
HF enkeltfag: Skive

HF svarer til gymnasiet og har tre niveauer:
C er indgangsniveau    - B er mellemniveau    - A er højniveau

På VUC kan du vælge at tage HF-fagene enkeltvis eller flere ad gangen.

Undervisningstider 
og anden info

Praktiske oplysninger om HF på VUC i Skive 

Priser
Alle fag koster 550 kr. på nær filosofi, innovation, programmering og erhvervsøkonomi (net-fag) som koster  
1.400 kr. 

Ved en hel HF eksamen eller en pakke kan du få deltagerbetalingen refunderet efter endt uddannelse.
Du kan også vælge, at få 85 % refunderet via SU.

Personer over 60 år, der modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, 
skal betale 750 kr. mere end ovennævnte satser. Der gælder særlige regler for priser for personer med en 
videregående uddannelse.

SU
Du kan få SU (Statens Uddannelsestøtte), hvis du har mindst 23 undervisningstimer pr. uge. Har du børn under 7 år, 
skal du have mindst 17 timer om ugen for at få SU.

SVU
(Statens VoksenUddannelsesstøtte) kan søges af lønmodtagere, selvstændige og medhjælpende ægtefæller i 
alderen 25 - 64 år.

Dagpenge
Som arbejdsledig på dagpenge har du mulighed for at følge under visning på HF. Du kan få yderligere oplysninger om 
priser og muligheder for under visning på Skive-Viborg HF&VUC ved at ringe til os på tlf. 86 61 17 00.



Ret til ændringer forbeholdes. Sidst ændret den 19.08.2022

Daghold med start fra den 9. august 2022

Hold Fag Niveau Periode Timetal Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

sDh1BkCB Billedkunst C ½ år 7 - efterår 10:35-13:20 12:35-15:50

sDh1BkCB Billedkunst CB 1 år 9 10:35-13:20 12:35-15:50

sDh1BioC Biologi C ½ år 7 - efterår 10:35-12:10 11:25-14:10 09:45-11:20

sDh1DaA Dansk A 1 år 11 - efterår 08:00-10:30 08:00-10:30 14:20-15:50 09:45-12:10

sDh1EnCB Engelsk CB 1 år 9 10:35-12:10 10:35-12:10 11:25-14:10 12:35-14:10

sDh1GeC Geografi C ½ år 7 - efterår 14:20-15:50
11:25-14:10 
14:20-16:45

sDh1HiB Historie B 1 år
8 - efterår 08:00-10:30 08:00-10:30 08:00-09:30

5 - forår 08:00-10:30 09:45-11:20

sDh1MaC Matematik C 1 år 6 12:35-14:10 08:00-11:20

sDh1PsC Psykologi C ½ år 7 - efterår 12:35-15:20 08:15-11:20


