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Da jeg læste om  
efterskoleklassen, tænkte  
jeg med det samme, at det  

var noget for mig. Man 
har på forhånd en masse 

ting at snakke om.
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EFTERSKOLEKLASSEN
I efterskoleklassen er der skruet ekstra op for fælles-
skabet og det sociale. Du får en fuld hf-eksamen i en 
klasse, hvor de andre ligesom dig har været på efter-
skole. Efterskoleklassen er for dig, som er klar til en 
gymnasial uddannelse, men samtidig har lyst til gen-
kendeligheden fra det særlige undervisningsmiljø, du 
kender fra efterskolen. 

MADS AMMING 2.C

Da jeg gik på efterskole, blev jeg bidt af det meget unikke 
sammenhold, der var. Så da jeg læste om efterskoleklassen, 
tænkte jeg med det samme, at det var noget for mig. Man 
har på forhånd en masse ting at snakke om. 

Den primære grund til, jeg valgte HF, var fordi, jeg syntes, to 
år lød mere overskueligt end 3 år. Samtidig var det vigtigt for 
mig, at HF er en almen gymnasial uddannelse med de sam-
me muligheder som de andre gymnasiale uddannelser.

Efter HF skal jeg i Den Kongelige Livgarde og aftjene min 
værnepligt. Bagefter kunne jeg godt tænke mig at fortsætte 
min uddannelse indenfor forsvaret, men det kan kun tiden 
vise. 
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Jeg kan godt lide at  
gå på HF, da de fleste er  

her af lyst, og fordi de  
ønsker at komme videre  

i uddannelses- 
systemet.
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DEN KLASSISKE
På Frederiksberg hf har vi ungeklasser, mellemtrin og vok-
senklasser. Du kommer derfor i klasse med andre unge, som 
har samme alder som dig. HF er for dig, som ønsker at tage 
en gymnasial ungdomsuddannelse på to år i et motiverende 
og anerkendende undervisningsmiljø. Den klassiske HF gør 
din verden større. Her er høj faglighed, stærke fællesskaber 
og plads til forskelligheder. 

TOMASIA NJÁLSDÓTTIR NICLASEN 2.M

Jeg kan godt lide at gå på HF, da de fleste er her af lyst, og fordi 
de ønsker at komme videre i uddannelsessystemet.  De er her ikke 
’kun fordi det er det, alle andre gør’. Jeg har selv gået på STX inden 
HF. På Frederiksberg hf har det været et kæmpe plus, at det bliver 
delt op på den måde, så man kommer i klasse med nogle på ens 
egen alder. Dog er det også dejligt, at man har nogle valgfag sam-
men med både yngre og ældre elever sådan, at man lærer flere nye 
mennesker at kende.

Jeg vil gerne arbejde med mennesker og gøre en forskel for dem, 
der har brug for det. Min drøm har altid været at læse jura og blive 
advokat, men jeg kunne også godt tænke mig at blive socialrådgi-
ver, da de hjælper mennesker på en anden måde. 
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jeg gerne vil åbne dørene  

for flere arbejds- og  
uddannelsesmuligheder  
i fremtiden. Det er en hf-

eksamen nøglen til.



VO
KS

EN
KL

AS
SE

N

VOKSENKLASSEN
Voksenklassen er for dig, som er klar til at tage en ungdomsuddan-
nelse på to år. Du bliver del af et fællesskab med andre unge, der 
har været ude af uddannelsessystemet nogle år og nu er klar til to 
års målrettede studier. I voksenklassen er der et helt særligt læ-
ringsmiljø med dialog og høj faglighed. 

JAKOB JOENSEN 2.N

Inden jeg startede på Frederiksberg hf, har jeg lavet lidt forskelligt: Jeg 
har taget et par fag på hf-enkeltfag online, men indtil midten af 2020 var 
jeg på arbejdsmarkedet og havde min daglige gang i lufthavnen som por-
tør.

Jeg valgte HF, fordi jeg gerne vil åbne dørene for flere arbejds- og uddan-
nelsesmuligheder i fremtiden. Det er en hf-eksamen nøglen til.

Frederiksberg hf var et godt valg for mig, fordi man kommer i klasse med 
andre på ens egen alder. Det er godt for fællesskabet og har været en 
vigtig motivationsfaktor for mig. Jeg kan mærke, at alle i min klasse er 
lidt ældre, fordi vi blandt andet bor for os selv, og har været ude og prøve 
andre ting. Derfor er der er en masse ting, vi kan relatere til og være for-
stående overfor.   



DEN 2-ÅRIGE HF
FAG 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER

Dansk Check-circle Check-circle Check-circle Check-circle

Engelsk Check-circle Check-circle Check-circle Check-circle

Kulturvidenskabelig 
faggruppe Check-circle Check-circle Check-circle

Matematik Check-circle Check-circle

Naturvidenskabelig 
faggruppe Check-circle Check-circle

Idræt eller kunsterisk fag Check-circle

Valgfag Check-circle Check-circle Check-circle

Projekt- og praktikforløb Check-circle Check-circle Check-circle

Større skriftlig opgave Check-circle

Obligatoriske fag

 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik C

 • Kunstnerisk fag: 

Et af fagene Billedkunst C,  

Design & arkitektur C, Idræt C, 

Musik C

 • SSO – større skriftlig opgave

 • Projekt og praktik

Obligatoriske faggrupper

 • Naturvidenskabelig faggruppe:  
Biologi C, Geografi C, Kemi C

 • Kulturvidenskabelig faggruppe: 

Historie B, Religion C,  

Samfundsfag C

Valgfag/professionspakker

Du skal vælge to fag på B-niveau  

og et på C-niveau.

Valgfag/universitetspakker

Hvis du ønsker universitetspakken, 

skal du vælge yderligere et fag på 

A-niveau og et fag på B-niveau.

Projekt- og Praktikforløb

I løbet af de to år indgår et projekt- 

og praktikforløb som en del af din 

uddannelse. 

Større skriftlig opgave (SSO)

Den større skriftlige individuelle 

opgave skrives i 4. semester.



* 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. 

VALGFAG
A-NIVEAU (VÆLGES INDEN 2. HF)

Engelsk 5 timer/uge Matematik 10 timer/uge

Historie 2 timer/uge Spansk, begynder 10 timer/uge

B-NIVEAU

Billedkunst 5 timer/uge Matematik 5 timer/uge

Biologi 5 timer/uge Musik 5 timer/uge

Design & arkitektur 5 timer/uge Religion 5 timer/uge

Fransk, fortsætter 5 timer/uge Samfundsfag 5 timer/uge

Fysik 5 timer/uge Spansk, begynder 5 timer/uge

Idræt 5 timer/uge Tysk, fortsætter 5 timer/uge

Kemi 5 timer/uge

C-NIVEAU

Drama 3 timer/uge* Mediefag 3 timer/uge*

Filosofi 3 timer/uge* Psykologi 3 timer/uge*

Fransk, fortsætter 6 timer/uge** Tysk, fortsætter 6 timer/uge**

Fysik 6 timer/uge**



FAGPAKKER
PROFESSIONSPAKKER

PAKKE FAGPAKKEFAG UDDANNELSER

Sundhed Biologi B + Idræt B 
+ valgfrit C-fag

Sygeplejerske
Bioanalytiker
Fysioterapeut

Science Matematik B 
+ Kemi/Fysik B
+ evt. valgfrit C-fag

Tandplejer
Jordemoder
Radiograf

Innovation 
og business

Matematik B
+ Samfundsfag B
+ valgfrit C-fag

Finansøkonom
Eksport og teknologi
Administrations økonom

Kreativ 
kommunikation

Design & arkitektur B
+ Mediefag C 
+ valgfrit B-fag

Grafisk kommunikation
Designteknolog
TV- og medietilrettelæggelse

Menneske og 
samfund 

Samfundsfag B 
+ Psykologi C
+ valgfrit B-fag

Lærer
Pædagog
Socialrådgiver

Det tænkende 
menneske

Religion B + Filosofi C
+ valgfrit B-fag

Kulturformidler
Journalist
Entreprenørskab

Fri fagpakke Forudsætter en 
uddannelsesplan

Alle korte og mellem lange 
uddannelser

UDVIDEDE FAGPAKKER/UNIVERSITETSPAKKER

PAKKE FAGPAKKEFAG UDDANNELSER

Naturvidenskab 
og teknologi

Matematik A + Fysik B  
+ Kemi B 

Ingeniør
Læge
Tandlæge

Samfunds- 
videnskab

Historie A + Matematik B  
+ Samfundsfag B + valgfrit 
B-fag + to valgfrie C-fag

Jura
Psykologi
Samfundsvidenskab

Sprog og kultur Engelsk A eller Spansk A  
+ Samfundsfag B 
+ valgfrie B og C-fag.

Sprog
Kultur og samfund
Litteratur

Fri fagpakke Du sammensætter selv 
din fagpakke med et A-fag 
+ 3 valgfrie B-fag 
+ et valgfrit C-fag

Alle lange uddannelser



Frederiksberg hf er også venskaber, fællesskaber, studieture og 
meget andet socialt. I løbet af dine to år på skolen kommer du på eks-
kursioner og studietur. Der er lektiecaféer og forskellige klubber fx 
brætspilsklubben og selvfølgelig også fredagscaféer og fester.

SÅDAN BLIVER DU OPTAGET
FRA 9. KLASSE

 Check-circle Du har aflagt de obligatoriske 
9. klasses prøver.

 Check-circle Du er erklæret 
uddannelsesparat og har et 
karaktergennemsnit på 4.

FRA 10. KLASSE
 Check-circle Du har aflagt de obligatoriske 
9. klasses prøver.

 Check-circle Du har aflagt 10. klasses 
prøve i dansk, engelsk og 
matematik og fået mindst 2,0 
i gennemsnit i både dansk og 
matematik. 

 Check-circle Du er erklæret 
uddannelsesparat fra 9. klasse 
eller fra 10. klasse.

ØVRIGE
 • Du kan optages efter en 

individuel vurdering af 
dine faglige og personlige 
forudsætninger for at bestå 
hf-uddannelsen.

 • Se adgangskrav på 
undervisningsministeriets 
hjemmeside uvm.dk. 

SÅDAN SØGER DU
 • Du søger optagelse via 

optagelse.dk.
 • Du får besked, om du er 

optaget via din e-Boks. 



FREDERIKSBERG HF
Sønderjyllands Allé 2 • 2000 Frederiksberg • 38 77 38 00 • fhf@frberg-hf.dk

Globe  frberg-hf.dk  frederiksberg_hf  frederiksbergHF 

INFORMATIONSAFTEN 
Mandag den 23. januar 

kl. 19.30 - 21.00

ÅBENT HUS FOR  
EFTERSKOLEELEVER 

Søndag den 29. januar 
kl. 12.00-14.00


