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2-årig HF
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Få adgang til din 
drømmeuddannelse
Med en HF-eksamen 
kan du få adgang til den 
videregående uddannelse 
du drømmer om.

Du kan få adgang til:
• Korte videregående  

uddannelser
• Mellemlange 

videregående  
uddannelser

• Lange videregående 
uddannelser

På 2-årig HF kan vi 
tilbyde dig et voksent 
skolemiljø. Du bliver 
mødt med høj faglighed 
og anerkendelse, og vi 
forventer, at du deltager 
aktivt og engageret. 

Ta’ en 2-årig HF
og kom videre

Vores kursister er 
kendetegnet ved at 
være forskellige, modne 
og målrettede. Det 
smitter selvfølgelig af 
på undervisningen, hvor 
vi tager udgangspunkt 
i jeres forskellighed 
og lægger vægt på 
selvstændighed og 
personligt ansvar.
Vi ønsker at tilpasse 
uddannelsen og 
undervisningen, så du 
som kursist får
udfordringer og støtte til 
at nå dine mål.

Optagelse
Du kan som 
udgangspunkt blive 
optaget på 2-årig HF, hvis 
du har bestået 9. eller 10 
klasses afgangsprøver. 

Se karakterkrav m.m. på 
skolens hjemmeside.

Hvis du ikke lever op til 
disse krav, eller du har 
beskæftiget dig med 
andet end uddannelse i en 
periode, vil der være tale 
om en helhedsvurdering.
Alle, der søger ind på 
2-årigt HF vil blive 
indkaldt til en samtale 
med en studievejleder.

Du skal ansøge om en 
plads på 2-årigt HF på 
www.optagelse.dk inden 
den 15. marts. Efter 
den 15. marts kan du 
forvente at få svar på din 
ansøgning efter 1 uge. 
Der er også mulighed for 
at søge ind efter den 15. 
marts.
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Bliv klar til din videregående uddannelse - tag en 
2-årig HF på Skive-Viborg HF&VUC.

Fagpakker på 2-årig HF

Menneske og kommunikation
• Samfundsfag B
• Psykologi C

Sundhed og Science
• Biologi B
• Matematik B

Innovation og Business
• Matematik B
• Innovation C

It og Design
• Design C
• Programmering C

Uni-pakken
Rettet mod lange videregående uddannelser. 

Læs mere om fagpakkerne på www.vucsv.dk

Opbygning af 2-årig HF
En HF-eksamen består af 
nogle obligatoriske fag.
De obligatoriske fag er:
• Dansk A
• Engelsk B
• Matematik C
• Billedkunst C, 

mediefag C eller idræt C

Desuden skal du følge 2 
obligatoriske faggrupper:
• Naturvidenskabelig 

faggruppe: biologi C, 
geografi C, kemi C

• Kultur- og 
samfundsfagsgruppe: 
historie B, 
samfundsfag C, 
religion C

Derudover skal du 
vælge en fagpakke som 
består af 2 fag, der er 
målrettet et videregående 
uddannelsesområde, 
og 1 valgfag.

På 2. år skal du skrive en 
større skriftlig opgave 
(SSO) i et eller flere fag, 
som du selv vælger.
Uddannelsen er planlagt 
med lektioner på skolen 
til skriftligt arbejde og 
individuel fordybelse, hvor 
du kan få hjælp fra en 
lærer.
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Din dagligdag på 
VUC
Her er plads til dig 

På Skive-Viborg HF&VUC 
er der:
• Fælles arrangementer 

for alle kursister
• Fredagscafé
• Ekskursioner
• Indlagt projekt-og 

praktikperioder, 
hvor du får mulighed 
for et møde med 
videregående 
uddannelser.

Du møder:
• Engagerede 

lærere, som arbejder i 
teams om din klasse

• Lærere, der sammen 
med dig, vil fokusere 
på din studiemæssige, 
faglige og personlige 
udvikling

• Din studievejleder 
og evt. din coach, 
som alle kan støtte 
og vejlede dig i din 
uddannelse
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• at du er studieaktiv 
– det vil sige, at 
du er forberedt, 
møder til tiden, 
deltager i timerne og 
ekskursionerne, samt 
afleverer opgaver

• at du sørger for at 
holde dig opdateret 
mht. hvad der er 
arbejdet med i 
timerne og hvad 
der skal forberedes 
til næste gang, 
hvis du ikke har 
kunnet deltage i 
undervisningen.

Hvis du under 
uddannelsen får brug for 
støtte, så er lærere, 
studievejledere og 
coaches parate til at 
hjælpe dig. Læs mere på 
side 7.

PC i undervisningen
Det er en forudsætning 
for at deltage i 
undervisningen på Skive-
Viborg HF&VUC, at 
man har en computer til 
rådighed i timerne, såvel 
som udenfor. Vi forventer 
derfor, at du medbringer 
en PC til al undervisning.

Kan det ikke lade sig 
gøre, har du mulighed 
for at låne en PC af 
skolen, mod et depositum 
på 1.000 kr.. Du 
skal underskrive en 
udlånsaftale. En tablet 
(f.eks. en iPad) kan i nogle 
fag være et supplement 
til den ordinære PC, 
men ikke alle opgaver 
kan forventes løst på en 
tablet.

I helt særlige, konkrete 
situationer kan kravet om, 
at man skal medbringe en 
PC i timerne, fraviges.

HF-enkeltfag
Der kan være mange 
grunde til, at man kan 
have svært ved at 
gennemføre et 2-årigt 
forløb med fuldt skema, 
og det er derfor også 
muligt at tage en samlet 
HF-eksamen over 3 
eller flere år. Læs mere i 
brochuren ”HF Enkeltfag”.

At gå på VUC...
Skive-Viborg HF&VUC 
er en skole for mange 
mennesker, der har 
forskellige grunde 
til at ville uddanne 
sig, og forskellige 
forudsætninger. Det 
betyder at vi er en skole, 
der tager hensyn til den 
enkelte, og derfor har vi 
også nogle værdier, som 
vi arbejder efter:

Ordentlighed, 
anerkendelse, kvalitet

og udvikling

Du kan derfor forvente:
• respekt for dig og 

dine mål
• klare og konstruktive 

rammer for 
undervisningen

• kursistsamtaler og 
evaluering af dit 
studie

• positive 
medarbejdere

Vi har også nogle 
forventninger til dig som 
studerende:
• at du viser 

respekt, hensyn og 
ansvarlighed

• at du dagligt følger 
med i skolens 
intranet, SharePoint 
 

Læs mere
på vucsv.dk
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Desuden er der nogle 
regler, du skal kende
• Der er en kopiafgift 

på 200 kr. om året. 
Vi opkræver den 
i begyndelsen af 
skoleåret

• Der er mødepligt til 
undervisningen

• Du har pligt til at 
aflevere skriftlige 
opgaver

• Hvis du pga. sygdom 
eller andre årsager 
ikke kan møde, skal 
du melde afbud i 
vores system, Ludus

• Konstateres det i 
forløbet, at du ikke 
er studieaktiv, vil 
der blive stillet krav 
om, at du indgår en 
skriftlig aftale om 
studieaktivitet

Udlån af bøger
Bøger og andre 
undervisningsmidler, der 
benyttes i undervisningen, 
udlånes gratis mod 
kvittering. Dette gælder 
dog ikke lommeregnere og 
ordbøger, som du selv skal 
anskaffe.

Tilbagelevering skal ske 
ved undervisningens 
afslutning, senest i 

forbindelse med eksamen. 
Ved framelding inden 
undervisningen er 
afsluttet, skal lånte bøger 
mv. afleveres 
på kontoret. 

HF Studievejledere
Vores studievejledere 
sidder klar til at hjælpe og 
vejlede dig i forhold til dit 
fremtidige studie hos os.

Kontakt vores HF 
studievejledere, 
på tlf. 86 61 17 00 og 
book en tid til en samtale. 
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Studievejlederen
Studievejlederen vejleder 
dig i forhold til valg af 
fag og niveau. Vejlederen 
vejleder dig også i forhold 
til personlige og sociale 
forhold, som forringer din 
studieaktivitet.

Lærerteams
Lærerteamet for din 
klasse har samtaler med 
dig, som fokuserer på din 
studiemæssige, faglige 
og personlige udvikling, 
så I sammen kan beslutte, 
hvad du især kan arbejde 
med og hvordan.

Coachen
En coach hjælper dig med 
at finde svar og løsninger 
på problemer, handlinger 
og overbevisninger, som 

Vi er her for dig
og for din fremtid

forhindrer dig i at følge 
undervisningen. Han/hun 
fokuserer på din rolle i 
processen, og på at være 
konkret og realistisk.

SPS (Special 
Pædagogisk Støtte)
SPS er en mulighed, hvis 
du er ordblind. Du kan 
søge om støtte f.eks. i 
form af en IT-rygsæk eller 
andre hjælpemidler.

Hvis du har ADHD, 
Asperger eller 
lignende, kan du få en 
støtteperson, der kan 
hjælpe dig med struktur 
og overblik. Det er en 
forudsætning for SPS, 
at du har en diagnose 
og at du afleverer 
dokumentation for den.
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www.vucsv.dk

86 61 17 00

mail@svhfvuc.dk

Gråbrødre Kirke Str. 5, 8800 Viborg

Plads til dig

AVU

FVU

HF Enkeltfag

2-årig HF

Undervisning til ordblinde


