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Kære ansøger
Frederiksberg hf-kursus har mere end 50 års erfaring med hf-uddannelsen, og 
skolen har i alle årene haft et klart fokus på faglighed i kombination med dialog 
og samarbejde. Med udgangspunkt i samtalen mellem elev og lærer udvikles 
den enkelte elevs potentiale.

Du kan starte direkte på alle videregående uddannelser efter to år på Fre-
deriksberg hf-kursus.

Vi sammensætter klasser efter baggrund og alder. I øjeblikket har vi en 
 efterskoleklasse, en ungeklasse med elever direkte fra folkeskolens 9. eller 10. 
klasse og en ældreklasse, hvor eleverne aldersmæssigt er 23+.  

Er Frederiksberg hf-kursus noget for dig, så ring på 
telefon 38 77 38 00, og aftal tid med en hf-vejleder.

Du er også velkommen til vores informations-
aften mandag d. 20. januar 2020 kl. 19.30 eller 
informations dagen lørdag d. 25. januar 2020 kl. 13-15  
(for efterskoler). 

Der er besøgsdage torsdag d. 16. januar 2020,  
fredag d. 24. januar 2020, mandag d. 3. februar 2020, 
torsdag d. 20. februar 2020 og mandag d. 24 februar 
2020. Alle besøgsdage  varer fra kl. 9.00 til 12.30.  
Tilmelding: fhf@frberg-hf.dk

HVORDAN GÅR DET SÅ EFTER HF‑EKSAMEN HOS OS?

 » Rigtigt mange af hf-studenterne uddanner 
sig efter deres hf-eksamen.

 » En relativ stor andel søger og optages på universiterne.

 » Hf-uddannelsen bidrager til at mindske 
ulighederne i uddannelsessystemet.

Kilde: Lars Klewe, Aarhus Universitet, i HF-Vinkler 2017.

Vel mødt!
Finn Bønsdorff, rektor
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LAURIDS (2.B, 20 ÅR)  
har valgt Sundhedspakken 
med psykologi C, idræt B 
og biologi B. Han synes, det 
er en spændende pakke, 
fordi man lærer at forstå 
kroppen. F.eks. arbejder de 
med cellers opbygning. 

IDA (2.B, 17 ÅR)  
har valgt Menneske og 

samfund-pakken med sam-
fundsfag B, psykologi C, 

biologi B og matematik B. 
Synes, psykologi er spæn-

dende, fordi det giver en vi-
den om, hvorfor mennesker 

er blevet til dem, de er. Vil 
gerne være pædagog med 

speciale i at hjælpe unge 
kriminelle ud af kriminalitet. 
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ANISA (2.D, 17 ÅR)  
har valgt Krea-pakken 
med billedkunst B, idræt B 
og psykologi C. Synes, at 
pakken er god, fordi hun 
godt kan lide at være fy-
sisk aktiv og kreativ, og 
fordi psykologi giver en 
viden om mennesker. Vil 
gerne være politibetjent.

REYHANEHSADAT (2.B, 20 ÅR) 
har valgt Naturvidenskabs-
pakken med matematik A, 

kemi B og fysik B. Synes, at 
fagene spiller godt sammen. 

F.eks. giver kemi en viden, 
der gør det lettere at forstå 
biologi. Vil gerne bruge fag-

pakken til at læse til læge.
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CLARA (2.L, 19 ÅR)  
har valgt Sproglig og hu-
manistisk fagpakke med 

spansk A, Engelsk A, sam-
fundsfag B, billedkunst B 
og drama C. Synes sam-
fundsfag er spændende, 

fordi hun interesserer 
sig for politik. Ved endnu 

ikke, hvad hun vil læse 
efter hf, og er derfor glad 

for, at fagpakken giver 
mange muligheder.

CECILLIE (2.F, 19 ÅR)  
har valgt Social science 
og business-pakken med 
historie A, matematik B, 
samfundsfag B, spansk B, 
psykologi C og filosofi C. 
Har valgt pakken, fordi 
den giver en meget bred 
viden, og fordi fagene er 
spændende. Vil gerne læse 
psykologi på universitetet.
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Adgangskrav til hf 
For at blive optaget på hf direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

 • Være vurderet uddannelsesparat til hf 
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse.  
(Se prøvefag på uvm.dk)
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 2,0 i gennemsnit af 
alle prøvekaraktererne 
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de 
bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 4,0 
i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fælles-
prøven i fysik/kemi, biologi og geografi 
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller 
fransk
 • Have ansøgt via www.optagelse.dk senest 1. marts

Uddannelsesparat til hf
For at blive vurderet uddannelsesparat til hf skal du i 9. klasse opfylde følgende:
 • Få 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni 
måned i 9. klasse
 • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelses-
parat

I 2019 og efterfølgende år skal du som ansøger til den 2-årige 
uddannelse til hf-eksamen:

 • Have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • Være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle 
 afsluttende standpunktskarakterer.
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog  
i 5.-9. klasse. 

Søger du i direkte forlængelse af 9. klasse, skal du desuden:

 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til 
folkeskolelovens regler.
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen 
ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
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Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse, gælder ud over de 
grundlæggende adgangsforudsætninger, at du skal:

 • Have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, 
hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog 
efter 10. klasse.
 • I 10. klasse have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 
10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt.
 • Have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geo-
grafi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse.
 • Have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Ansøgere, der har forladt folkeskolen mindst et år før start på hf: 
Optagelse efter konkret vurdering
Hvis du har afsluttet grundskoleuddannelsen for mindst et år siden, kan du 
optages af rektor på det først søgte hf-kursus efter konkret vurdering.

Er ansøgeren under 18 år skal der udarbejdes en uddannelsesplan, jvf. »Be-
kendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplan og proce-
durer ved valg af ungdomsuddannelse« (Bek. nr. 126 af 6/2-15).

Rektor skønner, om det vil være muligt for dig at fuldføre hf-uddannelsen inden 
for den normerede tid med et rimeligt resultat. Rektor kan indkalde dig til faglig 
test.

Optagelsesprøve
Det er rektor på det først søgte hf-kursus, som træffer alle afgørelser vedrøren-
de optagelse på hf-kursus, og afgørelserne er gældende for optagelse på alle 
øvrige gymnasiale uddannelser det år.

Den faglige test omfatter fagene dansk, engelsk og matematik. Du vil mod-
tage skriftlig besked om tidspunkt.

OBS! ANSØGNINGSFRIST  
1. MARTS 2020 
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Praktisk information
Vejledning
I løbet af din tid som studerende vil du opleve, at du skal træffe en række valg, 
der har afgørende betydning for dit videre uddannelsesforløb, ja for dit liv. På 
Frederiksberg hf-kursus ved vi, at det kan være svært at vælge. Derfor får du 
som studerende tilknyttet en hf-vejleder til din klasse, som kan hjælpe dig, 
herunder med at fastholde dit valg af 2-årigt hf.

På skolen kommer der også, efter aftale, en vejleder fra Studievalg.dk, som 
vejleder alle elever om uddannelsesmuligheder efter afsluttet hf-eksamen.

Socialrådgiver 
På Frederiksberg hf-kursus har vi ansat en socialrådgiver. Socialrådgiveren til-
byder rådgivning og hjælp i forbindelse med eventuelle sociale problemer af 
boligmæssig og økonomisk karakter, som gør det svært for dig at få det opti-
male ud af din uddannelse. Socialrådgiveren træffes hele ugen mellem kl. 9 og 
15, eller efter aftale.

IT
Eleverne på Frederiksberg hf-kursus har adgang til ca. 35 pc’er med Windows. 
Endvidere har vi trådløs internetadgang på hele skolen samt en it-medarbej-
der fra IT-Center Fyn, som kan hjælpe dig, hvis du oplever problemer med din 
computer.

Ved skriftlig eksamen har du mulighed for at anvende skolens pc’ere eller 
egen pc.
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Studietur
Der er mange måder at tilegne sig ny viden på. Det er ikke nok at sidde bøjet 
over bøgerne, man skal også ud og opleve verden. Derfor er der på Frederiks-
berg mulighed for, at klasser på 2. hf tager på en studietur.

To af klassens lærere vil give jer to destinationer at vælge mellem. I skal selv 
betale for transport og ophold, men modtager et mindre bidrag fra skolen til 
fælles udgifter. 

På studieturen vil du sammen med dine klassekammerater skulle løse opga-
ver og holde oplæg, som er forberedt hjemmefra. Men der er selvfølgelig også 
tid til, at du og dine kammerater kan opleve byen på egen hånd.
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Den 2‑årige hf‑uddannelse
Den ny hf-uddannelse består af 4 semestre, hvor det første semester, fra august 
til december, er fælles for alle. Hf-uddannelsen er fortsat en eksamensuddan-
nelse, og alle fag afsluttes med enten en mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

Du skal i forbindelse med din ansøgning vælge  
ét og kun ét af følgende fag:
 • Billedkunst C  • Design C  • Idræt C  • Musik C

MAGNUS (1.U, 18 ÅR) har valgt musik på C-niveau. Begynd-
te at spille elbas på sin efterskole. Synes, musik er et in-
teressant fag, fordi der er meget teknik og teori, som skal 
læres, og så er det sjovt at spille sammen med andre.

LUNA (1.P, 17 ÅR) har valgt idræt på C-niveau. Kan godt lide 
at være fysisk aktiv og synes, det giver et godt fællesskab, 
når man f.eks. spiller fodbold sammen. Desuden får de en 
vigtig viden om, hvordan kroppen fungerer.

DAVID (1.T, 18 ÅR) har valgt design på C-niveau, fordi det er 
et spændende fag, hvor man kan bruge sin kreativitet. I øje-
blikket er de f.eks. i gang med et sjovt projekt, hvor de skal 
få et æg til at falde ned fra 2. sal uden at gå i stykker. Han 
overvejer at læse til arkitekt.

STINE (1.P, 16 ÅR) har valgt billedkunst på C-niveau. Sy-
nes, det er et spændende fag, fordi man skal være krea-
tiv. Man arbejder f.eks. med kontraster og analyse af bil-
leder. Vil gerne læse til multimediedesigner.
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De obligatoriske fællesfag
Dansk A-niveau afvikles over alle 4 semestre
Engelsk B-niveau afvikles over alle 4 semestre
Matematik C-niveau afvikles over 1. og 2. semester.
Praktisk musisk fag, ét og kun ét af følgende fag: billedkunst C, design C,
musik C eller idræt C afvikles over 1. semester.

Obligatoriske faggrupper
Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C og kemi C) afvikles over  
1. og 2. semester.

Kulturfagsgruppen (historie B, religion C og samfundsfag C) påbegyndes  
i 1. semester og afsluttes efter 3. semester (vintereksamen i januar).

Valgfag/professionspakker
Du skal vælge 2 fag på B- samt 1 fag på C-niveau, i alt 325 timer.

Valgfag/universitetspakker
Du skal yderligere vælge 1 fag på A-niveau og et fag på B-niveau, i alt 575 timer.

Alle professionspakker giver i princippet adgang til alle korte- og mellemlange 
uddannelser. F.eks. sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog.

Skal du optages på universitetet kræves der en udvidet fagpakke/uni-pakke. 
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Eksempler på  professionspakker

EKSEMPLER PÅ  
FAGPAKKEFAG

EKSEMPLER  
PÅ UDDANNELSER

SUNDHED Biologi B + idræt B + psykologi C
Sygeplejerske, 
fysioterapeut, laborant

MENNESKE OG 
SAMFUND

Samfundsfag B + psykologi C  
+ design B

Lærer, pædagog, 
socialrådgiver

KROP OG  
BEVÆGELSE

Idræt B + samfundsfag B  
+ psykologi C

Politiet, forsvaret

KREA
Billedkunst B + samfundsfag B  
+ psykologi C

Designer, billedkunstner, 
fotograf

FRI FAGPAKKE
Du sammensætter selv din 
fagpakke med to fag på B-niveau 
og ét fag på C-niveau

Alle korte og mellem-
lange uddannelser

Eksempler på udvidede fagpakker/universitetspakker

EKSEMPLER PÅ  
FAGPAKKEFAG

EKSEMPLER  
PÅ UDDANNELSER

NATURVIDENSKAB Matematik A + kemi B + fysik B Ingeniør, læge, tandlæge

MATEMATIK  
OG SPROG

Matematik A + tysk B / fransk B 
+ design B + filosofi C

Matematik på 
universiteterne

SOCIAL SCIENCE 
AND BUSINESS

Historie A + matematik B  
+ samfundsfag B + spansk B 
+ psykologi C + filosofi C

CBS og 
samfundsvidenskab  
på universiteterne

ENGELSK OG  
MATEMATIK

Engelsk A + matematik A 
+ samfundsfag B + informatik C

Kandidatuddannelser  
på universiteterne

SPROGLIG OG  
HUMANISTISK

Spansk A + engelsk A 
+ samfundsfag B + billedkunst B 
+ drama C

Spansk, historie og 
dansk på universiteterne
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* Afvikles over 3. og 4. semester
** Afvikles i 2. semester (start januar)
Spansk A, spansk B, tysk C, fransk C og fysik C starter alle i 2. semester med 6 timer ugentligt. 

Praktik
Som led i den ny hf-uddannelse er der desuden indlagt praktikbesøg på 
erhvervs akademier og professionshøjskoler.

Større skriftlig opgave (SSO)
Den større skriftlige individuelle opgave kan udarbejdes inden for et eller flere 
fag og skrives i 4. semester.

Valgfag
Frederiksberg hf-kursus udbyder følgende valgfag:

A-NIVEAU  
(VÆLGES INDEN 2. HF)

UGENTLIGT 
TIMETAL B-NIVEAU UGENTLIGT 

TIMETAL C-NIVEAU UGENTLIGT 
TIMETAL

Engelsk 5 Billedkunst 5 Informatik 3*

Historie 2 Biologi 5 Drama 3*

Matematik 10 Design 5 Filosofi 3*

Spansk begynder 10 Fransk fortsætter 5 Fransk fortsætter 6**

Idræt 5 Fysik 6**

Fysik 5 Psykologi 3*

Kemi 5 Tysk fortsætter 6**

Matematik 5 Mediefag 3*

Musik 5

Samfundsfag 5

Spansk begynder 5

Tysk fortsætter 5
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 • Nogle har afbrudt et tidligere uddannelsesforløb og ønsker nu at kvalificere 
sig til videre uddannelse.
 • Andre har en faglig uddannelse, men ønsker kompetencer til optagelse på 
videregående uddannelser.
 • En tredje gruppe har arbejdet, gået på efterskole, højskole eller været ude 
at rejse og er nu motiverede for at gå i gang.
 • Endelig er der ansøgere, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse med et 
godt fagligt niveau.

INFORMATIONSAFTEN
Mandag den 20. januar 2020 19.30

INFORMATIONSDAG
Lørdag den 25. januar 2020 13.00‑15.00

BESØGSDAGE
Torsdag den 16. januar 2020 9.00‑12.30
Fredag den 24. januar 2020 9.00‑12.30
Mandag den 3. februar 2020 9.00‑12.30
Torsdag den 20. februar 2020 9.00‑12.30
Mandag den 24. februar 2020 9.00‑12.30

Vores hf‑elever  
har forskellig baggrund







www.frberg-hf.dk

Sønderjyllands Allé 2
2000 Frederiksberg
Telefon 38 77 38 00
www.frberg-hf.dk
fhf@frberg-hf.dk


