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Hvorfor vælge HF hos OS?
■    Du bliver en del af et stærkt ungdomsmiljø med masser 

af faglige og sociale aktiviteter på tværs af HF og STX

■    2-årig HF er i mange tilfælde den hurtigste vej til en 
videregående uddannelse

■   På HF opbygger du et solidt fagligt fundament

■    På HF får du mulighed for at skabe din egen 
“uddannelsesprofil” via dine valg af fagpakker og valgfag

■    Du kan blive optaget på HF direkte efter 9. eller 10. klasse. 
Der er også plads til dig, hvis du har lavet noget andet 
efter grundskolen og er blevet lidt ældre
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Hurtigt Fremad mod dit 
drømmestudie…
HF åbner dørene til et hav af korte og mellemlange  
videregående uddannelser. Fx:

HF

Lærer Sygeplejerske Journalist

Pædagog Vagtmand Pædagog

Radiograf

Bygningskonstruktør

Maskinmester

Laborant Socialrådgiver Erhvervsøkonom (HA)

Officer Politibetjent Medieproduktion og ledelse

Ernæring og sundhed

Logistikøkonom Music Management

E-designer

Tandplejer Filmproducer Farmakonom

Fysioterapeut Fængselsbetjent

Bioanalytiker

IT-teknolog

Financial Controller

Ergoterapeut

Jordbrugsteknolog

Katestrofe- og risikomanager Finansøkonom

Arkitekt

Designer

NB: Hvorvidt HF er adgangsgivende til den 
pågældende uddannelse, afhænger af din 
fagsammensætning. 

Klik ind på ug.dk/adgangskortet og få 
overblikket over, hvad HF kan give adgang til.  
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Hurtig og Fokuseret –  
sådan er HF opbygget
Da HF er rettet mod professionsuddan-
nelserne, skal du undervejs vælge en 
fagpakke bestående af to fag. Fagpak-
ken er sammen med dine valgvalg med 
til at give din uddannelse retning mod 
det, du vil, når du er færdig med HF. 

Hverdagen
På HF vil du opleve, at undervisningen 
er anvendelsesorienteret. Det betyder, at 
vi lægger vægt på at koble teorien med 
de arbejdsopgaver og tematikker, du vil 
møde i dagligdagen som eksempelvis 
finansøkonom, lærer eller politibetjent.

På samme måde er HF præget af tvær-
faglige projekter. Her bruges fagene i 
samspil med hinanden til at løse kon-
krete problemstillinger.

Faggrupper
Helt konkret undervises du i to obligato-
riske faggrupper:

■    En naturvidenskabelig  
(kemi C, geografi C og biologi C)

■    En kultur- og samfundsvidenskabelig 
(historie B, samfundsfag C og  
religion C)

Obligatoriske fag og valgfag
På HF har du fire obligatoriske fag:

■   dansk A
■   engelsk B
■   matematik C 
■    et praktisk-musisk fag på C-niveau  

(f.eks. billed kunst, drama, musik, 
idræt eller mediefag)

Derudover skal du vælge mindst et valg-
fag på C- eller evt. B-niveau.

Projekt og praktikforløb
I løbet af din HF-uddannelse gennem-
går du en række projekt- og praktikfor-
løb. Her får du mulighed for at opleve, 
hvordan den viden, du tilegner dig i 
fagene, bliver anvendt i praksis.

Samtidig skal forløbene hjælpe dig med 
at blive afklaret omkring dine interesse-
områder og videre uddannelsesplaner.

Læs videre om HF’s opbygning  
på side 6.
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Obligatoriske fag og faggrupper

Obligatoriske fag og faggrupper

Projekt- og praktikforløb

Praktisk-musisk fag

Valgfag

Fagpakker

1. år

2. år

HF forløb

Projekt- og praktikforløb
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Ingen årskarakterer
På HF får du ingen årskarakterer, da alle 
fag afsluttes med eksamen. Til gengæld 
er der løbende evalueringer undervejs 
i studiet, så du bedre kan danne dig et 
billede af, hvor du står rent fagligt. 

Fagpakker
Med dit valg af fagpakke kommer du 
tættere på din fremtidige uddannelse 
og job.

Fagpakkerne er lidt forskellige på de 
enkelte gymnasier, men vil typisk dæk-
ke områderne:

■   pædagogik
■   sundhed og omsorg
■   forsvar og sikkerhed
■   handel og finans

■   medier og kommunikation
■   sprog
■   teknik og it 
 
Kom på uni med en HF
Du har også mulighed for at læse en 
lang række fag på universitetet eller på 
andre lange videregående uddannelser 
efter hf. Det kræver blot, at du tager en 
udvidet fagpakke på et halvt år efter 
endt HF-eksamen.

Optagelse på HF
Læs om optagelseskravene til HF på:
odensestxoghf.dk/hf 

For udbud af fagpakker og valgfag  
(i indeværende skoleår), 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 
samfundsfag-
gruppe

Projekt- og 
praktikforløb

1. HF Dansk A Engelsk B Kultur- og 
samfundsfag-
gruppe

Naturvidenska-
belig faggruppe

Matematik Projekt- og 
praktikforløb

Dansk A Engelsk B Kultur- og 
samfundsfag-
gruppe

Naturvidenska-
belig faggruppe

Matematik Praktisk- 
musisk fag

Projekt- og 
praktikforløb
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Læs HF i Odense på:

Mulernes Legatskole

Odense Katedralskole

Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ 
Tlf. 66 10 26 42
mail@mulerne-gym.dk 
mulerne-gym.dk

Jernbanegade 34, 5000 Odense C 
Tlf. 66 12 22 40
post@odensekatedralskole.dk  
odensekatedralskole.dk

Mulernes Legatskole

mulerneslegatskole
#mitmulernes

Odense Katedralskole

odensekatedralskole
#kattenlivet

Informationsmøde 2022:
Mandag 24. januar kl. 19.00

Informationsmøde 2022:
Torsdag 20. januar kl. 19.00
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Fire 
hurtige  
om HF

Hvorfor valgte du HF?
”Jeg startede faktisk med at gå på STX, men 
efter første år skiftede jeg til HF, fordi jeg 
følte, at en HF var lidt mere målrettet og en 
hurtigere vej mod at blive pædagog. Det 
skifte har jeg absolut ikke fortrudt!”  

Hvad er dine yndlingsfag?
”Det er nok Dansk og Religion. Jeg kan 
også rigtig godt lide Samfundsfag. Det er jo 
alle sammen fag, jeg kender fra folkeskolen, 
men jeg synes, at jeg har fået meget mere 
ud af det her på HF. Undervisningen er 
rigtig spændende, og man sidder ikke bare 
og læser og skriver. Vi ser fx også dokumen-
tarer og film og den slags, og det kan jeg 
godt lide.” 

Hvad synes du om, at man ikke får  
årskarakterer på HF?
”Det er jeg personligt tilhænger af, fordi jeg 
præsterer bedst til eksamen. Jeg kan godt 
lide, at man ikke har pres på sig i hverda-
gen, men bare kan fokusere på at give den 
fuld gas til eksamen”.

Hvad er det bedste ved HF?
”Det er, at der bliver fokuseret på, hvad du 
vil, og hvad du interesserer dig for. Og så 
synes jeg også, at der fra lærernes side bli-
ver taget hånd om dig. Hvis du går og har 
det dårligt f.eks., eller hvis du har det svært i 
timerne, så er lærerne meget opmærksom-
me på at hjælpe dig”.

Henriette, 19 år
Vil uddanne sig til pædagog efter HF



9

Bliv en del 
af et levende 
ungdoms-
miljø

HF
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Kan man godt gå på HF eller gymna-
siet, hvis man er ordblind eller talblind? 
Det klare svar er JA!

Hos Odense STX og HF tilbyder vi en 
velfungerende læse- og matematikvej-
ledning, hvor du kan få hjælp af uddan-
nede vejledere. 

Vi har helt klare procedurer for, hvor-
dan vi hjælper, f.eks. via:

■  instruktion i ordblindeprogrammer
■  studiestøttetimer
■  ekstra tid til eksamen

Screening af alle elever
Når du starter på HF eller STX i Oden-
se, bliver du screenet ved skoleårets 
begyndelse. Her testes du i stavning, 
læseforståelse, ordforråd og læse-
hastighed, ligesom du screenes for 
specifikke og generelle matematik
vanskeligheder. 

Alle resultater vurderes af vejlederne, 
der efterfølgende tilbyder støtte til 
elever med særlige behov.

Har du brug for læse- eller  
matematikvejledning?
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Anmod om 
dispensation til 

eksamen: ekstra tid, 
it-hjælpemidler m.m.

Støtteordninger: 
Sådan kan vi 
hjælpe dig med 
ord og tal

Bliv screenet for 
læse-, stave og 

matematikvanskeligheder

Læg en plan sammen 
med din vejleder: 

Hvordan kan vi arbejde 
med problemet?

Få individuel undervisning af 
vejlederen – 1:1 eller i  

små hold

Ugentlig studiecafé - 
få hjælp til lektier og 

afleveringer

Deltag i 
læsekurser

Få bevilget 
støttetimer

Få rådgivning om it-hjælpemidler, 
f.eks. programmer, der kan læse 

tekster højt.

“Jeg er ordblind og var i tvivl, om 
jeg kunne klare en gymnasial 
ungdomsuddannelse som HF. Men 
jeg er blevet positivt overrasket! 
Jeg får den hjælp, jeg har behov 
for – både i hverdagen og til 
eksamener. Og samtidig indgår 
jeg i alt det sociale på lige fod med 
mine klassekammerater, hvilket 
har betydet meget for mig.”

Cecilie, 19 år



Se også 
folder om

STX
find den på

odensestxoghf.dk/stx

Odense STX OG HF er et samarbejde mellem de fire 
odenseanske gymnasier Sct. Knuds Gymnasium, 
Mulernes Legatskole, Odense Katedralskole 
og Tornbjerg Gymnasium. Alle fire skoler har 
studentereksamen (STX), og på to af dem er det også 
muligt at læse højere forberedelseseksamen (HF).

Vil du vide mere om hverdagen på STX eller HF  
i Odense, så følg Odense STX OG HF på:

 odensestxoghf.dk

 facebook.com/odensestxoghf

 Instagram.com/odense_stx_og_hf


