografi C og biologi C) og en kultur- og sam-
fundsvidenskabelig (historie B, samfundsfag 
C og religion C). 
Faggruppeundervisningen er præget af tvær-
faglige projekter, hvor der arbejdes anvendel-
sesorienteret.  
Alle følger desuden de obligatoriske fag: 
dansk A, engelsk B, matematik C og et  
praktisk-musisk fag.
Dit valg af fagpakke og valgfag er sammen 
med projekt- og praktikforløb med til at tone 
din hf-uddannelse i den retning, du ønsker. 

Udvidede fagpakker
En udvidet fagpakke kan muliggøre optag på 
de lange videregående uddannelser. En udvi-
det fagpakke kan enten tages som supple-
ment til fagpakkevalget i 2. hf, som enkeltfag 
eller gsk-kursus. 
Ud over de niveauer og løft, som kræves i en 
almindelig fagpakke, skal du foretage mindst 
to yderligere løft af fag, heraf mindst et til 
A-niveau. 

#endelafOS

Optagelse på hf
Læs mere om optagelse på hf her:
www.odensestxoghf.dk

For udbud af fagpakker og valgfag, se:
mulerne-gym.dk
odensekatedralskole.dk

Hf – opbygning

2.hf Dansk A Engelsk B SSO Fagpakke –  
fag 1

Fagpakke – 
fag 2

Mindst et 
valgfag

Projekt- og 
praktikforløb

Dansk A Engelsk B Kultur- og 
samfunds-
faggruppe

Projekt- og 
praktikforløb

1.hf Dansk A Engelsk B Kultur- og 
samfunds-
faggruppe

Naturvidenska-
belig faggruppe

Matematik Projekt- og 
praktikforløb

Dansk A Engelsk B Kultur- og 
samfunds-
faggruppe

Naturvidenska-
belig faggruppe

Matematik Praktisk- 
musisk fag

Projekt- og 
praktikforløb

NB: Desuden evt. ekstra timer til udvidet fagpakke i 2.hf
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Tre hurtige  
om hf
Peter og Mette går på hf. Her svarer 
de på nogle af de spørgsmål, der kan 
opstå, når man overvejer, om hf er 
noget for én. Har du flere spørgsmål, 
så kan du skrive til Odense stx & hf på 
facebook. 

Hvorfor har du valgt hf? 

Peter: Før jeg startede, havde jeg brugt et år 
på en anden uddannelse. Da jeg indså, at det 
alligevel ikke var det, jeg ville, tænkte jeg, at 
det nok ville være en god sikkerhed at have 
en gymnasial uddannelse i bagagen. Hf tiltalte 
mig, da jeg gerne ville hurtigt videre.

Hvad er det bedste ved at gå på hf? 

Peter: Forskelligheden. Folk kommer fra 
forskellige baggrunde og har forskellige aldre. 
Det skaber mangfoldighed og fællesskab på 
samme tid. 

Mette: Det er helt klart den høje grad af 
selvstændighed. Jeg synes, det er fedt, at 
det ikke er lærerne, men dig selv, der har 
ansvaret for at holde ved og lære tingene. 
Det kommer man jo også til at skulle senere i 
arbejdslivet. 

Hvad vil du bruge din hf- eksamen til? 

Peter: Først og fremmest skal min eksamen 
give mig et sikkert fundament. Efter hf skal 
jeg ind til militæret, hvor jeg godt kunne tæn-
ke mig at tage en form for uddannelse. 

Mette: Jeg har ikke lagt mig fast på en spe-
cifik uddannelse endnu, men jeg ved, at jeg 
gerne vil arbejde med noget sundhedsfagligt. 
Sygeplejerskeuddannelsen kunne godt være 
et bud.

Hvordan er det at have så mange 
forskellige fag? 

Mette: Der er selvfølgelig meget at sætte 
sig ind i, men jeg synes, det er fedt at få så 
bredt et vidensperspektiv! At prøve mange 
forskellige fag af er også med til at åbne dine 
øjne for, hvad der er spændende i uddannel-
sesverdenen. 

Vi har et stærkt fællesskab 
– både i klassen og med 
resten af skolen. Vi var på 
rystesammentur i starten af 
skoleåret, hvor vi hurtigt kom 
til at lære hinanden at kende. 
Der er hele tiden sociale 
arrangementer, man kan 
deltage i.

Peter

Peter, 19 år 
2.q Mulernes Legatskole

Vil du vide mere om livet som  
stx-  eller hf- elev, så følg  
Odense stx & hf på 

odensestxoghf.dk

facebook.com/odensestxoghf

Instagram.com/odensestxoghf hf

Jeg synes, lektiemængden er 
meget passende. Hvis bare du 
sørger for hele tiden at følge 
med, så når det ikke at blive 
alt for overvældende. Jeg 
dyrker selv fitness, underviser i 
fitness og ses med mine venner 
i fritiden, så det kan sagtens 
lade sig gøre at finde tid til 
andet end skole.

Mette

Mette, 19 år 
2.r Odense Katedralskole


