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Lærerne vil eleverne,  
og de vil deres fag.  
De snakker sammen om 
fagene, og der er en rød 
tråd i undervisningen. 
Det gør også, at man 
forstår, at fagene  
hænger sammen.
Magnus
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De bedste  
rammer for dit  
uddannelsesforløb

Gymnasial uddannelse – lige midt i byen

Vi er eneste HF-tilbud i midtbyen, og du får din daglige gang på en  
moderniseret byskole med vel indrettede faglokaler og gode faciliteter.

Hos os bliver du en del af et studiemiljø med alt det, der hører til en 
’gymnasiekultur’ – fx studietur, gallafest, lanciers, teaterkoncert og 
fredagscaféer. Vi har også en lang række andre aktiviteter og arran-
gementer, som er med til at skabe en levende og dynamisk skole – fx 
brætspilscafé, strikkeklub, kunstudstillinger, fællessang, bordtennis-
turneringer og meget andet.

Høj faglighed og engagerede lærere

Vores karaktergennemsnit på HF er blandt de højeste i Danmark, og 
hos os får du højere karakterer end du burde. Faktisk er vi bedst i lan-
det til karakterforbedring – det viser tal fra Undervisnings ministeriet.

Vi har fokus på læring i en karakterfri hverdag. Selvom du til at starte 
med måske ikke har helt styr på grammatik og formler, bliver du mødt 
i øjenhøjde af vores meget dygtige og engagerede undervisere. Som 
tallene viser, så plejer vores elever at klare sig rigtig godt!

En HF-uddannelse hos os giver dig adgang til alle videregående ud-
dannelser – også universitetet. Vi har et stort udvalg af fagpakker og 
valgfag, så hos os kan du få lige præcis, hvad du har brug for for at 
komme ind på drømmeuddannelsen.

5



Målret din HF
Når du studerer på HF, bruger du det første år til at blive lidt klogere på, hvad du vil bruge din HF til. 
På uddannelsens andet år skal du vælge en fagpakke, som peger i retning af videregående uddan-
nelse og karriere efter HF. 

I skemaet kan du se de obligatoriske fag og niveauer på 2-årig HF, uanset hvilken fagpakke du væl-
ger. På de næste sider kan du læse mere om de fagpakker, vi tilbyder, herunder hvilke interesse- og 
videreuddannelsesmuligheder de enkelte fagpakker peger i retning af.

Hvis du gerne vil bruge din HF til at komme ind på universitetet, skal du enten tage en udvidet fag-
pakke på uddannelsens andet år, eller en supplerende overbygning (SOF) efter din HF-uddannelse 
(se side 18-19)

Vi tilbyder også 2-årig HF for kursister, der er udfordret af en diagnose inden for autisme-

spektrumforstyrrelser. Læs mere på vores hjemmeside.
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Sådan er 2-årig HF skruet sammen

1. ÅR (EFTERÅR) 1. ÅR (FORÅR) 2. ÅR (EFTERÅR) 2. ÅR (FORÅR)

DANSK (A) DANSK (A) DANSK (A) DANSK (A)

ENGELSK (B) ENGELSK (B) ENGELSK (B) ENGELSK (B)

MATEMATIK (C) MATEMATIK (C)

IDRÆT / KREATIVT FAG*

NATURVIDENSKAB** NATURVIDENSKAB**

KULTURFAG*** KULTURFAG*** KULTURFAG***

FAGPAKKE FAGPAKKE

VALGFAG VALGFAG

*Idræt / Kreativt fag: Mediefag, billedkunst, design, 

dramatik, musik 

**Naturvidenskab: Biologi C, Kemi C, Geografi C
***Kulturfag: Historie B, Samfundsfag C, Religion C
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HF Global
For dig, der er interesseret i det globale perspektiv og gerne vil kunne begå dig på 

flere sprog for at lære andre mennesker og deres kulturer at kende. Du kan lide at 

rejse og forstår, at man både har brug for at kunne fremmedsprog og skal være god 

til at kommunikere for at kunne begå sig globalt. Du overvejer at videreuddanne 

dig inden for kommunikation og medier, turisme, handel, journalistik eller læse 

humanistiske fag på universitetet. Eller måske overvejer du et udlandsophold i 

forbindelse med din uddannelse efter HF og vil gerne være klædt godt på til det.

FAGPAKKER

Uddannelses- og karrieremål:

Erhvervsakademi:  Multimediedesigner, e-designer, designteknolog m.fl.

Professionsbachelor:  Journalist, erhvervssprog, markedskommunikation, tegnsprogstolk m.fl

Bachelor og kandidat:   Humaniora, kommunikation og IT, bibliotekskundskab og 
videnskommunikation m.fl. 

Pakkefag:  Fremmedsprog B og Psykologi C

Valgfag:  Mediefag C, Filosofi C eller Erhvervsøkonomi C

Udvidet pakkefag:   Du kan ikke tage en udvidet HF Global-fagpakke, men du kan tage 
en supplerende overbygning på 3-4 mdr. efter din HF, hvis du vil søge 
ind på universitetet.

8 2-ÅRIG HF



HF Green
HF Green er for dig, der er optaget af klimaforandringerne, bæredygtighed og 

innovation. Du vil gerne have en dybere forståelse af årsagerne til klimakrisen, 

og hvordan forandringerne påvirker menneskers livsvilkår lokalt og globalt. Du 

er meget optaget af, hvilke teknologier man kan bruge til at løse de klimaskabte 

problemer. Du vil også gerne selv arbejde kreativt med idéudvikling til afhjælpning 

af klimaforandringerne og lære, hvordan man kan gøre ideerne til virkelighed. 

FAGPAKKER

Uddannelses- og karrieremål:

Erhvervsakademi:  Miljøteknolog, jordbrugsteknolog, procesteknolog

Professionsbachelor:   Laboratorie- og fødevareteknologi, global nutrition and health, diplomingeniør 
– klima og forsyningsteknik, fødevaresikkerhed og kvalitet, geoscience

Bachelor og kandidat:   TekSam – miljøplanlægning, klimaforandringer, bæredygtigt design, vand og 
miljø, landinspektør

Pakkefag:  Geografi B og Innovation C

Valgfag:  Samfundsfag B, Matematik B eller Mediefag B

Udvidet pakkefag:   Du kan ikke tage en udvidet HF Green fagpakke i løbet af de to år, 
men du kan tage en supplerende overbygning efter din HF, hvis du vil 
søge ind på universitetet.
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HF Science
For dig, der er optaget af naturvidenskab og teknik. Du synes, det er spændende 

at eksperimentere i laboratoriet for at blive klogere på naturens mekanismer.  

Du kan lide at lave matematiske udregninger og udføre matematiske beviser.  

Du overvejer at uddanne dig til laborant, ingeniør, byggetekniker, læge eller  

inden for programmering.

FAGPAKKER

Uddannelses- og karrieremål:

Erhvervsakademi:   Jordbrugsteknolog, produktionsteknolog, laborant, byggetekniker, datamatiker m.fl.

Professionsbachelor:   Bioanalytiker, diplomingeniør, maskinmester, byggetekniker, 
bygningskonstruktør, lærer m.fl.

Bachelor og kandidat:   Civilingeniør, læge, farmaceut, idræt, folkesundhedsvidenskab, 
naturvidenskabelige fag m.fl.

Pakkefag:  Matematik B og Fysik C

Valgfag:  Fysik B, Samfundsfag B, Mediefag B

Udvidet pakkefag:*  Kemi B og Matematik A

*Hvis du vil søge ind på en lang videregående uddannelse efter din HF-eksamen.
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FAGPAKKER
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HF Sundhed
For dig, der er optaget af sundhed, miljø og kroppens fysiologi. Du kan lide 

at blive klogere på, hvordan kroppen og naturen fungerer fx ved at udføre 

praktiske eksperimenter i biologi. Du overvejer at uddanne dig til sygeplejerske, 

fysioterapeut, bioanalytiker eller inden for ernæring og sundhed eller idræt.

Uddannelses- og karrieremål:

Erhvervsakademi:  Laborant, tandtekniker, jordbrugsteknolog, datamatiker m.fl.

Professionsbachelor:   Sygeplejerske, fysioterapeut, tandplejer, bioanalytiker, lærer, natur- og 
kulturformidling, miljøteknolog m.fl.

Bachelor og kandidat:   Folkesundhedsvidenskab, idræt, læge, farmaceut, biologi m.fl.

Pakkefag:  Matematik B og Biologi B

Valgfag:  Fysik C, Psykologi C, FIlosofi C eller Idræt B

Udvidet pakkefag:*  Kemi B og Matematik A

*Hvis du vil søge ind på en lang videregående uddannelse efter din HF-eksamen.



FAGPAKKER

HF Business
For dig, der er interesseret i samfund, politik, økonomi og erhvervsliv. Du synes, 

det er spændende at undersøge, hvordan en virksomhed kan blive konkurrence-

dygtig og øge sit salg fx gennem bedre markedsføring. Du har måske allerede 

gode erfaringer fra tidligere jobs med kundekontakt, rådgivning og salg. Du 

drømmer om at blive ejendomsmægler, revisor, arbejde med finansiering, blive 

bankrådgiver, arbejde på et reklamebureau eller starte dit eget firma.

Uddannelses- og karrieremål:

Erhvervsakademi:  Finansøkonom, markedsføringsøkonom, handelsøkonom m.fl.

Professionsbachelor:  Finansbachelor, medieproduktion og ledelse, jordbrugsvirksomhed m.fl.

Bachelor og kandidat:   Økonomi, erhvervsøkonomi, business administration and service  
management m.fl.

Pakkefag:  Samfundsfag B og Erhvervsøkonomi C

Valgfag:  Matematik B, Virksomhedsøkonomi B, Mediefag B

Udvidet pakkefag:   Du kan ikke tage en udvidet HF Business fagpakke, men du kan tage 
en supplerende overbygning på 3-4 mdr. efter din HF, hvis du vil søge 
ind på universitetet.
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HF Menneske-Samfund 
For dig, der interesserer dig for menneskets udvikling, og hvordan samfundet 

fungerer. Du synes, det er spændende at finde ud af, hvordan mennesker påvirker 

hinanden, og hvilken indflydelse samfundet har på dig og andre. Du tænker over, 

hvilke rammer samfundet sætter for menneskers liv, men også hvordan du selv 

kan være med til at påvirke samfundet. Du overvejer at studere psykologi, jura, 

blive lærer, pædagog eller socialrådgiver.

FAGPAKKER

Uddannelses- og karrieremål:

Erhvervsakademi:  Administrationsøkonom, serviceøkonom m.fl.

Professionsbachelor:  Pædagog, lærer, socialrådgiver, journalist m.fl.

Bachelor og kandidat:   Psykologi, statskundskab, sociologi, jura og antropologi m.fl.

Pakkefag:  Samfundsfag B og Psykologi C

Valgfag:  Psykologi B, Matematik B, Religion B, Billedkunst B

Udvidet pakkefag:*  Engelsk A og Psykologi B

*Hvis du vil søge ind på en lang videregående uddannelse efter din HF-eksamen.
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HF Film
HF Film er gymnasial uddannelse for dig, der er optaget af film, digitale medier og 

kommunikation på mange platforme. HF Film er et samarbejde mellem Aarhus HF 

og Multiplatform, Storytelling and Production i Filmby Aarhus, hvor du bl.a. lærer at 

producere kortfilm, webserier, SoMe-film og reklamefilm. Der er deltagerbetaling 

for den del af uddannelsen, som Multiplatform, Storytelling and Production står for. 

Læs mere på aarhushfogvuc.dk/hf-film

FAGPAKKER

Uddannelses- og karrieremål:

Erhvervsakademi:  Multimediedesigner, Datamatiker, IT-teknolog

Professionsbachelor:   Social media management, Multiplatform, Storytelling and Production, 
grafisk fortælling, journalist, fotojournalist, TV- og medietilrettelæggelse m.fl. 

Bachelor og kandidat:  Film- og medievidenskab, æstetik og kultur m.fl.

Pakkefag:  Mediefag B og Informatik C

Valgfag:  Samfundsfag B, Matematik B og Religion B

Udvidet pakkefag:   Du kan ikke tage en udvidet HF Film fagpakke i løbet af de to år, men 
du kan tage en supplerende overbygning efter din HF, hvis du vil søge 
ind på universitetet.
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FAGPAKKER

HF Stage
HF Stage er gymnasial uddannelse for dig, der både brænder for teater og 

scenekunst. er et samarbejde mellem Aarhus HF og Teaterskolen Move’n Act, 

hvor du arbejder med skuespilteknik, krop og stemme og lærer at udtrykke dig 

– både som dig selv og gennem en rolle. Der er deltagerbetaling for den del af 

HF-uddannelsen, som Teaterskolen Move’n Act står for.

Læs mere på aarhushfogvuc.dk/hf-stage

Uddannelses- og karrieremål:

Erhvervsuddannelser:  Teater-, event og av-tekniker

Erhvervsakademi:  Serviceøkonom, Kommunikation og formidling

Professionsbachelor:   Iscenesættelse, musical, scenekunstnerisk produktion, skuespiller, 
lærer, journalist m.fl.

Bachelor og kandidat:  Dramaturgi, scenekunst, teologi

Pakkefag:  Dramatik B og Musik C

Valgfag:  Musik B, Samfundsfag B, Matematik B

Udvidet pakkefag:   Du kan ikke tage en udvidet HF Stage fagpakke i løbet af de to år, 
men du kan tage en supplerende overbygning efter din HF, hvis du vil 
søge ind på universitetet.
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FAGPAKKER

HF Force
For dig, der gerne vil kombinere uddannelse og arbejde med fysisk aktivitet. Du 

trives med at være aktiv og handle i stedet for bare at sidde stille. Du ser dig selv 

som en, der leder og hjælper andre, eksempelvis i udsatte situationer. Du har brug 

for indsigt i samfundet for at kunne klare fremtidige opgaver på optimal vis. Du 

har måske lyst til at uddanne dig inden for politi eller forsvar eller blive lærer.

Uddannelses- og karrieremål:

Politi og forsvar og lignende:  Officer, politibetjent, sikkerhedsvagt, flyveleder i flyvevåbnet m.fl.

Professionsbachelor:  Katastrofe- og risikomanager m.fl.

Bachelor og kandidat:   Jura, sikkerhed og risikostyring m.fl.

Pakkefag:  Idræt B og Samfundsfag B

Valgfag:  Matematik B, Mediefag C, Filosofi C eller Psykologi C

Udvidet pakkefag:   Du kan ikke tage en udvidet HF Force fagpakke, men du kan tage en 
supplerende overbygning på 3-4 mdr. efter din HF, hvis du vil søge 
ind på universitetet.
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Da vi startede på studiet, 
var der stor forskel 
på det faglige niveau 
i klassen, men vores 
lærere har været rigtig 
gode til at tilpasse 
undervisningen til den 
enkelte elev, og det har 
virkelig løftet niveauet.

Mikkel, 18 år
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Efter din HF-eksamen kan du tage en supplerende overbygning med 250 ekstra lektioner.  
Således ender din HF med at tage maks 2½ år.

SOF – supplerende HF-overbygning efter din HF-eksamen

SOF
Supplerende 

HF-overbygning

1/2 år

1. ÅR (EFTERÅR) 1. ÅR (FORÅR) 2. ÅR (EFTERÅR) 2. ÅR (FORÅR)

DANSK DANSK DANSK DANSK

ENGELSK ENGELSK ENGELSK ENGELSK

MATEMATIK MATEMATIK

IDRÆT / KREATIVT FAG

NATURVIDENSKAB NATURVIDENSKAB

KULTURFAG KULTURFAG KULTURFAG

FAGPAKKE FAGPAKKE

VALGFAG VALGFAG

Hvis du vil ind på en lang videregående uddannelse, fx universitetet, skal du supplere din 
2-årige HF med 1 fag på A-niveau og 1 fag på B-niveau, hvilket svarer til ekstra 250 lektioner.  
Det kan du gøre på to måder: 

1)  SOF, som er en supplerende overbygning efter din HF-uddannelse. Du supplerer med de nød-
vendige fag for at søge ind på en universitetsuddannelse. Suppleringen varer op til et halvt år.

2) HF UNI, som er udvidet fagpakke på 2. år af din HF-uddannelse, hvor du tager 2 ekstra fag. 

Udvidet HF
For dig der vil videre på universitetet
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1. ÅR (EFTERÅR) 1. ÅR (FORÅR) 2. ÅR (EFTERÅR) 2. ÅR (FORÅR)

DANSK DANSK DANSK DANSK

ENGELSK ENGELSK ENGELSK ENGELSK

MATEMATIK MATEMATIK

IDRÆT / KREATIVT FAG

NATURVIDENSKAB NATURVIDENSKAB

KULTURFAG KULTURFAG KULTURFAG

FAGPAKKE FAGPAKKE

VALGFAG VALGFAG

HF UNI – udvidet fagpakke på andet år af din HF-uddannelse

Du har også mulighed for at tage de 250 ekstra lektioner på andet år, således at din HF-uddannelse 
inkl. udvidet fagpakke kun tager to år i alt. I så fald får du yderligere 10 ekstra lektioner om ugen, og 
din skoledag bliver således fra 8.00-15.30 alle ugens hverdage. 

HF UNI – Udvidet fagpakke
10 ekstra ugentlige lektioner på skemaet på 2. år
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Aarhus HF    Dalgas Avenue 2    8000 Aarhus C    mail@aarhushfogvuc.dk    www.aarhushfogvuc.dk

Søg om optagelse  
via optagelse.dk 
senest 1. marts

FOR MERE INFO

Læs mere på aarhushfogvuc.dk  
eller kontakt studievejledningen  
på tlf. 8732 2500 eller mail:  
hf2studievejleder@aarhushfogvuc.dk


