HF-STUDENT I 2024

efterslægten

INFORMATIONSAFTEN

mandag d. 17. januar 2022 kl. 19:00
Vær opmærksom på at der kan være krav om coronapas.

INFORMATIONSEFTERMIDDAG
FOR EFTERSKOLEELEVER
lørdag d. 29. januar 2022 kl. 12:00
Vær opmærksom på at der kan være krav om coronapas.
Læs mere på vores hjemmeside www.hfc.dk
som vi opdaterer med de nyeste retningslinjer fra regeringen.

HF-Centret Efterslægten
Efterslægtsvej 5
2400 København NV
– lige ved Bellahøj
www.hfc.dk
tel: 3396 4000
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– Informationseftermiddag for efterskoleelever lørdag den
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GO GREEN-KLASSEN
En almindelig 2-årig HF-uddannelse
med en grøn, visionær og bæredygtig profil

For
fremtiden!

GO GREEN-klassen er for dig
l der søger et stærkt handlingsorienteret fællesskab
l du ser dig selv som fremtidens ’forandringsagent’
l du vil have anderledes og dynamisk undervisning der kombineres
med workshops og virksomhedsbesøg
l du ønsker at åbne for uddannelsesmuligheder og netværk der
kvalificerer dig til at bidrage til grøn omstilling for fremtiden
l du vil være retningsgivende!
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SYGEPLEJE SAMFUND & SUNDHED
Sygepleje Samfund & Sundhedsklassen på Efterslægten er for dig
l der gerne vil gøre en forskel for andre mennesker
l der er optaget af emner som: etik, omsorg, ansvar, samfunds
struktur og eksistens
l der gerne vil spille en rolle i samfundets sammenhængskraft
l der ser dig selv i et af velfærdsstatens kernejobs: sygepleje
socialrådgiver, brandmand og mange andre
I Sygepleje Samfund & Sundhedsklassen arbejder vi
med velfærd og samfund. Vi studerer velfærdsmodeller og tager på studietur til Canada.
For dig
der vil gøre en
forskel
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IDRÆTSKLASSEN

For dig der
trives med
fysisk
aktivitet

Idrætsklassen på Efterslægten er for dig
l der trives med fysisk aktivitet og bevægelse
l der har lyst til at udfordre dig selv; både teoretisk og fysisk
l der har det godt med disciplin
l der ønsker et fællesskab med andre, der kan lide at bevæge sig
I Idrætsklassen får du de samme fag som i en almindelig klasse, men
du møder et fællesskab med andre, der også kan lide idræt og sport.
I klassen arbejder vi målrettet med teambuilding og samarbejde.
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FILM & MUSIK I NEW YORK
Derfor vælger du klassen Film og musik i New York
l du har tidligere beskæftiget dig med film eller musik
l du er interesseret i New York
l du får et spændende forløb i kulturfag og engelsk om New York
l du vil gerne på studietur til New York i 2. HF
l du er kreativ og målrettet
I Film & Musik i New York møder du andre unge mennesker, der
interesserer sig for amerikansk kultur og som brænder for at
producere film eller musik.
Bemærk, at du enten skal vælge mediefag eller musik
som dit kunstneriske fag i 1. hf. (se side 12)

For dig
der vil sætte
fokus på
storbyliv!
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EFTERSKOLEKLASSEN
Efterskoleklassen på Efterslægten er for dig
l der går eller har gået på efterskole og som elsker det sociale
fællesskab
l der er god til at arbejde fagligt sammen med andre
l der er er kreativ med sport, musik, kor, drama, dans og meget
mere
l som vil forsætte i efterskoleånden på Efterslægten
I Efterskoleklassen vil du opleve, at det sociale
og faglige miljø, som du kender fra efterskoletiden, fortsætter
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For dig der
ønsker et socialt
og fagligt
fællesskab!

VERDENSKLASSEN

For dig
med udsyn

(tidligere World Aid-klassen)
Verdensklassen på Efterslægten er for dig
l der har en indre eventyrer som længes efter at se mere af verden
l der bliver nysgerrig i mødet med andre kulturer
l der har lyst til en anderledes studietur under eksotiske himmelstrøg
l der vil nedbryde fordomme
l der vil arbejde aktivt for at skabe et socialt og stærkt sammenhold i klassen
l der er en videbegærlig og seriøs studerende
l der vil have en rejse for livet
Verdensklassen rejser uden for Europa for at møde kulturer, der er
helt anderledes end den danske. Du er typen der møder forskellighed med nysgerrighed og respekt. Du går ind til din uddannelse med
entusiasme og arbejdsomhed – og vi giver dig en rejseoplevelse helt
ud over det sædvanlige.
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VOKSENKLASSEN
Voksenklassen på Efterslægten er for dig
l der er er målrettet og ambitiøs
l der ønsker faglige udfordringer sammen med andre på din
egen alder
l der er motiveret og vil videre i livet med en hf-uddannelse i bagagen
l der er moden og klar til lære
l der med dine erfaringer bidrager til det faglige og sociale miljø
i undervisningen
Du får en hel hf-seksamen med ligesindede, der er motiverede
for undervisning og læring. Din uddannelse er
i centrum og du bliver taget seriøst.
For dig
der er
målrettet!
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KLASSISK HF

For dig der
vil videre!

Den klassiske HF-klasse på Efterslægten er for dig
l der ønsker en HF-eksamen som springbræt til videregående
uddannelse
l der ønsker en HF-uddannelse på to år sammen med nye klasse
kammerater
l der ønsker et godt læringsmiljø – fagligt og socialt
l der har lyst til at indgå som en positiv del af dette miljø
l der har lyst til at lære og være en del af et fagligt fællesskab med
andre, der har de samme mål som dig
Du får en hf-uddannelse, der gør dig klar til videregående uddannelser på to år.
På Efterslægten har vi et godt læringsmiljø, hvor din læring og
udvikling er i centrum.
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TILRETTELÆGGELSE
Fag

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Obligatoriske fag
Dansk A

3
3
3

3
3
3

3
3

Kultur og samfundsgruppe: (historie B, religion C, samfundsfag C)

3

3

3

Naturvidenskabelig
faggruppe: (kemi C,
biologi C, geografi C)

3

3

Engelsk B
Matematik C

3
3

Kunstnerisk fag eller idræt – du får ét fag: Bemærk! Idræt er bundet til Idrætsklassen,
og Musik eller Mediefag er bundet til New York-klassen.
Billedkunst C
Mediefag C
Musik C
Dans C
Design & Arkitektur C
Drama C
Idræt C

3
3
3
3
3
3
3

Valgfag
Valgfag C eller B			

3

Fagpakke
Fagpakke du vælger			
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3

3

FAGPAKKER OG OVERBYGNING
På Efterslægten giver vi dig det største udvalg af mulige
fagkombinationer i en fagpakke i hele landet.
Fagpakker består af to fag i 3. og 4. semester. Din fagpakke giver dig
et solidt fundament for at søge ind på en videregående uddannelse.
Du vælger to fag inden for seks fagpakkefamilier. Du har også
mulighed for at designe din helt egen fagpakke. Du vælger desuden
valgfag på C eller B-niveau.
Fagpakke
Mulige fagpakkefag
		

Valgfag
(B eller C-niveau)

Sundhed

Billedkunst C
Design og Arkitektur C
Filosofi C
Fysik C
Idræt C eller B
Mediefag C
Musik C
Psykologi C eller B
Tysk C (e-learning)

Biologi B, Samfundsfag B, Idræt B,
Matematik B, Psykologi C
		
Uddannelse
Biologi B, Psykologi C, Musik B,
& Læring
Mediefag B, Samfundsfag B, Matematik B
		
Kunst & Kultur Samfundsfag B, Musik B, Mediefag B
		
Sprog &
Spansk B, Fransk B (aften),
Kommunikation Psykologi C
		
Naturvidenskab Kemi B, Biologi B, Matematik B
& Teknologi 		
		
Samfundsfag
Samfundsfag B, Matematik B
& Økonomi		
Din egen
fagpakke

To fag du selv vælger der passer til
dit valg af videregående uddannelse

Udvidet fagpakke: Tal med en studievejleder
Overbygning: Hvis du skal på universitetet, kan du tage en over
bygning på blot tre måneder med fuld SU. Vi udbyder overbygning i
efterårssemestret og som e-learning i foråret.
Læs meget mere om fag og fagpakker på: www.hfc.dk
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HVORDAN KOMMER JEG PÅ EFTERSLÆGTEN?
l

l

Du kan komme på Efterslægten, hvis du har afsluttet en 9. eller
10. klasseseksamen, du er erklæret uddannelsesparat og har et
karaktergennemsnit på mindst 4
Du har aflagt de obligatoriske 9. klassesprøver i grundskolen

SÅDAN SØGER DU
l
l
l
l
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Du søger optagelse via Optagelse.dk senest 1. marts 2022
Husk at angive valg af kreativt musisk fag
Husk at angive i kommentarfeltet hvilken klasse, du er interesseret i at komme I
Du får besked via din egen E-boks – ikke dine forældres

KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores
studievejledning, der altid er klar til at hjælpe dig:
E-mail:
Telefon:
Hjemmeside:

stvl@stvl.dk
3396 4040
www.hfc.dk

Følg os på sociale medier:

– Mandag d. 17. januar 2022 kl 19:00
– Efterskoleinfomøde lørdag d 29. januar 2022 kl. 12:00
Vær opmærksom på at der kan være krav om coronapas.
Læs mere på vores hjemmeside www.hfc.dk
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