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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 korte og mellemlange 
videregående uddannelser (fx uddannelsen 
til lærer, laborant, radiograf, pædagog mv.). 
Med en udvidet fagpakke kan hf også give 
adgang til en lang række universitetsuddan
nelser. 

• Et mangfoldigt fællesskab
På hf bliver du en del af et stærkt og mang
foldigt fællesskab med spredning i alder, livs
situa tion og indgangsvinkel til uddannelsen.

Samtidig bliver du en del af et større gymna
siefællesskab, hvor hf og stxelever sammen 
deltager i mange forskellige faglige og sociale 
aktiviteter. 

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
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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  
praktiskmusisk fag.
Dit valg af fagpakke og valgfag er sammen 
med projekt og praktikforløb med til at tone 
din hfuddannelse i den retning, du ønsker. 

Udvidede fagpakker
En udvidet fagpakke kan muliggøre optag 
på de lange videregående uddannelser. En 
udvidet fagpakke tages normalt som enkelt
fag eller gskkursus. 
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 
Aniveau. 

#endelafOS

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

For udbud af fagpakker og valgfag, se:
mulerne-gym.dk
odensekatedralskole.dk
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Fire hurtige om hf
Trine og Marius 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 at gå på hf?

Trine: Jeg valgte hf, fordi jeg gerne vil være 
fysioterapeut. Det vil jeg gerne i gang med 
så hurtigt som muligt, og jeg kan sagtens 
komme ind på UCL med en hf.

Marius: Jeg tog et sabbatår efter 9. klasse, 
og da jeg så stod og skulle vælge ungdoms
uddannelse, betød det meget for mig, at jeg 
kunne blive forholdsvis hurtigt færdig. Både 

fordi jeg gerne vil være student samtidig med 
mine venner, men også fordi jeg ved, hvad jeg 
vil, og gerne vil så hurtigt som muligt videre.

Hvad er det bedste ved at gå på hf?

Trine: Det er, at modulerne er meget fokuse
rede. Man bliver hurtigt sporet ind på, hvilke 
konkrete ting du skal kunne til eksamen. Det 
kan jeg godt lide. 

hf
Jeg spiller både 
håndbold og har et 
job ved siden af. 
Det handler om at 
prioritere sin tid.

Trine

Trine, 19 år 
2.r Odense Katedralskole
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Marius: Det er hundrede procent det 
fælleskab, der er i klassen. Jeg har gået på 
friskole og efterskole, men intet har kunnet 
måle sig med det, jeg har oplevet på hf. Vi har 
mange forskellige elever i klassen og mange 
forskellige lærere, men vi har ikke desto min
dre et vildt stærkt sammenhold.

Hvordan er det at have så mange 
forskellige fag?

Trine: Jeg synes egentlig, at det er fint nok. 
Jeg har valgt at tage samfundsfag og religion 
på Bniveau, og det hænger godt sammen 
med de øvrige fag. Mange af fagene kender 
man fra folkeskolen, men der er også mulig
hed for at vælge mellem mange spændende 
valgfag.

Marius: Jeg synes, det er fedt at komme 
rundt og lære en masse forskellige ting. Det 
gør, at man ikke kører død i en skoledag.  

Kan man stadig dyrke sport og/eller 
arbejde i fritiden?

Trine: Sagtens. Jeg spiller både håndbold 
og har et job ved siden af. Det handler om at 
prioritere sin tid. Jeg ynder f.eks. at lave mine 
lektier i weekenden, og der har jeg stadig tid 
til også at spille kamp og få slappet af.  

Det bedste ved at gå på 
hf er hundrede procent 
det fælleskab, der er i 
klassen.

Marius

Marius, 17 år 
1.p 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

Marius: Altså jeg dyrker sport fem dage om 
ugen og har også et arbejde, så det kan godt 
lade sig gøre. Men det er selvfølgelig forskel
ligt fra person til person, hvor meget tid man 
har ud over skolen.  


