HF ENKELTFAG

Tag en hel HF
på to år eller mere
TH. LANGS HF & VUC
– vi bringer dig videre

Tag en hel HF
på to år eller mere
I TH. LANGS VUC-afdelingen kan du tage en hel HF-eksamen over to eller
flere år. Du kan også tage en pakke af HF-fag, som er adgangsgivende til
visse videregående uddannelser.

Sammensætning af en fuld HF:
Obligatoriske fag
• Obligatoriske fag med mundtlig
og skriftlig eksamen: dansk A,
engelsk B og matematik C
• Obligatoriske kulturfag med
mundtlig eksamen: historie B,
religion C og samfundsfag C
• Obligatoriske naturvidenskabelige fag med mundtlig eksamen:
biologi C, geografi C og kemi C
• Et af følgende obligatoriske fag:
design og arkitektur C, idræt C,
mediefag C eller musik C

Valgfag
Du skal have 450 timer som valgfag.
• C niveau = 75 timer
• B niveau = 125 timer
• A niveau = 125 timer
• 0-B niveau = 200 timer (gælder
kun tysk, fysik og psykologi; fag
hvor C-niveauet ikke er obligatorisk)
Skriftlig opgave
Større skriftlig opgave i ét eller to
fag hvoraf mindst ét er på B-niveau
Eksamensprojekt
Eksamensprojekt i 2-3 fag
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biologi C-B
design og arkitektur C
filosofi C
fysik C
fysik C-B
idræt C
idræt C-B
kemi C-B
matematik C-B
mediefag B
mediefag C
musik C
musik C-B
psykologi C
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psykologi C-B
religion C-B
samfundsfag C-B
samfundsfag 0-B
tysk fortsætter C

Niveauer

Der er tre niveauer på HF: C, B og
A, hvor C er det laveste og A det
højeste. For at kunne blive optaget
på et højereliggende niveau skal du
normalt have fulgt undervisning på
det nærmest underliggende niveau.

Optagelse

Du kan blive optaget på HF
Enkeltfag et år efter, at du har
afsluttet folkeskolens 9. eller
10. klasse eller har modtaget
tilsvarende undervisning.
Hvis du tidligere har været i gang
med en gymnasial uddannelse
og har afsluttede eksaminer, vil
de kunne indgå i en hel HF. Tal
med en af vores studievejledere
om, hvordan du kan sammensætte din hele HF-eksamen.
Book tid på vores hjemmeside.

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

Sådan kommer du i gang
Tilmelding sker ved en samtale
med en studievejleder, hvor I
lægger en plan for dit forløb, og
du hører om dine muligheder
for økonomisk støtte. Du kan
bestille tid til samtale via vores
hjemmeside.
Du skal betale hvert fag for sig.
Se priserne på vores hjemmeside.
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