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Tilmelding

KAN DU STARTE PÅ HF-ENKELTFAG?
l Du skal have faglige kvalifikationer der svarer til afsluttet 

9. eller 10. klasse
l Du skal have været ude af folkeskolen i mindst ét år
l Du skal til en optagelsessamtale med en studievejleder, 

som vurderer om du kan blive optaget på det eller de fag 
du ønsker

Bestil tid til en optagelsessamtale på hfc.dk eller besøg 
 studievejledningen.

HF-ENKELTFAG:  
HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET? 
Du kan blive optaget via Web Shop på vores hjemmeside 
www.hfc.dk og/eller ved en samtale med en studievejleder.
 Medbring dine skolepapirer (beviser mm.). Hvis du vil optages 
på en HF-E pakke, skal du desuden udfylde et ansøgnings-
skema – se side 5–8. 

Du kan tilmelde dig fra 1. april frem til august og 1. oktober 
frem til januar.

Tilmeldingen slutter når undervisningen begynder, eller når 
holdet er fyldt op. Meld dig så tidligt som muligt, så er du 
 sikker på en plads og har bedre valgmuligheder.

Mere om optagelseskrav på www.ug.dk

VIL DU VIDE MERE?
Du kan finde Efterslægtens aktuelle og detaljerede tilbud af 
fag med ugedage og klokkeslæt på hfc.dk fra 1. april.

Du kan læse meget mere om HF på Efterslægten på vores 
hjemmeside hfc.dk og på www.ug.dk

NY ELLER ”GAMMEL” HF?
Hvis du er startet på et uddannelsesforløb på HF-Enkeltfag 
inden 1/8 2017, kan du fortsætte din uddannelse efter den 
gamle ordning, dog ikke faggrupperne KS og NF. Sommeren 
2019 er sidste frist for at afslutte en hel HF-eksamen på 
 enkeltfag efter gammel ordning.

Skan koden og bestil tid  
hos studievejlederen.

http://www.hfc.dk
http://www.ug.dk
http://www.ug.dk
http://hfc.dk
http://hfc.dk
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Hvad er HF-E?

HF-E er HF-Enkeltfag. Læs ét, to eller flere fag efter behov  
og lyst. Om dagen, om aftenen – eller på nettet. I et halvt år, 
ét år, to år eller flere år.
l Tag de fag du har brug for – nogle uddannelser kræver ikke 

en hel HF-eksamen. 
l Eller: Vælg en HF-E pakke med lige de fag du skal bruge 

for at komme ind på ønskeuddannelsen (se side 5–8)
l Eller sammensæt en hel HF-eksamen over det antal år der 

passer dig (se side 4). 
l Med en hel HF har du adgang til alle videregående uddan-

nelser. Lange videregående uddannelser (universitet mm.) 
kræver at du tager en ”udvidet fagpakke” (se side 5).

Du planlægger selv, sammen med din studievejleder, hvilke 
fag du vil have hvornår, hvor mange fag du vil have ad gan-
gen, og hvordan dit skema skal se ud (fx dag- eller aften-
undervisning). Hvert fag kan vare ½ eller 1 år. Nye hold starter 
i august og januar. Tilmelding fra cirka 1. april / 1. oktober.

ER HF-E NOGET FOR DIG?
HF-E’ere er meget forskellige – det opfatter vi på Efter slæg-
ten som en kæmpe fordel, og det medvirker til at Efter-
slægten både er et godt sted at lære og et godt sted at være.

Forskellige baggrunde: Du har måske været væk fra uddan-
nelsessystemet i nogle år, eller du har en afbrudt ungdoms-
uddannelse bag dig. Du har fået familie, men vil gerne i gang 
igen, du har brug for nye, faglige udfordringer, eller du tænker 
på et karriereskift. 

HF-E er fleksibelt: Med mulighed for aftenundervisning i en 
række fag eller fjernundervisning (HF E-learning) i de fleste 
fag, kan du også kombinere din uddannelse med erhvervs-
arbejde.

DAG, AFTEN ELLER NET
Du har mange muligheder på HF-Enkeltfag:
l dit helt eget, individuelle forløb. Du vælger fag, skema og 

antal år
l HF på nettet: Studér et eller flere HF-fag med HF E-learn-

ing (se side 10) evt. i kombination med almindelig under-
visning

l HF-E pakker – se side 5–8

Fagene er inddelt efter de gymnasiale niveauer,  
A, B og C. A er det højeste. Du skal have haft et fag på 
det lavere niveau før det højere – altså C før B osv. 
Vær opmærksom på om din uddannelse efter HF kræver 
bestemte fag og niveauer.

Se alle de fag du kan vælge på side 4.
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Enkeltfag - eller en hel HF-eksamen?
HF-Enkeltfag betyder at du kan tage enkelte fag efter behov og lyst. 
Hvis du vil samensætte en hel HF-eksamen, kan du bruge dette skema.

*  Bemærk: En del fag, bl.a. Valgfag 1, afvikles også på ½ år, 
naturligvis med det dobbelte timetal.

1   Vælg mellem billedkunst, dans, design, dramatik, idræt, 
mediefag og musik.

2  Fagpakke – se boks side 5 
3  Valgfag – se boks til højre

Se det helt aktuelle tilbud af fag, tider og ugedage på hfc.dk 
fra ca. 1. april.

*  Bemærk: En del fag afvikles også på ½ år, naturligvis med 
det dobbelte timetal.

4   Pris: Hvert fag/niveau koster 550,- kr.  
Dog koster fag mærket 4 1400,- kr. Hvis du tager en hel HF, 
får du pengene tilbage.

5  Kun som ”HF E-learning” – se side 10

Se detaljer på hfc.dk

OBLIGATORISKE FAG Lektioner pr. uge 
(og niveau)  (helårs *)

Dansk A 10-11
Engelsk 0 – B 8-9
Matematik C 5-6
Historie B 6
Samfundsfag C 3
Religion C 3
Biologi C 3
Geografi C 3
Kemi C 3

VALGFAG 
Valgfag 1* (kunstnerisk fag el. idræt) C 1 3
Fagpakke (2+ fag) fx B+B 2 Min. 11
Valgfag 2 (2+ fag) A/B/C 3 Min. 12
Større skriftlig opgave Min. B 
Eksamensprojekt Fx C+B 

VALGFAG / MULIGE Lektioner pr. uge
FAGPAKKEFAG (helårs *)

Billedkunst C 3
Biologi B 5
Dans C 3
Design & arkitektur C/B 3/5
Dramatik C 3
Engelsk A  5
Erhvervsøkonomi C 4 3
Filosofi C 4 3
Fransk – begynder B 4
Fransk – begynder A 5 5
Fysik B 5
Idræt C/B 3/5
Informatik C 4 3
Kemi B 5
Matematik B/A 5/5
Mediefag C/B 3/5
Musik C/B 3/5
Psykologi C/B 3/5
Samfundsfag B 5
Spansk B 4 8
Spansk A 4, 5 5
Tysk – fortsætter C/B 3/5

http://hfc.dk
http://hfc.dk
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Fagpakker og valgfag på Efterslægten
Fagpakker består af to (tre) fag som du skal vælge hvis du vil 
have en hel HF-eksamen. Det er en rigtig god idé at vælge 
 fagene så de peger frem mod den uddannelse du kunne tænke 
dig efter HF. Sammen med valgfagene giver det dig et solidt 
fundament for at søge ind på videregående uddannelser. 

Der er to slags: Almindelig fagpakke er rettet mod uddannelser 
på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Du kan supplere 
med Udvidet fagpakke/”UNI-fagpakke”, rettet mod lange vide-
regående uddannelser, fx universitetet eller CBS.

HF-E pakker
HF-E pakkerne ”Sygeplejerske”, ”Politi” og ”Pædagog & Læ-
rer” er enkeltfag som er ”pakket sammen” så din ud dannelse 
bliver målrettet mod bestemte videregående  uddannelser.

Efterslægtens HF-E pakker giver dig mulighed for at søge ind 
på nogle videregående uddannelser (kvote 2) efter ét år – fx 
 pædagoguddannelsen. Men du kan også vælge at supplere 
med endnu et år og dermed få en hel HF-eksamen, som giver 
dig adgang til de videregående uddannelser.

ER EN HF-E PAKKE EN KLASSE?
HF-E pakkerne giver dig sociale og læringsmæssige fordele 
som i en fast klasse. Hver pakke har et fast tilknyttet lærer-
team, og vi satser i pakkerne på et godt arbejds- og studie-
miljø med samarbejde, nysgerrighed og seriøsitet.

l Politipakken – Læs mere side 6
l Pædagog & Lærer – Læs mere side 7
l Sygeplejerske – Læs mere side 8

OPTAGELSE  
PÅ EN HF-E PAKKE
Du bliver optaget på en  
HF-E pakke ved en samtale  
med en studievejleder.  
Medbring  venligst dine  
skolepapirer (beviser mm.). 

Du skal desuden udfylde  
et  ansøgningsskema  
– hent skemaet på hfc.dk

* Se de fag du kan vælge i skemaet side 4

Skan koden, og hent 
ansøgningsskema til 
din HF-E pakke.

FAGPAKKE Eksempler på fag * Ex. på uddannelser

Sundhed Idræt B + Biologi B Laborant, fysioterapeut, sygeplejerske
Uddannelse og læring Psykologi C + Matematik B Socialrådgiver, pædagog, lærer
Kunst og kultur Samfundsfag B + Design B E-designer, filmfotograf, kunsthåndværker
Sprog og kommunikation Spansk B + Psykologi C Fotograf, tegnsprogstolk, journalist
Naturvidenskab og teknologi Matematik B + Fysik C Bioanalytiker, procesteknolog, bygningskonstruktør
Samfund og økonomi Samfundsfag B + Matematik B Markedsføringsøkonom, leisure manager, politibetjent
”Din egen fagpakke” Fag 1 + fag 2 (+ fag 3) Jordemoder, skibsofficer, it-teknolog
UNI-fagpakke ”hum” Engelsk A + Tysk B Gymnasielærer, jurist
UNI-fagpakke ”nat” Matematik A + Kemi B Civilingeniør, produkt- & designpsykolog, læge

http://hfc.dk
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HF-E Politi – »Politipakken«

VIL DU PÅ POLITIPAKKEN?
Du tænker på en fremtidig karriere inden for politiet (eller 
som redder eller lignende). Måske har du en håndværker-
uddannelse, har været i forsvaret eller har arbejdet i nogle år, 
måske har du tidligere gået i gymnasiet eller har været i gang 
med frivilligt arbejde og vil nu gerne i gang igen. Du er moden 
og målrettet – og vil gerne videre. Nu.

POLITIET KRÆVER STUDIEKOMPETENCE
For at komme på Politiskolen skal du have en gymnasial 
 uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en lignende uddan-
nelse. Her kan Politipakken gøre dig klar. 

På Efterslægtens Politipakke får du den vigtige studiekompe-
tence og bliver klædt fagligt på med fem fag på gymnasialt 
niveau. Sammen med dine øvrige kvalifikationer giver det dig 
gode muligheder for at søge ind på politiuddannelsen. Politiet 
kræver ud over studiekompetencen at du har gode evner for 
bl.a. samarbejde, kommunikation og analytisk tænkning, 
kompetencer som er i centrum på Politipakken. Og så supple-
rer du med praktisk idræt tre gange om ugen.

FAGLIGHED – HVER UGE
Politipakken omfatter følgende fag: Dansk A (11 lektioner pr. 
uge), Engelsk 0–B (9), Idræt C + B (8), Samfundsfag C (3), 
Psykologi C (3).

DET FÅR DU
Foruden de kompetencegivende fag dansk, engelsk, idræt, 
samfundsfag og psykologi udvikler du din studiekompetence, 
og ved siden af de almindelige HF-fag deltager vi også i stort 
omfang i øvelser med politiet (foto).

Vi sætter samarbejde, nysgerrighed og læseglæde i centrum. 
Vi forventer at du er seriøs og målrettet og indstillet på at 
 reflektere over din læring. 

Du kan vælge at tage endnu et år på HF enkeltfag, så har du 
en hel gymnasial uddannelse.
Læs mere om politiuddannelsen på politiskolen.dk
Hvis du er interesseret i at blive politikadet - kontakt vores 
studievejledere.

HF-E: POLITI PÅ EFTERSLÆGTEN
Næsten 500 kursister har de seneste 12 år gennemført Politi-
pakken på Efterslægten. En del har søgt ind på Politiskolen, 
rigtig mange har valgt at fortsætte sammen med deres stu-
diekammerater endnu et år for at få en hel HF-eksamen, som 
betyder at alle studiemuligheder står åbne. Tidligere politi-
pakkekursister er i dag i gang eller færdige på Politiskolen 
 eller med at uddanne sig til fysioterapeut, læge, idrætslærer, 
cand.mag., marin biolog, jurist og meget mere.

HVAD KOSTER POLITIPAKKEN?
Politipakken koster 2.750 kr. Hvis du består hele pakken,  
får du dine penge tilbage.

Du bliver optaget ved en samtale med en studievejleder. 
Medbring venligst dine skolepapirer (beviser mm.). For at 
blive optaget på en HF-E fagpakke skal du desuden 
 udfylde et ansøgningsskema – hent skemaet på hfc.dk.

http://hfc.dk
http://www.politiskolen.dk
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HF-E Pædagog & Lærer: »Pædagogpakken«

HVAD ER PAKKEN ”PÆDAGOG- & LÆRER”? 
”HF-E Pædagog & Lærer” bringer dig videre på vejen mod en 
uddannelse som pædagog eller lærer. Her er ansøgnings-
kravet normalt en hel 2-årig HF-eksamen, men med de fem 
fag i pakken ”Pædagog & Lærer” kan du prøve at søge ind på 
pædagog- eller læreruddannelsen allerede efter ét år (NB 
 særlige kvote 2-regler). Eller du kan supplere med endnu et år 
og søge ind på uddannelsen med en hel HF. Fagene du bliver 
 undervist i det første år, er udvalgt i samarbejde med Profes-
sionshøjskolen UCC.

HF-E ”Pædagog & Lærer” klæder dig fagligt på til din videre 
uddannelse med en vifte af fag.  I arbejdet med kommunika-
tion, teori, metode, kreativitet og generelle studiekompenten-
cer får du samtidig forudsætningerne for at kunne gennem-
føre et videregående studium. Overgangen mellem HF og Pro-
fessionshøjskolen bliver dermed lettere og mere målrettet. 

FLERE FAG OG MULIGHEDER 
”Pædagog & Lærer” er en særlig kombination af fem HF-fag 
på ét år.  Se forslag til fagkombinationer i boksen nedenfor. 
Med fx dansk, engelsk, psykologi, samfundsfag og billedkunst 
har du mulighed for at søge ind på kvote 2 allerede næste år. 
Eller tag dansk, engelsk, psykologi eller matematik, sam-
fundsfag, billedkunst. Så kan du supplere med et ekstra år og 
søge direkte ind på de videregående uddannelser. Supplér evt. 
med yderligere fag, fx biologi C (science pædagog).

Med 30–33 ugentlige timer berettiger uddannelsen dig til SU 
(Statens Uddannelsesstøtte). Pakken koster fra 2.750 kr. Hvis 
du består hele pakken, får du pengene tilbage. 

ARBEJDSFORMER 
Undervisningen veksler mellem teori og praksis og mellem 
gruppesamarbejde og individuelt arbejde. I flere af fagene ar-
bejder vi projekt- og problemorienteret. Vi arbejder løbende 
med læring og kompetenceudvikling, og vi har tradition for at 
besøge Professionshøjskolen UCC i løbet af året. 

Vi har fokus på at komme ud af huset og går sammen i Folke-
tinget, teatret, biografen og på flere udstillinger, f.eks. på 
Louisiana og Arken.

Du bliver optaget ved en samtale med en studievejleder. 
Medbring venligst dine skolepapirer (beviser mm.).  
For at blive optaget på en fagpakke skal du desuden 
 udfylde et ansøgningsskema – hent skemaet på hfc.dk.

l Dansk (A-niveau)
l Engelsk (0–B-niveau)
l Psykologi (C-niveau)
l Samfundsfag (C-niveau)
l Billedkunst (C-niveau)
l Evt. psykologi B

http://hfc.dk
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HF-E Sygeplejerske: »Sygeplejerskepakken«

DRØMMER DU OM EN FREMTID  
SOM SYGEPLEJERSKE?
– eller et andet job inden for sundhedssektoren  
(fx fysioterapeut, laborant eller diætist).

Så kan du med ”HF-E Sygeplejerske” på HF-Centret Efter-
slægten tage det første skridt på vejen mod din drøm. Begynd 
allerede nu – bestil tid til et møde med en studievejleder. 

Forkurset HF-E Sygeplejerske med fire HF-fag gør dig på bare 
ét år klar til at søge ind på kvote 2 på din videregående ud-
dannelse. Med et ugentligt timetal på ca. 26 timer i 1. seme-
ster og 32 i 2. semester er du SU-berettiget. Du skal ud over 
dette regne med tid til hjemmearbejde og skriftlige opgaver. 

DET FÅR DU OGSÅ PÅ EFTERSLÆGTEN
At være sygeplejerske kræver et godt helbred! Ved siden af 
din undervisning på Efterslægten har du masser af mulig-
heder for at bruge ”Nobis”, vores nye idrætshus med boldspil, 
fitness-rum og danselokale. Ud over de fire HF-fag får du 
 tilbudt bl.a. gratis førstehjælpskursus. 

Og så får du mulighed for at være med i et godt, socialt fæl-
lesskab med mange andre kursister i alle aldre og med mange 
forskellige baggrunde. Med HF-E Sygeplejerske kommer du 

også til at stifte bekendtskab med de videregående uddan-
nelser på Professionshøjskolen Metropol.

Endelig vil du med Efterslægtens værdigrundlag, ligeværd og 
respekt i et humørfyldt arbejdsmiljø møde nogle af de samme 
værdier som er vigtige i sundhedsuddannelserne.

Du kan søge ind på sygeplejerskeuddannelsen ved at 
gennemføre fire HF-enkeltfag på ét år:
l dansk A
l engelsk C + B  
l biologi C + B    
l psykologi C    

Læs mere om de enkelte fag på www.hfc.dk.  
Når du har bestået de fire fag i pakken (minimum 02 i 
 alle fag) og har 9 mdr. erhvervserfaring, er du kvalificeret 
til at søge optagelse på sygeplejerskeuddannelsen,  
fx på Profes sionshøjskolen Metropol i København.  
Pris for sygeplejerskepakken: 2.200 kr.

Du bliver optaget ved en samtale med en studievejleder. 
Medbring venligst dine skolepapirer (beviser mm.). For at 
blive optaget på en HF-E fagpakke skal du desuden ud-
fylde et ansøgningsskema – hent skemaet på hfc.dk.

Ud over de almene optagelseskrav til HF (se side 2) skal 
du inden optagelse på sygeplejerskeuddannelsen have 
min. 9 måneders erhvervserfaring.

http://www.hfc.dk
http://hfc.dk
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Hvor, hvordan, hvornår
SKOLEÅRET 2018–2019
Undervisningen for HF-Enkeltfag begynder fredag d.  
17. august. Du er færdig med din sidste eksamen senest 
 torsdag d. 27. juni. Se alt om ferier, eksamens- og fridage på 
hjemmesiden: hfc.dk

KONTAKT OS: RING, MAIL ELLER KOM SELV 
Vi er klar til at hjælpe dig når du kontakter os. 

Tlf.: 3396 4000 
Mail: hfc@hfc.dk 

HF-Centret Efterslægten, 
Efterslægtsvej 5, 
2400 København NV 

Find flere kontaktoplysninger på hfc.dk

ÅBNINGSTIDER 
Kontor  Studievejledning
Mandag kl. 7:45–18:30 kl. 11:00–14:00 & 16:00–17:00
Tirsdag kl. 7:45–14:00 kl. 11:00–14:00
Onsdag kl. 7:45–14:00 kl. 11:00–14:00
Torsdag kl. 7:45–14:00 kl. 11:00–14:00
Fredag kl. 7:45–14:00 kl. 11:00–14:00

PÅ CYKEL, MED BUS ELLER BIL
Vi bor i København NV, nær Bellahøj, tæt ved både Brønshøj og 
Utterslev Mose, på hjørnet af Efterslægtsvej og Hyrde vangen. 

Der er kun 17 minutter med bus 250S eller 350S fra Køben-
havns Centrum. Du kan også bruge busserne 5A, 13 og 68 (lige 
til døren).  Hareskovvejen er lige om hjørnet, vi har masser af 
parkeringspladser for både cykler og biler – og så har vi grønne 
omgivelser, idrætshus, sportsplads og høj himmel.

VIL DU 
VIDE MERE?

FÅ SVAR  
PÅ ALLE DINE 
SPØRGSMÅL 

PÅ HFC.DK

mailto:hfc@hfc.dk
http://hfc.dk
http://hfc.dk
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HF E-learning

HF – LIGE MEGET HVOR DU ER
Net-HF er fleksibel undervisning i HF-fag på nettet hvor du 
 ikke skal møde til undervisning på fastlagte tidspunkter. 
 Fagenes indhold er nøjagtigt det samme på HF E-learning 
som på almindelige HF-hold. Også eksamen foregår på 
 samme måde.

HF E-learning giver stor frihed, men kræver at du er i stand til 
at arbejde mere selvstændigt og målrettet end du gør i almin-
delig holdundervisning. HF E-learning kræver selvstændighed, 
modenhed og en god evne til at planlægge din tid.

FRA ET ENKELT FAG TIL EN HEL HF-EKSAMEN
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. Eller du kan kom-
binere fag du tager eller har taget på Efterslægten, med fag 
du tager på HF E-learning.

Du kan begynde på HF E-learning i august eller januar og 
 vælge at tage fag over et halvt eller et helt år. Vær dog op-
mærksom 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.

TILMELDING
Skan QR-koden nedenfor, eller kontakt studievejledningen 
på stvl@hfc.dk for tilmelding
 
Studiestart august med eksamen den følgende vinter (halvår-
ligt fag) og sommer (helårligt fag) – sidste frist for tilmelding 
er 20. august. 
Studiestart januar med eksamen den følgende sommer (halv-
årligt fag) og vinter (helårligt fag) - sidste frist for tilmelding 
er 15. januar.

ØKONOMI
Som tommelfingerregel er 
 prisen 550 kr. pr. fag pr.  niveau. 
HF E-learning er selvfølgelig 
SU- berettiget, og et eller flere 
fag kan sagtens kombineres 
med almindelig undervisning.

mailto:stvl@hfc.dk
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Økonomi,  
priser og SU

HVAD KOSTER DET?
Undervisningsministeriet har i 2018 hævet priserne.  
HF-Enkeltfag koster nu 550 eller 1400 kr. pr. fag (se side 4).  
Der er særlige regler for kursister der i forvejen har en videre-
gående uddannelse (fuld deltagerbetaling) eller er alders-
pensionister/efterlønsmodtagere (ekstra gebyr på 750 kr.).  
Se detaljerne på hfc.dk.

Hvis du gennemfører en hel HF-eksamen, HF-E Politi eller 
HF-E Pædagog, får du dit deltagergebyr retur.

SU
Som fuldtidsstuderende (min. 23 timer pr. uge) kan du søge 
SU. Ansøg på www.su.dk

Hvis du har barn under 7 år, kan du få SU med 17 timer pr. 
uge, og du kan få dobbelt SU hvis du er enlig forælder. Hvis du 
har børn, kan du også ansøge kommunen om et særligt bør-
netilskud.

Som SU-modtager skal du være studieaktiv, dvs. du skal 
 møde og deltage aktivt i timerne, aflevere skriftlige opgaver 
og gå op til planlagte eksamener i de fag du har meldt dig til. 
Ellers risikerer du at miste din SU og at blive meldt ud af 
 pakken.

Satserne for SU-stipendium er afhængige af alder og om du 
er hjemme- eller udeboende. Du kan læse alt om satser, lån, 
skat og frister på SU’s hjemmeside.

SVU OG DAGPENGE

Hvis du er 25–60 år og i arbejde, kan du søge SVU, Statens 
VoksenUddannelsesstøtte. Læs selv mere om bl.a. uddannel-
sesaftale (med arbejdsgiver) og uddannelsesorlov på  
www.svu.dk. SVU svarer til højeste dagpengesats.

Er du arbejdsløs, kan du få udbetalt dagpenge mens du går 
på Efterslægten. Du må følge op til 19 timers undervisning  
pr. uge som arbejdsledig. 
Tal med Jobcentret, eller se www.jobnet.dk

VIL DU VIDE MERE?
Du kan finde Efterslægtens detaljerede tilbud af fag med 
ugedage og klokkeslæt på hfc.dk fra 1. april. Du kan læse 
 mere om HF på vores hjemmeside hfc.dk og på www.ug.dk

Du er altid velkommen til at kontakte vore studievejledere!

Studievejlederne har åbent mandag–fredag kl. 11–14 og 
 mandag kl. 16–17. Tlf.: 3396 4000 – mail: stvl@hfc.dk.  
Du kan også bestille tid til en samtale på hfc.dk.

http://www.su.dk
http://www.svu.dk
http://www.jobnet.dk
http://www.ug.dk
mailto:stvl@hfc.dk
http://hfc.dk
http://hfc.dk
http://hfc.dk
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Ikke alle uddan-
nelser kræver 

en hel HF-eksamen. 
Prøv en af Efterslæg-
tens HF-E-pakker –  
så bliver du klar.

HF-Enkeltfag 
er HF-under-

visning på alle 
 niveauer for voksne, 
dag eller aften – og 
på nettet.

Planlæg  
selv, sammen 

med din studievejleder, 
hvilke og hvor mange 
fag du vil have, og hvor-
dan dit skema skal  
se ud.

Interesseret? 
Kom og besøg 
Efterslægten.

HF-Enkeltfag er 
billigt, og du har 

mulighed for at få SU 
eller SVU. Bøgerne? 
Dem låner du gratis på 
Efterslægten.

På HF- 
Enkeltfag 

bliver du set og 
hørt – og taget 
 alvorligt. Og du er 
ikke alene!

Du kan sammen-
sætte en hel 

HF-eksamen af enkeltfag. 
Alt efter tid, tempera-
ment og forudsætninger 
kan du bruge 2, 3 – eller 
måske 8 år!

HF giver dig 
 adgang til alle 

 videregående uddannel-
ser, og du kan ændre 
planer undervejs.

EFTERSLÆGTEN...

HF-Centret Efterslægten
Efterslægtsvej 5, 2400 København NV
tlf. 3396 4000 – hfc.dk

” ”

””

” ”

”

...ET...GODT STED AT LÆRE

http://hfc.dk
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