2-ÅRIG HF
HF åbner alle døre – fagligt og socialt
HF ruster dig til fremtiden gennem
personlig og faglig udvikling

HF står for Højere Forberedelseseksamen, og er en
studieforberedende ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau for både unge og voksne. Uddannelsen
giver alle muligheder for, at du kan kvalificere dig til
både korte og mellemlange videregående uddannelser samt universitetsuddannelser.
Uddannelsen tager to år, og du kan søge optagelse
på HF direkte efter 9. eller 10. klasse.

Bliv del af et stærkt fællesskab

Spørger man de nuværende elever på vores 2-årige
HF, hvad der gør HF til deres helt rigtige uddannelsesvalg, vil mange svare: På HF udfordres man fagligt
og personligt i et stærkt elevfællesskab understøttet
af en nær relation til lærerne.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte
– fagligt og socialt

TH. LANGS HF & VUCs 2-årige HF-uddannelse tilbyder et uddannelsesforløb, hvor man som elev inspi-

reres og støttes fagligt i trygge rammer. Det understøttes af klassetilhørsforhold, teamlærere, studie- og
læsevejledere og et uddannelsesmiljø, der har øje
for den enkelte men også forståelse for styrken ved
sammenholdet – både fagligt og socialt.

Vi skaber plads til udvikling

Fagtilbuddet på HF byder på mange udfordrende og
inspirerende udviklingsmuligheder for eleverne. På 2.
år tilvælger alle elever en faglinje, som repræsenterer
en interesse fagligt og fremtidsmæssigt.

Fagtilbuddet på HF

På HF får du bl.a.:
• udfordrende og inspirerende fag og tværfaglige
forløb
• tilvalg af faglinje på 2. år, som repræsenterer en
interesse fagligt og fremtidsmæssigt samt kvalificerer til videre valg af uddannelsesretning efter HF
• studietur på 2. år (til europæisk rejsedestination)
• fællessamlinger med musikindslag, forfatterforedrag, oplægsholdere og teatergrupper

Mere om TH. LANGS HF & VUC

Det er også godt at vide, at:
• skolen er placeret midt i Silkeborg
• der er rig mulighed for at deltage i aktiviteter på
Silkeborg Bibliotek og Campus Bindslevs Plads
• der kun er 100 meter til stationen og offentlige
transportmidler

Kontakt os for yderligere information
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Læs mere på vores hjemmeside og kontakt gerne
en af vores studievejledere, hvis du har spørgsmål til
HF-uddannelsen eller vil blive klogere på, om 2 år på
TH LANGS HF & VUC er noget for dig.

TH. LANGS HF & VUC
Hostrupsgade 48-56
8600 Silkeborg

Tlf.: 6912 7920
adm@thlangshf-vuc.dk
www.thlangshf-vuc.dk

TH. LANGS HF & VUC
– vi bringer dig videre

