
2-årig hf

Hvilken vej 
vælger du?



Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm i Faxe

En 2-årig hf er en gymnasial voksenuddannelse, der gør
dig klar til at søge ind på en professionsbachelor- eller
erhvervsakademiuddannelse. Efter den 2-årige hf kan du
også vælge at tage en udvidet hf-fagpakke, der giver mulig-
hed for at søge optagelse på universitetet.

Mangfoldigt uddannelsesmiljø
På 2-årig hf på VUC Storstrøm i Faxe bliver du mødt i øjen-
højde og får gode muligheder for at bygge videre på dit liv,
med afsæt i, hvor du er. Vores kursister kommer til os med
forskellige baggrunde og erfaringer. Det kan være, du har
været i anden uddannelse, i erhverv eller været ledig i en
periode, og nu har lyst til at gå nye veje med spændende
karrieremuligheder.

Plads til at afprøve sig selv
VUC Storstrøm er en moderne digital skole med høj
faglighed og fokus på digitale læringsredskaber. Vi lægger
vægt på at skabe kompetencefremmende læringsrum,
hvor der er plads til at stille spørgsmål, udforske og
afprøve sig selv.

Du vil møde engagerede undervisere, der lægger op til,
at du deltager aktivt i egen læring, og som tilstræber en
praksisnær undervisning, der understøtter dig i at træffe
det rigtige valg af videre uddannelse og karriere. Du vil
opleve dette gennem ekskursioner, gæste-lærere og
undervisningens tilrettelæggelse.

God fornøjelse med at vælge din uddannelse.

Laila Emiliussen-Hougaard
Vicedirektør

Velkommen til 
VUC Storstrøm 
i Faxe



VUC Storstrøm i Faxe tilbyder følgende fagpakker:
• Naturvidenskab  
• Sundhed 
• Velfærd

Hf er en ungdomsuddannelse for dig, der gerne vil have en gymnasial uddannelse på 2 år. 
Du kan begynde på hf direkte efter 9. klasse.

Det første år på hf arbejder du med de obligatoriske fag og lærer studievaner, som du kan bruge 
hele livet. På andet år vælger du en af vores fagpakker.

På VUC Storstrøm stiller 
vi IT-buddies til rådighed,

så du kan blive hjulpet
godt i gang fra start.



Emma Rebbe

Emma læser en 2-årig hf og er på  2. år.  Hun har valgt en fagpakke med  matematik B. 
Når Emma er færdig med sin hf, vil hun gerne uddanne sig til finansøkonom.

”Jeg er tilflytter, så jeg valgte at tage min hf i Faxe for at få lokale venner. Det har jeg fået.
Der er ét stort fællesskab, her på VUC Storstrøm i Faxe – alle snakker med alle, og alle har det
godt med hinanden. Folk er mere modne, end hvad de er i gymnasiet, og det er rart. Vi er
en mindre klasse, så underviseren kan hjælpe mere individuelt, og giver sig tid til én.”



NATURVIDENSKAB
2. år efterår

Dansk

Engelsk

Kulturfag
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Tværfagligt forløb

Karrierelæring
(projekt og praktik 3)

Større skriftlig 
opgave

Tværfagligt forløb
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(projekt og praktik 4)
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Karrierelæring
(projekt og praktik 1)

Karrierelæring
(projekt og praktik 2)

Fagpakke: Matematik B og kemi B.

Valgfag: Filosofi C (flere muligheder via fjernundervisning)                             (1 fag på C-niv.) 

*Naturvidenskabelig faggruppe består af: Biologi, geografi og kemi.
**Kulturfagsfaggruppe består af: Historie, religion og samfundsfag.

Kreative fag: Billedkunst C.                                                                    

Interesserer du dig for kemi i 
naturen, maden eller kroppen?

Med fagpakken NATURVIDEN-
SKAB kan du fx læse til laborant, 
sygeplejerske, mililjøteknolog, 
bioanalytiker og diplomingeniør. 

Det er også for dig, der er
interesseret i det bio- og labo-
ratorietekniske område med 
særlig interesse i fødevarer, 
kemiske produkter, jordbrug
og gartneri.

2-årig hf er gratis.

SU
2-årig hf er SU-berettiget.

Universitetet
Vil du videre på universitet, 
skal du vælge en supplerende 
overbygning.

Få mere information hos en 
studievejleder.

Bestil tid på vucstor.dk/tid



Anders Thais Demus 
Anders læser 1. år på hf. Han har valgt at læse den 2-årige hf på tre år på grund af sin
ordblindhed. Anders vil gerne uddanne sig til ejendomsmægler.

”I min klasse har vi kortere skoledage og længere tid til pensum. Det gør, at jeg føler mig mindre
stresset. Jeg har mere tid til at tage det roligt og til at løse opgaverne ordentligt. Jeg får også
ordblindeundervisning og redskaber til at blive bedre til at læse og skrive. I klassen har vi hver
især forskellige udfordringer. Vi er gode til at bruge hinandens ressourcer og lære af hinandens
erfaringer. Jeg er meget glad for at gå her.”
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Karrierelæring
(projekt og praktik 1)

Karrierelæring
(projekt og praktik 2)

Fagpakke: Samfundsfag B og psykologi C.

Valgfag: Psykologi B (flere muligheder via fjernundervisning)                         (1 fag på C-niv.)                                                           

*Naturvidenskabelig faggruppe består af: Biologi, geografi og kemi.
**Kulturfagsfaggruppe består af: Historie, religion og samfundsfag.

Kreative fag: Billedkunst C.

Interesserer du dig for sam-
fundet og den menneskelige 
udvikling? 

Fagpakken VELFÆRD er oplagt 
for dig, der vil læse til lærer, 
pædagog, socialrådgiver eller 
har en særlig interesse inden for 
offentlig administration.

2-årig hf er gratis.

SU
2-årig hf er SU-berettiget.

Universitetet
Vil du videre på universitet, 
skal du vælge en supplerende 
overbygning.

Få mere information hos en 
studievejleder.

Bestil tid på vucstor.dk/tid
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Karrierelæring
(projekt og praktik 1)

Karrierelæring
(projekt og praktik 2)

Fagpakke: Biologi B og psykologi C.

*Naturvidenskabelig faggruppe består af: Biologi, geografi og kemi.
**Kulturfagsfaggruppe består af: Historie, religion og samfundsfag.

Kreative fag: Billedkunst C. 

SUNDHED

Interesserer du dig for kroppen 
og sundhed?

Fagpakken SUNDHED er oplagt 
for dig, der har en særlig interes-
se i ernæring og sundhed. 

Med denne fagpakke kan du fx 
læse til sygeplejerske, ergotera-
peut, fysioterapeut, jordemo-
der, klinisk tandtekniker eller 
radiograf. 

2-årig hf er gratis.

SU
2-årig hf er SU-berettiget.

Universitetet
Vil du videre på universitet, 
skal du vælge en supplerende 
overbygning.

Få mere information hos en 
studievejleder.

Bestil tid på vucstor.dk/tid
Valgfag: Psykologi B (flere muligheder via fjernundervisning)                         (1 fag på C-niv.)                                                           



Hf – særlig tilrettelagt forløb

Vi tilbyder kursister med særlige behov mulighed for
at tage en hf-eksamen over tre år.  Det kan fx være,
hvis du har fysiske udfordringer, autismespektrumsfor-
styrrelser, angst eller andre udfordringer. 

Skolen er indrettet, så du kan trække dig tilbage og få
ro i et opholdsrum, der er indrettet udelukkende til
brug for de, der følger særligt tilrettelagt forløb.

Hf for ordblinde

Vi har samlet al vores viden og erfaring i et hf-forløb, der 
giver ordblinde de bedste vilkår for at lykkes. VUC Stor-
strøm tilbyder et forløb, som er tilrettelagt over 3 år.

Hvad kræver det?
Det kræver, at du er testet for ordblindhed. Denne test
tilbyder VUC Storstrøm, hvis ikke du har gennemgået 
testen tidligere.



Du kan optages:
• direkte fra 9. klasse
• direkte fra 10. klasse
• direkte fra AVU
• hvis du har været i arbejde eller 

andet efter folkeskolen.

Der er særlige regler for hver af de nævnte mulig-
heder. Se mere på vucstor.dk/optagelseskravhf

Hvis du går i 9. eller 10. klasse, skal du søge om 
optagelse inden den 1. marts 2020.  

For de der har en almen forberedelseseksamen 
(avu) eller lignende er ansøgningsfristen den 
15. marts 2020. 

Hvis du ikke når det inden disse datoer, er du 
altid velkommen til at kontakte en studievejleder.

Hvordan bliver du optaget på hf?

Bliv hurtigere klar
til videre uddannelse



VUC Storstrøm i Faxe er et uddannelsessted
med trygge rammer og god kontakt til 
uddannelseschef, lærere, studievejledere
og andre kursister.

Uanset hvor du kommer fra og hvad du har
med dig, så vil du på den 2-årige hf opleve

et undervisningsmiljø, der tager udgangspunkt 
i dig og dine kompetencer.

Et undervisningsmiljø, der ikke lægger op til
karakterræs, men som tager læring alvorligt. 
Og hvor vi skaber rammer for udvikling gen-
nem vejledning og feedback fremfor vurdering.

Udgangspunkt i dig



vucstor.dk

Vi tilbyder 2-årig hf på:

VUC Storstrøm
Præstøvej 5
4640 Faxe

VUC Storstrøm
Bispegade 5
4800 Nykøbing F

VUC Storstrøm
Teatergade 23
4700 Næstved

Tlf. 54 88 17 00


