CAMPUS
VEJLE

HF FOR UNGE
ET SIKKERT VALG FOR
FREMTIDEN

dermed skabe det uddannelsesforløb, der passer til dig

HF er for dig, der gerne vil tage en gymnasieuddannelse

og dine planer for fremtiden. Du kan vælge mellem føl-

på to år. Og til dig der gerne vil tage en kort eller mellem-

gende fagpakker på HF Campus Vejle:

lang uddannelse bagefter, for eksempel en professionsbacheloruddannelse.

• HF-Care
• HF-Human

På HF Campus Vejle har du mulighed for at sætte dit

• HF-tech and science

eget præg på din uddannelse igennem fagpakker. Og i

• HF-Force

det hele taget har undervisningen fokus på, hvordan vid-

• HF-Trade and business

en kan bruges i den virkelige verden.

• HF-global
• HF-UNI (humaniora og naturvidenskab)

Det bliver aldrig kedeligt at tage en HF, for undervisningen er både levende og dynamisk og har ofte afsæt i
den virkelige verden.
DU KAN SKABE DEN UDDANNELSE,
DER PASSER TIL DIG

TO ÅR PÅ HF
CAMPUS VEJLE

På dit andet år fordyber du dig i en fagpakke, som du

Din uddannelse tager to år. Alle fag afsluttes med en ek-

vælger i løbet af det første år på uddannelsen. Du kan

samen, hvor du får en karakter. Herudover sørger vi for at
give dig en masse feedback undervejs. På HF Campus
Vejle er du altid mere end bare et tal.
DET FØRSTE ÅR PÅ UDDANNELSEN
På det første pr møder du alle de obligatoriske fag –
både de humanistiske og de naturvidenskabelige. Du får
igennem undervisningen en fornemmelse af, hvilke fagpakke du skal vælge. Undervejs vil du det første år også
møde projekt- og praktikperioder, hvor du kan spore dig
ind på fagpakke og hvordan din uddannelses andet år
skal se ud.

HF

SAMFUNDSFAG | SPANSK / TYSK
PSYKOLOGI | MATEMATIK | RELIGION
BIOLOGI | IDRÆT | FYSIK | KEMI

DET ANDET ÅR PÅ UDDANNELSEN

PÅ HF MØDER DU

Nu går du i gang med fagpakkens valgfag samtidig

• Engagerede lærere, som arbejder i teams omkring

med, at du fortsætter undervisningen i flere af de
obligatoriske fag fra første år. Det er på andet år, du
fordyber dig og arbejde mere intensivt med de fag, du
har valgt som en del af fagpakken.

din klasse
• En kontaktlærer, som har fokus på din klassens trivsel
og kultur
• Studievejledere, der vil støtte og vejlede dig, når du
har brug for det

DIN DAGLIGDAG PÅ HF CAMPUS VEJLE
Vi er en rummelig skole, der har plads til dig, præcis

• Mentorer, der er der for dig, hvis du har brug for ekstra støtte

som du er. Du vil i dagligdagen også møde:
HAR DU BRUG FOR MERE VIDEN?
• Lektiecafé

Ring 7216 2616 og spørg efter en HF-studievejleder.

• Studietur

Du kan også sende en e-mail til hfvejledning@

• Fredagscafé

campusvejle.dk, så vender studievejlederne tilbage til

• Campus Vejle band

dig.

• Sportsdag og andre sociale aktiviteter

HF ÅBNER

Læs meget mere på

CAMPUSVEJLE.DK

CAMPUS VEJLE
Boulevarden 48
7100 Vejle
72 16 28 12

