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HF-Enkeltfag
Uddannelse i dit tempo

Hvad er HF-Enkeltfag?
HF Enkeltfag er en
fleksibel gymnasial
uddannelse, der kan
skræddersys efter
dine ønsker.
HF er en forkortelse
for Højere
Forberedelseseksamen
og med HF-enkeltfag kan
du læse op på enkelte
fag eller tage en hel HFeksamen. En HF-eksamen
giver adgang til videre
gående uddannelser
på lige fod med øvrige
gymnasiale uddannelser.
En fleksibel uddannelse
Med HF-enkeltfag kan du
tage en hel HF-eksamen
på 3, 4 eller flere år –
sådan som det passer

med din situation. Du kan
målrette din HF mod dit
drømmestudie.
Du kan også vælge at
fordybe dig i et enkelt
fag, der har din interesse.
Der er spændende fag,
på forskellige niveauer, at
vælge imellem.
Du kan plukke i HFfagrækken og vælge
enkelte HF-fag alt efter
dine interesser og behov.
Pakkeløsning
På Skive-Viborg
HF&VUC kan du også
tage en HF-pakke,
der er målrettet mod
forskellige videregående
uddannelser.

I Viborg tilbydes følgende:
• Akademipakken
• Sygeplejepakken
• Pædagogpakken
I Skive tilbydes følgende
• Pædagogpakken
Kontakt en studievejleder,
og hør mere om
mulighederne for dig.
Undervisning
Undervisningen kan
foregå både om dagen og
om aftenen, og foregår i
et voksent og engageret
studiemiljø.
Økonomi
Der er en beskeden
deltagerbetaling for
HF-undervisning og
HF-pakker - dog større
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Det gode
ved VUC er,
at man selv
vælger at gå her.
Det er godt og
meget motiverende.
Rikke Bjerregaard, tidligere
kursist

betaling hvis du i forvejen
har en videregående
uddannelse.
Efter at have bestået
en hel HF-eksamen eller
en HF-pakke kan du
få deltagerbetalingen
refunderet.

ordbøger, som du selv
skal anskaffe.
Bøger mv. skal afleveres
ved undervisningens
afslutning, senest
i forbindelse med
eksamen. Ved evt.
framelding inden
undervisningen er
afsluttet, skal lånte bøger
mv. afleveres på kontoret.
PC i undervisningen
Det er en forudsætning
for at deltage i
undervisningen på
Skive-Viborg HF&VUC,
at du har en computer til
rådighed i timerne, såvel
som udenfor.
Vi forventer derfor, at du
medbringer en computer

til al undervisning.
Kan det ikke lade sig
gøre, har du mulighed
for at låne en computer
af skolen, mod et
depositum på 1.000 kr..
Du skal underskrive en
udlånsaftale.
En tablet (f.eks. en iPad)
kan i nogle fag være
et supplement til din
computer, men ikke alle
opgaver kan forventes
løst på en tablet.

Se
vucsv.dk
for mere
info

Desuden er der en
kopiafgift på 30 kr. pr.
fag. Kopiafgiften skal
betales sammen med
deltagergebyret.
Udlån af bøger mv.
Bøger og andre
undervisningsmidler,
der benyttes i
undervisningen, udlånes
gratis mod kvittering.
Dette gælder dog
ikke lommeregnere og
Skræddersy et forløb på HF Enkeltfag og tag en
gymnasiel uddannelse over 2, 2½ eller flere år.
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Din dagligdag
på VUC - her er
plads til dig
På Skive-Viborg
HF&VUC er der:
• Fællesarrangementer
for alle kursister
• Fredagscafé
• Ekskursioner
• Mulighed for at
læse lektier
i studiegrupper

Du møder:
• Engagerede
lærere, som
arbejder i teams
om din klasse
• Din tutor, som
fokuserer på din
studiemæssige
og faglige
udvikling
• Din studievejleder og evt.
din coach, som
alle kan støtte og
vejlede dig i din
uddannelse

Mødepligt
Der er mødepligt til
undervisningen og
pligt til at aflevere
skriftlige opgaver.
Store forsømmelser kan
medføre, at du ikke kan
fortsætte din uddannelse.
Hvis du får problemer
med at overholde
mødepligten, er
det vigtigt, at du
straks kontakter en
studievejleder for at få
råd og vejledning om,
hvorledes uddannelsen
bedst kan gennemføres.
Deltagerbetaling
Det er en forudsætning
for at deltage i
undervisningen, at du
har betalt deltagerbetaling inden 1.
undervisningsgang.
Du kan efter anmodning
få deltagerbetaling
refunderet for de fag,
som indgår i en hel
afsluttet HF-eksamen
eller i en afsluttet
fagpakke, når du
er færdig med hele
forløbet. Du kan få 85%
af deltagerbetalingen
udbetalt løbende sammen

med din SU. Du skal
ansøge om det på
minSU.dk, printe skemaet
og aflevere det til skolen,
som så sender det videre
til SU-styrelsen.
Tilbagebetaling
Der vil automatisk ske
tilbagebetaling, hvis du
ikke optages på hold.
Hvis du ikke har deltaget
i undervisningen, kan
deltagerbetalingen
refunderes, hvis du
anmoder om det senest
3 uger efter første
undervisningsgang.
Hvis du ønsker
tilbagebetaling inden
holdstart, kan det ske
straks.
Undervisningsstart
Du får et brev
om mødetid,
undervisningslokaler mv.,
før undervisningens start.
Kan du ikke møde den
første undervisningsgang
på et hold, er det vigtigt,
at du giver besked, da
du ellers risikerer at din
plads gives videre til en
kursist på venteliste.
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At gå på VUC...
Skive-Viborg HF&VUC
er en spændende
uddannelsesinstitution
med mange forskellige
kursister, som kommer
fra forskellige baggrunde.
Det betyder at vi er en
skole, der tager hensyn
til den enkelte, og derfor
har vi også nogle værdier,
som vi arbejder efter:
Ordentlighed,
anerkendelse, kvalitet
og udvikling
Du kan forvente:
• respekt for dig og dine
mål
• klare og konstruktive
rammer for
undervisning
• kursistsamtaler og
evaluering af dit studie
• positive medarbejdere
Vores forventninger:
• at du viser respekt,
ansvarlighed og
hensynsfuldhed
• at du dagligt følger
med i skolens intranet,
Fronter
• at du er studieaktiv
- det vil sige er

forberedt, møder
til tiden, deltager i
timerne og afleverer
opgaver
• at du selv sørger for
at skaffe udleveret
materiale, hvis du
har været borte fra
undervisningen
Hvis du under
uddannelsen får brug for
støtte, så er lærere,
studievejledere, tutorer
og coaches parate til at
hjælpe dig.
Desuden er der nogle
regler, du skal kende
• Der er mødepligt til
undervisningen
• Du har pligt til at
aflevere skriftlige
opgaver
• Hvis du pga. sygdom
eller andre årsager
ikke kan møde, skal du
melde afbud i vores
system, Ludus
• Konstateres det i
forløbet, at du ikke
er studieaktiv, vil
der blive stillet krav
om, at du indgår en
skriftlig aftale om
studieaktivitet
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Vi er her for dig
og for din fremtid

Studievejlederen
Studievejlederen vejleder
dig i forhold til valg af
fag og niveau. Vejlederen
vejleder dig også i forhold
til personlige og sociale
forhold, som forringer din
studieaktivitet.
Coachen
En coach hjælper dig med
at finde svar og løsninger
på problemer, handlinger
og overbevisninger, som
forhindrer dig i at følge
undervisningen. Han/hun
fokuserer på din rolle i
processen, og på at være
konkret og realistisk.

SPS (Special
Pædagogisk Støtte)
SPS er en mulighed, hvis
du er ordblind. Du kan
søge om støtte f.eks. i
form af en IT-rygsæk eller
andre hjælpemidler.
Hvis du har ADHD,
Asperger eller
lignende, kan du få en
støtteperson, der kan
hjælpe dig med struktur
og overblik. Det er en
forudsætning for SPS,
at du har en diagnose
og at du afleverer
dokumentation for den.
Læs mere om SPS på
www.vucsv.dk.
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AVU

FVU

HF Enkeltfag

2-årig HF

Undervisning til ordblinde

Plads til dig

www.vucsv.dk

Facebook.com/vuc.skive.viborg

Viborg: 86 61 17 00
Skive: 97 52 18 22

mail@svhfvuc.dk

Gråbrødre Kirke Str. 5, 8800 Viborg
Hjalmar Kjems Allé 6, 7800 Skive
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