HF-UDDANNELSEN

VELKOMMEN TIL
HORSENS GYMNASIUM & HF
Vi er stolte af at kunne præsentere vores HF-uddannelse som
én af skolens to gymnasiale uddannelser. Med to uddannelser
under samme tag har vi et mangfoldigt miljø, som er præget
af mange elevaktiviteter på kryds og tværs af uddannelser og
klasser.
På Horsens Gymnasium & HF gør vi din verden større. Du
bliver på HF præsenteret for en række forskellige fag og bliver
udfordret fagligt. Du møder et spændende socialt og fagligt
miljø, der gør din verden større.

„Jeg har altid haft en frygt for at komme op til tavlen.
Men min matematiklærer siger, at når man er ved tavlen,
så har klassen respekt for, at man er ved tavlen.
Man kan pjatte med ham og få hjælp af ham.“

Elevcitat
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VI GØR DIN VERDEN STØRRE
SKOLENS VÆRDIER

FAGLIGHED
OG DANNELSE

MANGFOLDIGHED
OG SAMARBEJDE

En gymnasial uddannelse handler om at blive fagligt dygtigere.

Som HF-elev på Horsens Gymnasium & HF bliver du en del af

Vi tilbyder dig særlige rammer i engelsk og matematik, hvor I

et mangfoldigt miljø sammen med STX’erne. Vi har en rigtig god

er niveaudelt og du bliver udfordret på det niveau, du befinder

skole for det faglige, det sociale, det rummelige, det sjove og

dig på. Har du svært ved engelsk eller matematik, er der ekstra

det skæve. I er mange forskellige typer sammen, og vi er meget

lærerkræfter på de hold.

glade for at rumme to uddannelser under samme tag, som giver

For os handler en HF-uddannelse om at lære en masse
fagligt og om at kunne anvende sin viden på den verden, der
omgiver os.

DU MØDER:
> Fagligt dygtige og engagerede lærere
> En bred vifte af fag

et helt særligt præg på skolen.

DU MØDER:
> Elevrådet, hvor du kan sætte dit præg på skolen.
> Aktivitetsdage, hvor alle elever deltager om fælles aktiviteter.
> Frivillig idræt og Lydstuen med musikalske indslag samt
meget andet, hvor du kan dyrke din interesse.

> Faglige udfordringer

FÆLLESSKAB
OG NÆRHED

KREATIVITET
OG NYSGERRIGHED

Vi gør meget ud af, at du bliver en del af skolens fællesskab og

At være elev på et gymnasium handler også om at sætte i gang,

kan deltage i en række aktiviteter i og uden for skoletiden. Det

og bringe i spil. Vi vil vække din nysgerrighed og glæder os til at

handler både om det sociale og om det frivilligt faglige, hvor vi

møde din kreativitet og dine ideer. På Horsens Gymnasium & HF

nørder sammen for sjov, fx i litteraturklubben, til kajak eller til

er vi nysgerrige på viden, verden og mennesker. Vi er nysgerrige

frivillig basket. Klassen og kammeraterne er et vigtigt fællesskab,

på hinanden, hvad vi kommer med, og hvor vi vil hen.

som vi styrker gennem et godt klassesammenhold. Vi arbejder
på, at I i klassen får et godt studiemiljø, og vi ved, at det sociale

DU OPLEVER:

fællesskab er vigtigt for din motivation for at lære. Derfor arbej-

> Studieture til udlandet og ekskursioner

der vi på Horsens Gymnasium & HF med faste pladser og faste

> Foredrag fra forskere, kulturpersoner og tidligere elever

grupper det første skoleår.

> Tværfagligt samarbejde og projekter

VI HAR:

> Valgdebatter og valgundersøgelser

> Frivillig idræt
> Musical
> Big Band
> Fester og hyggelige caféer
> Og meget mere
HF PÅ HORSENS GYMNASIUM & HF
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HVAD ER HF?
HF er en toårig studieforberedende ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau,
som retter sig imod korte og mellemlange videregående uddannelser. Mange
HF’ere vælger at læse videre til fx lærer, pædagog, politibetjent, fysioterapeut, sygeplejerske, bygningskonstruktør eller markedsføringsøkonom.
Op til to år efter afsluttet HF-eksamen kan du også supplere din eksamen
med et halvt års overbygning og herefter fx. søge ind på en universitetsuddannelse eller en anden lang videregående uddannelse.

„HF VAR DEN HELT RIGTIGE
UDDANNELSE FOR MIG“
elevcitat

HVAD ER DET SÆRLIGE VED HF?
– Det særlige ved HF er den ægte undervisning. Hvad, jeg mener med
det, er, at du ikke hele tiden behøver at lade, som om du har spørgsmål
eller svar i timerne. Det skaber en fed dynamik i HF, fordi du kan mærke,
at man er interesseret i emnerne, når man rækker hånden op. Det giver
også plads til, at du selv kan „styre“ din undervisning. Med det mener jeg,
at du kan slappe af, når du forstår det, og være aktiv, når det er svært.
Det fjerner også en hel del stress, at du ikke hele tiden skal tænke på,
hvad din lærer tænker om dig.

HVAD HAR GJORT SÆRLIGT INDTRYK PÅ DIG I DIN
DAGLIGDAG PÅ HF PÅ HORSENS GYMNASIUM & HF?
– Jeg ved ikke, om det er skolen generelt eller HF, men lærerne på HF
er nok nogen af de mest hjertelige og forståelige, jeg nogensinde har
haft. De er altid klar på at ændre undervisningen, så den passer bedre til
vores behov, eller bare spørge ind til, hvordan man generelt har det.

KAN DU ANBEFALE HF TIL ANDRE? - HVORFOR?
– Jeg kan anbefale HF til alle, som ved, de ikke skal på universitetet. Jeg
kender virkelig mange, som har taget eller er i gang med en 3årig gymnasial uddannelse, som ikke har tænkt sig at gå på universitetet, og så
synes jeg, HF er er et meget bedre alternativ.
HF bygger bare en rigtig god „bund“ for din fremtid og er en uddannelse med meget mindre stress. Efter de to år har du også meget mere
tid til at finde ud af, hvad du vil, og kan med meget bedre motivation
læse et fag eller to op, som passer til dig.
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HF ADSKILLER SIG FRA DE TREÅRIGE
UNGDOMSUDDANNELSER VED:
> At være opdelt i fire semestre, hvor der
er eksamen efter hvert semester.
> At der ikke er års- og standpunktskarakterer.
> At alle fag på uddannelsen afsluttes med eksamen.
> At indeholde fagpakker med to fag på 2. studieår
som du særligt interesserer dig for.

HF PÅ HORSENS GYMNASIUM & HF
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HF-UDDANNELSENS
OPBYGNING
FAG
HF tager to år og består af fire semestre. Efter hvert semester afslutter du
minimum et fag med en eksamen. Det giver et mere fokuseret og intensivt
forløb i de enkelte fag.
På HF møder du en række forskellige fag, og det er alle dine obligatoriske
fag og projekt- og praktikperioder, der sammen med din fagpakke tegner din
uddannelse.

PROJEKT- OG PRAKTIKFORLØB
I løbet af din HF har du projekt og praktik (POP) tre gange. Projekt- og
praktikforløbene handler om at afklare dig i forhold til dit uddannelsesvalg
og jobønsker, og derfor er forløbene forbundet med den fagpakke, du ender
med på HF. Hos os bruger vi første projekt- og praktikperiode til at afklare
dit fagpakkevalg på HF. På andet forløb arbejder du med en af fagpakkerne,
og endelig skal du på tredje forløb i praktik inden for et område, du gerne vil
arbejde med.
Forløbene foregår dels på skolen og dels i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og erhverv rundt i og omkring Horsens.
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1. SEMESTER

2. SEMESTER

3. SEMESTER

4. SEMESTER

Dansk A
Engelsk B (niveaudeling)
Fagpakke
Historie B

Kultur- og samfundsfagsgruppe:

religion C, samfundsfag C
Kunstnerisk fag eller idræt C
Matematik C (niveaudeling)
NF, Naturvidenskabelig faggruppe (biologi c, geografi c, kemi c)
Projekt- og
praktikperiode

Projekt- og
praktikperiode

Historieopgave

Projekt- og praktikperiode
Mini-sso

Større skriftlige opgave (SSO)
Valgfag

HF PÅ HORSENS GYMNASIUM & HF
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FAGPAKKER
I starten af andet semester skal du vælge den fagpakke, du gerne vil have i 2. HF.
Projekt- og praktikforløbene i 1. HF hjælper dig med at afklare dit fagpakkevalg.
Fagpakkerne er en måde at tone din HF-uddannelse på, så du beskæftiger dig
med det, du er interesseret i. Fagpakkerne er ikke i sig selv adgangsgivende til din
videre uddannelse – du er dermed ikke afhængig af at have en bestemt fagpakke
for at kunne komme videre på det studie, du gerne vil. På Horsens Gymnasium &
HF har vi fire fagpakker:

FAGPAKKE 1: PÆDAGOGIK
I denne fagpakke vil du bl.a. lære om nutidens samfund, og hvilke udfordringer det giver for
den enkelte. Du vil også blive klogere på, i hvilken retning vores velfærdssamfund udvikler
sig i disse år, og hvor og hvorfor politikerne fx vil spare i den offentlige sektor. I psykologi
arbejdes bl.a. med socialpsykologien, der beskæftiger sig med, hvordan vi påvirker de sociale
grupper, vi indgår i, og hvordan de påvirker os alle i vores liv.
Har du tænkt på at blive lærer, pædagog eller socialrådgiver, kan denne fagpakke være et
godt valg for dig.

B-NIVEAU

C-NIVEAU

VALGFAG

Samfundsfag B

Psykologi C

Valgfag B*

FAGPAKKE 2: INNOVATION
Med samfundsfag og innovation får du en kombination, hvor du udvikler dine evner til at
håndtere udfordringer, skabe idéer og forandringer lokalt og globalt. Du vil få viden om at
starte egen virksomhed og arbejde kreativt med løsning af fremtidens udfordringer inden for
fx kommunikation, miljø, produkt- og byudvikling.
Du vil blive trænet i at arbejde både praktisk og teoretisk med større projekter, fx i
samarbejde med lokale virksomheder. Du får derfor mulighed for at være med til at udvikle
løsninger på virkelighedsnære problemstillinger.
Synes du, at det er spændende at tænke nyt og innovativt, er denne fagpakke noget for
dig. Ønsker du at uddanne dig inden for iværksætteri, salg eller markedsføring, kan denne
fagpakke være det oplagte valg for dig.
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B-NIVEAU

C-NIVEAU

VALGFAG

Samfundsfag B

Innovation C

Valgfag B*
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DU SKAL TAGE EN HF PÅ HORSENS GYMNASIUM & HF, FORDI:
> Du bliver en del af et mangfoldigt fagligt og socialt fællesskab.
> Du kan deltage i skolens mange aktiviteter i og uden for skoletiden.
> Du bliver både fagligt udfordret og får støtte til din faglige udvikling.

FAGPAKKE 3: SUNDHED
Sundhed omfatter både det fysiske og det psykiske. Hvor du i biologi bl.a. vil lære om menneskets fysiologi og vores samspil med naturen, vil du i psykologi fx blive klogere på sundhedspsykologien, der omhandler, hvordan man fremmer den fysiske og psykiske sundhed.
Derudover fokuserer psykologi på, hvilken indflydelse forskellige faktorer i vores liv har på
vores psykiske stabilitet, fx den tidlige barndom, vores opdragelse og brugen af kroppen.
Overvejer du at blive sygeplejerske, laborant, jordemoder, fysioterapeut el.lign., er denne
fagpakke et godt valg for dig.

B-NIVEAU

C-NIVEAU

VALGFAG

Biologi B

Psykologi C

Valgfag B*

FAGPAKKE 4: SPORT
Fagpakken er for dig, der interesserer dig for samspillet imellem krop og psyke og gerne vil
blive klogere på, hvorfor mennesker tænker og handler, som de gør. Du kan lide at være aktiv
og vil gerne lære mere om anatomi og fysiologi. Måske drømmer du om en uddannelse, hvor
du kan og skal bruge din krop og være fysisk aktiv?
Overvejer du en uddannelse inden for forsvaret, politiet, som idrætslærer eller fysioterapeut, så kan denne fagpakke være et godt valg for dig.
B-NIVEAU

C-NIVEAU

VALGFAG

Idræt B*

Psykologi C

Valgfag B*

VALGFAG
I hver fagpakke skal du vælge et fag på B-niveau. Vi udbyder vi følgende fag:

VALGFAG PÅ B-NIVEAU
Billedkunst

Kemi

Naturgeografi

Biologi

Matematik

Psykologi

Drama

Mediefag

Samfundsfag

Idræt

Musik

*	
Et fag på B-niveau kræver, at du har haft faget på C-niveau.
Du kan således kun vælge fagpakken ’Sport’, hvis du har valgt idræt i 1.HF.
HF PÅ HORSENS GYMNASIUM & HF
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INTRO
til skole
og fag

AFSLUTTENDE
EKSAMENER

POP1
afklaring af
interesser

SSO
opgave

EKSAMEN
Idræt og
kunstneriske fag

POP3
afklaring af
videre studieinteresser

POP2
afklaring af
fagpakkeinteresser

KS
eksamen

DA/HI
forløb

KS
intern prøve

Historieopgave

København

NF
Intern prøve

mini SSO
i dansk

KS
tværfagligt
projekt 2

Studietur

KS
tværfagligt
projekt 1

EKSAMEN
matematik
og NF

1. HF

SE VORES
HF-FILM
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2. HF
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2022

> Du møder engagerede lærere.
> Du bliver en del af et mangfoldigt fagligt og socialt fællesskab.
> Du kan deltage i skolens mange aktiviteter i og uden for skoletiden.
> Du bliver både fagligt udfordret og får støtte til din faglige udvikling.

KONTAKT SKOLEN
Rektor Flemming Steen Jensen
Uddannelsesleder Casper Rask
Horsens Gymnasium & HF

HORSENS-GYM.DK

Studentervænget 2		

telefon: 76 26 15 00

8700 Horsens		

email: mail@horsens-gym.dk
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DERFOR SKAL DU LÆSE HF HOS OS:

