Net-

Er du Net-HF kursist?
➤ Du kan arbejde selvstændigt og målrettet, og kan klare dig
uddannelsesmæssigt på egen hånd
➤ Du er rimelig rutineret pc- og internetbruger
➤ Softwarekrav: du skal kunne åbne og gemme i .docx-format
➤ Bøger: Kan lånes på Efterslægten
➤ Du bestemmer selv om du vil til eksamen december-januar
eller maj-juni

❞
❞

For mig der er bosiddende
i Thailand, er det ideelt
med HF-fag uafhængigt
af tid og sted.
Martin kl. 03.43, Hua Hin

HF

Små børn og almindelig
skolegang hænger ikke
sammen. Derfor er Net-hf
noget for mig .
Henrik

❞

på Efterslægten

Net-HF giver
fleksibilitet til
at læse når det
passer mig – og
min familie.
Christina

HF:
lige meget
hvor du er
www.hfc.dk
stvl@hfc.dk
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spansk

fransk

Efterslægten – et godt sted at lære

religion

biologi

matematik

idræt

Selvstændighed, modenhed
og planlægning

Fag og priser
Du kan tage alt – lige fra et enkelt fag til en hel HF-eksamen – på Net-HF.
Eller du kan kombinere fag du tager eller har taget på Efterslægten, med fag du tager på Net-HF.
– Fx matematik, fransk og samfundsfag – eller biologi, engelsk og religion.
Du kan tage fagene på de gymnasiale niveauer, fra C (lavest) til A (højest). Du skal normalt have haft
et fag på det lavere niveau før det højere. Vær opmærksom på om din uddannelse efter HF kræver
bestemte fag og niveauer.
Du kan begynde dit Net-HF-studium i august eller januar og vælge at tage faget over et halvt eller et
helt år. Vær dog opmærksom på at fag med kursus i eksperimentel undervisning (biologi C, geografi
C, kemi B & C) kræver at du møder op på skolen til et sådant kursus.

Net-HF er fleksibel undervisning i HF-fag, hvor du ikke
skal møde til undervisning på fastlagte tidspunkter.
Fagenes indhold er nøjagtigt det samme på Net-HF som
på almindelige HF-hold. Også eksamen foregår på
samme måde.

Net-HF kræver selvstændighed, modenhed og en god
evne til at planlægge sin tid.

Se de aktuelle tilbud på

Net-HF er selvfølgelig SU-berettiget, og et eller flere fag kan
sagtens kombineres med almindelig undervisning.

kemi

www.hfc.dk

Undervisning
når det passer dig

samfundsfag

psykologi

engelsk

dansk

Efterslægtens studievejledning
– book en aftale på vores hjemmeside www.hfc.dk

historie

Kommunikation med din lærer foregår også på
Fronter/via mail. Alle net-kursister har adgang til Efterslægtens lektiecafe/studieværksted.

Tilmelding
Net-HF giver stor frihed, men kræver at du er i stand til
at arbejde mere selvstændigt og målrettet end du gør i
almindelig holdundervisning.

Som tommelfingerregel er prisen 450 kr. pr. fag pr. niveau.

SU

Fagene er modulopbygget, 8 moduler i hvert fag, og der
er faste afleveringsfrister på hvert modul.

Undervisningen er virtuel og foregår på Efterslægtens
kommunikationsplatform Fronter. På Fronter har hvert
Net-HF fag sit eget virtuelle rum. Her finder du undervisningsmateriale og alt andet du skal bruge til faget:
Oversigter, opgaver, vejledninger m.m. Det er også her
du løser og får rettet opgaver og får din lærers respons.

Du kan blive tilmeldt Net-HF ved at kontakte studievejledningen på stvl@hfc.dk eller telefon 3396 4000.
Studiestart august med eksamen den følgende vinter
(halvårligt fag) og sommer (helårligt fag) – sidste frist
for tilmelding er 15. august.
Studiestart januar med eksamen den følgende sommer
(halvårligt fag) og vinter (helårligt fag) - sidste frist for
tilmelding er 15. januar.

