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HF FOR UNGE
Allerede fra 9. klasse...
Brochuren er en appetitvækker, hvor du
finder de vigtigste informationer om HF.
Har du brug for mere information, er der
hjælp at hente.

KONTAKT OS HVIS DU VIL VIDERE
Ring 72 16 26 16 og spørg efter en
studievejleder - så hjælper vi dig videre.

Se mere på WWW.CAMPUSVEJLE.DK

PROJEKTPERIODER
STUDIETURE

SJOV

HÅRDT ARBEJDE
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EKSAMEN

Gymnasieafdelingen

Campus Vejle

Boulevarden 48
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HF ÅBNER DØRENE
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De 8 fagpakker

8

Fagene på HF

9

Derfor har vi valgt HF

10

HF & Sportscollege

12

Din dagligdag på HF

14

Mere viden - ring til en vejleder
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- Nu også fra 9. klasse

Er du ved at afslutte 9. eller 10. klasse, og forventer du et
godt resultat? Ønsker du en 2-årig almen gymnasial uddannelse? - Så er HF et godt valg for dig!

NÅR DU SKAL
VIDERE
Studenterhuen fra HF giver dig mulighed for at søge direkte ind på
mange videregående uddannelser på universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier i Danmark, afhængig af hvilke
valgfag og fagniveauer du har valgt.
På www.ug.dk findes adgangsnøglen, hvor du kan se hvilke uddannelser, du kan komme ind på, hvis du indtaster dine fag og niveauer.
Prøv dig frem med forskellige fagkombinationer i adgangsnøglen, så
du kan se, hvilke valgfag du skal vælge, for at komme ind på din
drømmeuddannelse.
Læs mere på hjemmesiden www.campusvejle.dk.
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HF giver dig adgang til videregående uddannelser på
universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

HF ER DIN VEJ TIL EN SPÆNDENDE
FREMTID!
HF er en almen gymnasial uddannelse og du vil derfor
blive præsenteret for en bred vifte af forskellige fag. Vi
byder på mange spændende nye fag, lige som du også
fortsætter med en del af de fag, du allerede kender fra

folkeskolen. Din viden inden for de naturvidenskabelige fag bliver testet, men på en måde du ikke har oplevet før. Vi tager nemlig udgangspunkt i virkeligheden
og kobler praksis og teori i en spændende cocktail.
Du vil desuden få muligheden for mange nye og anderledes fag som for eksempel psykologi, filosofi og kulturforståelse. Du kan læse mere om vores valgfag i
oversigten på side 13.
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FAGPAKKER
På HF skal du vælge fagpakke efter 1. år, og udvalget
er stort på Campus Vejle:
HF-CARE

HF-FORCE

Til dig der drømmer om et job hvor omsorg for andre mennesker er det vigtigste. Linjen er oplagt til
dig, der gerne vil være sygeplejerske, jordmoder,
fysioterapeut, laborant eller tandplejer

Til dig der drømmer om et liv i uniform enten hos
politiet eller i forsvaret. Fysisk aktivitet og menneskekendskab vil være i fokus.

HF-HUMAN

HF-TRADE AND BUSINESS

Til dig der drømmer om en uddannelse inden for
det humanistiske område. Det kunne fx være pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Til dig der drømmer om en fremtid i forretningsverdenen, eller bare interesserer dig for den økonomiske fagrække. Hvis drømmen er at læse økonomiske uddannelser på erhvervsakademiet eller
andre steder, er denne fagpakke for dig.

HF-TECH AND SCIENCE

HF-GLOBAL

Til dig der drømmer om en uddannelse inden for
de mere tekniske fag. Det kunne være, at ønskejobbet hedder ingeniør, procesteknolog eller landtekniker?

Til dig der drømmer om at blive klogere på andre
sprog og kulturer. Denne pakke åbner døren til
mange humanistiske uddannelser, så hvis det er
drømmen, har du valgt rigtig her.

HF-UNI (NATURVIDENSKAB)

HF-UNI (HUMANIORA)

Til dig der drømmer om at læse videre på universitetet inden for det naturvidenskabelige område.
Fagpakken kan give adgang til studier som læge,
tandlæge samt andre naturvidenskabelige uddannelser. Fagpakken er udvidet i forhold til de øvrige
fagpakker og indeholder ekstra valgfag.

Til dig der drømmer om en universitetsuddannelse
inden for såvel sprog som andre humanistiske fag.
Fagpakken er udvidet i forhold til de øvrige fagpakker og indeholder ekstra valgfag.

De mange fagpakker giver dig uanede muligheder for videreuddannelse inden for lige nøjagtig det
område, der interesserer dig.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL VALG AF FAGPAKKE,
SÅ TAG EN SNAK MED VORES STUDIEVEJLEDERE.
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Gennem de 2 år, du går hos os, vil vi sammen med dig
styrke din personlige udvikling og dine faglige evner. Du
bliver bedre til at klare forandringer og udfordringer,
og du bliver parat til at tage ansvar og tænke kreativt.
En HF-eksamen fra Campus Vejle er dit første stop
på vejen til en spændende karriere. Den giver dig adgang til videregående uddannelser på universiteter,
handelshøjskoler, professionshøjskoler og erhvervsakademier.
Med en HF-eksamen fra Campus Vejle har du også
mulighed for at søge en uddannelsesplads i en virksomhed. Du skal bare supplere med et 10-ugers
fagrettet forløb, som klæder dig på til den uddannelsesplads du ønsker.
På næste side er en figur, der viser, hvilke veje du kan
gå med en HF-eksamen fra Campus Vejle.

STUDIEMILJØ PÅ HF
Hverdagen på Campus Vejle er både seriøs og sjov. Du
kommer til at opleve et studiemiljø, hvor du skal udvise
engagement og god studieindsats for at komme igennem uddannelsen.

2 FEDE ÅR
MED ANDRE
UNGE
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Vi holder af hverdagen, fordi det er her, vi lærer dig og
dine mål at kende. Det er her, vi udfordrer dig, og i fællesskab flytter vi dine grænser og sætter nye mål, så
du bliver endnu bedre og når endnu længere, end du
måske først havde forestillet dig.
I vores attraktive studiemiljø vil du opleve en hverdag,
hvor du forbereder lektier, skriftlige afleveringer og
mundtlige oplæg - ofte i samarbejde med dine klassekammerater.
Det skal være rart at komme på skolen. Derfor har vi
sørget for masser af hyggekroge, hvor I kan lave gruppearbejde eller slappe af i frikvartererne. Vi har både

elevråd og festudvalg, som planlægger sociale arrangementer på skolen. Begge udvalg arbejder for at gøre
din skoletid bedre og sjovere.
I kantinen kan du købe et stort udvalg af sund og frisklavet mad. Projekt Hjertesund Mad er en del af skolens
madpolitik. Vælg blandt dine favoritter i vores store
frokostbuffét eller prøv dagens ret.

SPORTSFACILITETERNE
På Campus Vejle har vi en sportshal og en multihal
med fitnessudstyr og nye omklædnings- og badefaciliteter. Disse faciliter er åbne for alle elever på Campus
Vejle - også uden for skoletiden.

OPBYGNINGEN AF DET MODERNE HF
DET FØRSTE ÅR
Det første år på HF bliver du præsenteret for alle de obligatoriske fag. Her møder du såvel naturvidenskabelige som humanistiske fag, og skulle gerne blive afklaret i forhold til dit fremtidige valg af fagpakke. Undervejs
på 1. år vil der være indlagt projekt- og praktikperioder, som yderligere skal hjælpe dig til at vælge den
rette fagpakke på 2. år og give dig et indblik i hvilke
muligheder, de forskellige pakker rummer.
Fagene afsluttes løbende i HF uddannelsen, og du skal
derfor til enkelte eksaminer allerede efter det første
½ år.

DET ANDET ÅR
På andet år forsætter en del af de obligatoriske fag,
samtidig med at fagpakkens valgfag starter op. Det er
således på 2. år, at du rigtig får mulighed for at fordybe
dig i lige præcis de fag, der interesserer dig mest. Lige
som på 1. år vil der også på andet år være mindst én
projekt-/praktikperiode.
Der afholdes eksamen både til jul og til sommer, så du
hele tiden får afsluttet nogle af fagene.
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DE 8 FAGPAKKER

FAGENE PÅ HF

Du kan læse mere om de enkelte fag på Uddannelsesguidens
hjemmeside ug.dk

Inden for det første år skal du vælge din fagpakke samt et
ekstra valgfag på B-niveau. På Campus udbyder vi følgende
valgfag på B-niveau:

HF 1. år
OBLIGATORISKE
FAG

HF 2. år
OBLIGATORISKE FAG

Videregående udd.
VALGFAG

Dansk A
Dansk A

Biologi B
Engelsk B

Engelsk B

Psykologi C

FAGPAKKER

HF-CARE
Biologi B
Psykologi C

Sygeplejerske, jordmoder, fysioterapeut,
laborant, tandplejer

HF-FORCE
Idræt B
Psykologi C

Politiet eller
forsvaret

HF-HUMAN
Samfundsfag B
Psykologi C

Pædagog, lærer
eller socialrådgiver

Historie B
Historie B

Psykologi B
Samfundsfag C

Samfundsfag C

Idræt B
Religion C

Religion C
Geografi C
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BIOLOGI B

KEMI B

MATEMATIK B

I biologi B får man indsigt i de
levende organismer. Der lægges vægt på eksperimentelle
arbejdsmetoder, og I kommer
til at undersøge levende væv,
også i praksis. En del af undervisningen foregår i laboratoriet,
hvor I fx dissekerer rotter eller
grisehjerner.

I kemi B opnår I forståelse for,
at alt stof er opbygget af atomer. I lærer om, hvordan kemi
spiller en stor rolle i udvikling
af blandt andet bioteknologi,
nanoteknologi, nye materialer,
lægemidler og fødevareproduktion. Faget har en eksperimentel tilgang, så laboratorieøvelser
er også en del af undervisningen.

På matematik B er abstraktionsniveauet højt og logisk tænkning
og bevisførelse spiller en stor
rolle. Matematik anvendes overalt i vores hverdag, og faget er
derfor meget virkelighedsnært.
Matematik B er desuden et krav
på mange videregående uddannelser.

IDRÆT B

SAMFUNDSFAG B

SPANSK B

Det centrale i idræt B er fysisk
aktivitet. Faget har dog også en
teoretisk del, hvor der inddrages viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige områder, ligesom også de humanistiske og
samfundsvidenskabelige områder berøres.

I samfundsfag B lærer du om
danske og internationale samfundsforhold. Faget giver viden
om hvilke kræfter, der nationalt, regionalt og globalt påvirker samfundsudviklingen. Faget
skal udvikle din lyst og evner til
at forholde dig til og deltage i en
demokratisk debat.

I spansk B lærer du ikke blot at
tale sproget, men du lærer også
en masse om kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.
Ud over at du bliver i stand til
at kommunikere på spansk,
vil du også opnå forståelse
for væsentlige aspekter af det
spansksprogede samfund.

TYSK B

RELIGION B

PSYKOLOGI B

Ud over at du bliver god til at
tale tysk, så får du også lov at
beskæftige dig med kulturelle,
historiske og samfundsmæssige forhold i de tysksprogede
lande. Dette vil udvikle din
forståelse for andre kulturer
og din lyst til at gå i dialog med
dem.

Her kommer I omkring flere af
de store verdensreligioner, herunder også kristendommen.
Religionens betydning i forhold
til individ, gruppe, samfund,
kultur og natur er også en del
af faget. Her opnår I forståelse
for egne og andres holdninger
på baggrund af religiøse traditioner.

På psykologi B lærer du, hvordan
mennesker sanser, føler, tænker, lærer, handler og udvikler
sig. Herunder om menneskets
omgang med andre, hvordan vi
udvikler os fra vugge til krukke,
hvordan vi tænker, opfatter og
lærer, hvordan vores personlighed og identitet bliver dannet,
om stress og om hvordan man
undersøger problemstillinger i
faget.

Samfundsfag B
+ vælg en
fagpakke

Matematik B

Biologi C

Erhvervsøkonomi C

Kemi C

Fysik C

Matematik C

Kemi B

Kunstnerisk fag C
/idræt C

Filosofi C

HF-TRADE
AND BUSINESS
Matematik B
Erhvervsøkonomi C

Økonomiske
uddannelser

HF-TECH
AND SCIENCE
Matematik B
Fysik C

Ingeniør, procesteknolog, landtekniker

HF-GLOBAL
Psykologi C
SpanskB/tyskB

Humanistiske
uddannelser

HF-UNI
(NATURVIDENSKAB)
Fysik C
Kemi B
Matematik A

Læge, tandlæge samt
andre naturvidenskabelige uddannelser

HF-UNI
(HUMANIORA)
Psykologi C
Spansk B/tysk B
Engelsk A
Samfundsfag B

Sprog og andre
humanistiske
uddannelser
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DERFOR HAR VI VALGT HF
DRØMMER OM AT LÆSE TIL
PSYKOTERAPEUT
Efter 9. klasse på Rask Mølle Skole tog jeg et år på Øse Efterskole, inden turen gik til HF for
Unge på Campus Vejle. Jeg har altid vidst, hvad jeg gerne ville rent uddannelsesmæssigt.
Jeg drømmer om at læse til psykoterapeut. Derfor valgte jeg at læse HF på Campus Vejle, hvor jeg vidste, de
havde en HF for unge. Jeg havde hørt, at psykologifaget
var godt her - og så er det rart at have en HF at falde tilbage på, hvis jeg senere hen finder ud af, at jeg hellere
vil have en anden uddannelse.

dagen. Studiemiljøet er roligt og trygt. Det er rart, at
der er plads til at være sig selv – det gør dagligdagen
afslappet og ukompliceret. Og så er jeg ret vild med, at
vi har tutor-samtaler, hvor vi oplever at lærerne rent
faktisk interesserer sig for os. Det gør, at her er rart at
være.

Selvom Campus Vejle er en stor skole med mange
elever og uddannelser, mærker man det ikke i daglig-

Celina Busk Nielsen, 17 år,

STUDIEMILJØET ER GODT OG
DER ER STYR PÅ TINGENE
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Jeg gik i 10. klasse på Hansenberg i Kolding. I Kolding
kunne jeg godt læse HF på det lokale gymnasium, men
jeg valgte HF på Campus Vejle, da jeg bedre kunne få
mine faglige interesser indfriet her, samtidig med at
Campus Vejle tilbød en HF-klasse specielt for unge,
hvilket virkede tiltrækkende på mig. Udover dette valgte jeg også HF på grund af det kun tager to år samt at
med en HF har man gode muligheder for at vælge de
fag, som man interessere sig for.

min ungdomsuddannelse. Studiemiljøet er godt, og der
er styr på tingene. Dagligdagen fungerer, og min klasse
er god. Der er altid hjælp at hente fra lærere, vejledere
og klassekammerater, når der er behov for det, og det
gør, at jeg føler mig godt tilpas på skolen.

Jeg er glad for at have valgt HF på Campus Vejle, som

Mathias Feldthaus Madsen, 18 år,

Når jeg er færdig med HF, vil jeg læse til journalist på
Journalisthøjskolen i Århus.
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Sports
colleg
e
for idr
æ
talent tser...

HF & SPORTSCOLLEGE
Som elev på Campus Vejle kan du kombinere eliteidræt
eller E-sport med en uddannelse på HF. Det betyder et
varieret skema med faglig undervisning, mental og sportslig træning som udgangspunktet for udvikling af dine talenter, både fagligt og sportsligt.
SOCIALT MILJØ
Du møder nye mennesker med samme interesse og
lidenskab for sport eller E-sport, som du selv har. Kompetente lærere, erhvervs- og sportsfolk underviser inden for hver deres område. Du lærer at koble dit talent
sammen med din uddannelse.
Samtidig stiller vi en uddannelseskoordinator til rådighed, der kan rådgive dig om alt vedrørende uddannelsen.

UNDERVISNING OG UDFORDRINGER
Din hverdag bliver sprængfyldt med faglige udfordringer, socialt samvær og ikke mindst sport. Den
faglige undervisning foregår på tværs af alle sportsgrene for at give et tæt sammenhold uanset sportslig
interesse.
På HF bringes virkeligheden ind i klassen ved hjælp
af praktiske, konkrete problemstillinger til belysning

af teorierne samtidig med, at du får en chance for at
forbedre dig professionelt i din sport.

DEN SPORTSLIGE VINKEL
Campus Vejle Sportscollege tilbyder 6 linjer: fodbold,
håndbold, atletik, dans, cykling, golf og E-sport hvor
træningen foregår i samarbejde med en række klubber
fra Vejle og omegn, der ligeledes stiller deres træningsanlæg og trænere til rådighed. Endvidere er der
tilknyttet en coach, massør og fysioterapeut, så de
sportslige rammer bliver endnu bedre. Det giver dig
mulighed for at leve som en professionel udøver, mens
du passer din uddannelse.

CAMPUS ONE - DIT ANDET HJEM
Som elev på Campus Vejle Sportscollege har du mulighed
for at leje et af de nye, topmoderne værelser på Campus
One, der ligger lige ved siden af skolen. Værelserne er
22 m2. Her bor I to og to sammen med forskellig sportslig baggrund for at øge socialt samvær på tværs af
sportsgrene. Det er dog muligt at leje
enkeltværelse. På Campus One er der
velindrettede fælles opholdslokaler,
der indbyder til lektielæsning i grupper eller bare almindeligt hyggeligt
samvær.

“Campus Vejle Sportscollege er
vores særlige ungdomsuddannelsestilbud til unge sportsfolk med
talent”
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Kollegiet ligger få meter fra Campus Vejle og tæt på
byens mange kulturtilbud.
DGI-Huset - med svømmehal - ligger kun få hundrede
meter fra Campus One. På skolen har vi eget styrketræningscenter - Campus Fitness - og ny stor sportshal
med springgrav.

del af skolens madpolitik. Kantinen tilbyder morgen-,
middags- og aftensmad, samt frisk frugt på alle hverdage.

HVAD KOSTER DET?
Er Campus Vejle Sportscollege noget for dig? Ser du
dette som en god mulighed for at kombinere din eliteidræt med en uddannelse?

FORPLEJNING
Kost og sundhed har høj prioritet på skolen, så du får
de bedste forudsætninger for at yde optimalt i din sport
og på studiet. Projekt Hjertesund Mad indgår som en

Så læs mere på campusvejle.dk, hvor du finder oplysninger om, hvor meget du skal betale for bolig og madordning på Vejle Sportscollege.

13

frivillig lektiecafé
studietur
fredagscafé
”Campus Vejle Band”
flere fællesarrangementer med fagligt og socialt indhold

PÅ HF MØDER DU:
• engagerede lærere, som arbejder i teams om din klasse
• din studievejleder som alle vil støtte og vejlede dig i din uddannelse
Men først og fremmest møder du en hel masse klassekammerater
på din egen alder, som også er på vej mod uddannelse og job.
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72 16 26 16

•
•
•
•
•

Ring til en af vore vejledere på tlf.

PÅ HF ER DER OGSÅ:

HAR DU BRUG FOR MERE VIDEN?

DIN DAGLIGDAG
PÅ HF
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