
Orientering 

til nye HF-elever

2019

Velkommen



1. Der er nye optagelseskriterier i år. Ca d. 27. juni sender vi 

digitalt brev om man er optaget på HF. 

- Det kommer i E-boks – (dvs. ansøgerens E-boks, uanset om 

man er over eller under 18). 

Sammen med optagelsesbrevet kommer et spørgeskema, 

som I bedes udfylde og returnere på mail inden d. 1. juli

2. Omkring d. 7. august får brev (E-boks) om selve 

skolestarten:  hvilken klasse I er kommet i, Login til vores 

it-systemer (UNI-login), SU-information mv.

Skolestart og information 



Første skoledag er mandag d. 12 August.

Møde med introelever fra 2hf og lærerteam, It-kursus mv.

Man sammensættes i makkerskabsgrupper, der varer 3 uger ad 

gangen.

Idrætsdag:  fredag i første uge (d. 16 august) 

Naturvidenskabsdag tirsdag i anden uge (d. 20. august)

Introfest fredag i anden uge (d. 23. august)

Ekskursion til København onsdag til fredag d. 18-20 september 

med dansk og historie (egenbetaling: kr. 350)

Introduktionsforløb
(skolestart – efterårsferie)



Introduktionsforløb fortsat 
(skolestart – efterårsferie)

Andre aktiviteter i introperioden:

Indslusningssamtale (studievejleder)

Opstartssamtaler i mindre grupper (med kontaktlærer)

Screeninger i dansk, engelsk, matematik (differentiering i mat.)

Studieteknikker ved dansk/øvrige faglærere

Introduktion til opgaveskrivning (da-hi) og rapportskrivning (NF)

- Tilbud: studievejleder, læsevejledning og studiecafe (læser lektier 

sammen – med rutinerede 2hf og 3g-elever: 2 gange ugentligt)



Praktik/projekt i 1 hf

• To forløb i 1. hf med særlig fokus på 

videreuddannelsesmuligheder og erhverv:

• I november i dansk

• I januar i K/S (=historie, religion og samfundsfag)

• Se på muligheder for karriere og videreuddannelse efter HF: 

fagenes anvendelse og relevans.

• Giver inspiration til valg af Fagpakke 



Vintereksamen i 1 hf

• Der er afsluttende eksamen i det kreative/praktiske fag inden 

jul: 

Billedkunst, Idræt eller mediefag

(ikke nok tilmeldte til Design, drama og Musik) 



Der vælges i december i 1. HF – og start i 2hf: 

En fagpakke består af 2 fag + et frit valgfag

7 muligheder – rettet mod videreuddannelse

Valgfag (ud over fagpakken): 

Niveau afhænger af fagpakke: C eller B 

mange muligheder

Prøv Fagpakkevælger på vores hjemmeside:

‘Kommende elev’ > Fagpakker på HF

Fagpakke og valgfag i 2 HF



Valg af fagpakke for 2 HF



Bemærk at det kreative fag hænger sammen med fagpakken 
flere steder, fx mht idræt !

(dvs. Billedkunst, Idræt og mediefag kan vælges på B-niveau i 
2 hf, hvis man har haft det i 1. hf !)

Fagpakke og kreativt fag



Studierejse i 2 HF

• Studierejse i uge 41 i 2. hf – ugen inden efterårsferien:

• Faglig tur med KS (Kultur- og samfundsfaggruppen) /dansk/engelsk

• Berlin, Tallin (Estland) og Rom har tidligere været rejsemål

• Opsparing  til turen starter i 1. hf: indbetaling kr. 200 pr 

måned på skole-opsparingskonto

• SG’s Venner kan evt. hjælpe økonomisk



Eleverfaringer

• Eleverfaringer fra 1hf: velkommen til elevrepræsentanter



Tak for i aften

Mulighed for individuelle spørgsmål 


