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Enkeltfag

Et voksent valg!
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HF-enkelt fag er den mest 
fleksible måde, du kan tage en 
gymnasial ungdomsuddannelse 
på, og er det oplagte valg, hvis du 
ikke er gået den lige vej gennem 
uddannelsessystemet.  

Måske har du gennemført et FGU- 
eller AVU-forløb. Måske har du været 
ude af uddannelsessystemet i en 
periode og først sent fundet ud af, 
hvad du vil efter folkeskolen. Måske 
har du allerede gjort et forsøg på at 
tage en ungdomsuddannelse. Eller 
måske har du brug for fleksibilitet til 
at finde den rigtige balance mellem 
din uddannelse og dit øvrige liv.

Hvis en af delene passer på 
dig, er HF-enkeltfag på SCU i 
Skanderborg sikkert noget for 
dig. Her får du alle de gymnasiale 
fag, du skal bruge for at komme 
i gang med en videregående 
uddannelse – uanset om du vil have 
en kort, en mellemlang eller en lang 
videregående uddannelse. Og du får 
nogle dygtige og engagerede lærere, 
der ved, hvordan de skal støtte dig 
og give dig plads til at lære det, du 
har brug for. 

Du kan stykke din uddannelse 
sammen på en række spændende 
måder, der passer godt til dig.

HF-enkeltfag - 
den mest fleksible vej til en gymnasial uddannelse

Som en Mini HF 
Hvis du ved, at du vil være pædagog, socialrådgiver, 
sygeplejerske eller bioanalytiker, kan du nøjes med 
at tage udvalgte gymnasiale fag på SCU. 

Læs mere på side 3

A la carte – som enkeltstående fag 
Hvis du mangler et eller flere fag for at komme videre i 
uddannelsessystemet, har brug for en langsom start på 
at læse eller bare er interesseret i et eller flere fag, kan du 
plukke i vores fagudbud. 

Læs mere på side 6

Som en Fuld HF 
Hvis du vil åbne døren til alle mellemlange videregående 
uddannelser, kan du tage et antal obligatoriske 
fag og valgfag, der svarer til den gymnasiale 
ungdomsuddannelse HF2. 

Læs mere på side 4

Som en Udvidet HF (HF UNI) 
Hvis du vil åbne døren til en lang videregående 
uddannelse, fx på universitetet, kan du supplere en 
fuld HF med to ekstra fag, hvoraf det ene skal være på 
A-niveau. 

Læs mere på side 5



3

Sygeplejerske
Dansk A
Engelsk B
Historie B
Samfundsfag C
Biologi C + B

Pakken består af følgende fag:

Bioanalytiker
Dansk A
Engelsk B
Historie B
Matematik C
Biologi C + B eller Kemi C 

Pakken består af følgende fag:

Socialrådgiver
Dansk A
Engelsk B
Historie B
Samfundsfag C + B
Psykologi C + B

Pakken består af følgende fag:

Pædagog
Dansk A
Engelsk B
Historie B
Samfundsfag C + B
Psykologi C + B

Pakken består af følgende fag:

Hvis du ved, at du vil være pædagog, 
socialrådgiver, sygeplejerske eller 
bioanalytiker, kan du nøjes med at 
tage et antal udvalgte gymnasiale 
fag på SCU. Hvis du starter i januar, 
kan du være klar til at søge ind på 
din ønskeuddannelse på kvote 2 på 
bare 1½ år. Du kan også tage en 
mini HF på 2 år, hvis du har brug for 
at strække din uddannelse over lidt 
længere tid.

Mini HF
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Fuld HF
Lærer
På HF var der plads til 
forskellighed, hvilket gav 
forståelse og respekt for 
det enkelte menneske, 
uanset hvem man var, 
hvilke forudsætninger 
man havde, eller hvordan 
man så ud.

- Mia

Fuld HFe
Dansk A
Engelsk B
Historie B

Obligatoriske fag:
Matematik C
Religion C
Samfundsfag C
Biologi C

Løft af mindst to fag fra C- til B-niveau + et 
nyt fag på C-niveau (f.eks. psykologi) eller 
løft af et tredje fag fra C- til B-niveau

Geografi
Kemi C
Design C 

Valgfag:

• skriver en større skriftlig opgave (SSO), 
• laver et tværfagligt eksamensprojekt, 
• deltager i et studieforbedende forløb, der 

løfter din studiekompetence
• deltager i et antal praktik- og projektforløb, 

der ruster dig til at vælge en videregående 
uddannelse

Ud over de obligatoriske fag og 
valgfagene kræver en fuld HF at du:

Hvis du vil åbne døren til alle 
mellemlange videregående 
uddannelser, kan du tage en pakke 
af obligatoriske fag og valgfag, 
der svarer til den gymnasiale 
ungdomsuddannelse HF2. En fuld HF 
på HF-enkeltfag omfatter også en 
række andre elementer fra HF2, fx en 
større skriftlig opgave, en tværfaglig 
eksamen og et antal praktik og 
projektforløb, der ruster dig til 
videregående uddannelse. Da en del 
af vores enkeltfagskursister tager en 
fuld HF og mange af de samme fag 
parallelt med hinanden, opstår der et 
godt klassefællesskab. Du kan tage en 
fuld HF på 2 år, 2½ år (hvis du starter i 
januar), tre år eller flere år (hvis der er 
særlige grunde til det).



5

HFe UNI
En fuld HF +

2 - 3 ekstra løft af fagniveau, heraf 1 - 2 løft 
fra B- til A-niveau (Engelsk A/Matematik A*)

*Matematik A læses som flexfag, som kræver et 
højt fagligt niveau og stor selvstændighed

Udvidet HF (HF UNI)
Hvis du vil gerne vil være klar til 
at tage en lang videregående 
uddannelse efter din gymnasiale 
uddannelse, fx på universitetet, kan 
du tage et antal enkeltfag, der svarer 
til en fuld HF (se side 4) plus to ekstra 
fag. Det ene af de to ekstra fag skal 
være et fag på A-niveau. Du kan tage 
en udvidet HF (HF UNI) på 2½ år 
(hvis du starter i januar), tre år eller 
flere år (hvis der er særlige grunde til 
det). Du skal være opmærksom på, at 
A-fag har en høj sværhedsgrad. Hvis 
et A-fag tages som flexfag, betyder 
det, at du primært læser det som 
selvstuderende, hvilket kræver et højt 
fagligt niveau og stor selvstændighed.

Diplomingeniør
 
Jeg begyndte på HF med et løfte til 
mig selv om, at jeg ville gribe alle mu-
ligheder - og det er især den attitude, 
som jeg har valgt at tage med vide-
re. En gymnasial uddannelse åbner 
en masse døre, og nogle gange kan 
alle mulighederne gøre en usikker på, 
hvilken fremtid man skal vælge. Men 
samtidig er det en fantastisk mulighed 
for at finde sig selv.

- Martin
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Design-bachelor 
på VIA
Jeg var meget glad for HF. Der var plads 
til forskellighed, og ingen var forkerte. 
Generelt var jeg vild med de mange for-
skellige fag, man kunne vælge, og uanset 
hvilket fag, jeg valgte, var lærerne mega 
kompetente og engagerede. Det sam-
me var studievejlederne. Jeg kunne altid 
række hånden ud, når jeg var ved at miste 
overblikket, og hver gang greb de den. 

-Daniella

A la carte - enkeltstående fag
Hvis du mangler et eller flere fag for at komme videre i uddannelsessystemet, 
har brug for en langsom start på en gymnasial uddannelse eller bare er 
interesseret i et eller flere fag, kan du plukke i vores fagudbud. Du kan dog 
ikke springe et fagniveau over og f.eks. læse kemi B uden at have taget kemi 
C eller læse engelsk A uden at have taget engelsk B. Hvis du har brug for at 
modtage SU, skal du være opmærksom på, at det kræver mindst 23 ugentlige 
skematimer (17 ugentlige skematimer, hvis du har børn under 7 år). 

Dansk A

Engelsk B og A

Historie B

Matematik C, B og A (flex)

Biologi C og B

Geografi C

Kemi C og B

Religion C og B

Samfundsfag C og B

Billedkunst C

Design C og B

Idræt C og B

Psykologi C og B

Spansk B
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Oversigt

Dit udgangspunkt: Mini HF (1½ - 2 år) 

Fuld HF (2 - 3 år)

Udvidet HF (2½ - 3 år)

Dine muligheder for gymnasial 
uddannelse på HF-enkeltfag på SCU:

Kort 
tandplejer, handelsøkonom, 
farmakonom, laborant og 

byggetekniker

Mellemlang 
grafisk designer, folkeskolelærer, 

pædagog, journalist, økonomi 
og it, fysioterapeut, jordemoder, 
socialpædagog, diplomingeniør

Enkeltstående fag (1-2 år)
(A la carte)

Lang 
jura, statskundskab, psykologi, økonomi, 

kemi, biologi, matematik, datalogi, 
nordisk, engelsk, spansk, medievidenskab

Dine muligheder for  
videregående uddannelse  

med HF:

 
9. klasse + andet

10. klasse + andet

FGU-forløb

AVU-forløb

Afbrudt ungdoms-
uddannelse
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Vil du vide mere?
Snak med vores studievejledere 
eller besøg vores hjemmeside:
www.scu.dk 
www.scu.dk/hf/hf-enkeltfag/

HF Skanderborg
SCU
Højvangens Torv 2
8660 Skanderborg
www.scu.dk

Sif Svaneby Højlund
3038 6078
ssh@scu.dk

Lene Zülau Amstrup 
3038 6073 
lzj@scu.dk

Studievejledere på HF:

Charlotte RydahlCharlotte Rydahl
8793 30458793 3045
cr@scu.dkcr@scu.dk

HF-kontoret og SU:HF-kontoret og SU:


