FYNs HF-kursus
FYNs HF-kursus - en lille og overskuelig, men udfordrende og udviklende skole
På Hunderupvej 17 bliver du en del af en hf-skole med
en lang og stærk tradition for at undervise unge med vidt
forskellige baggrunde og erfaringer i alderen 17 til 25 år.
Vores mange års erfaring med at undervise hf’ere har
lært os meget om at få tingene til at lykkes, og vi har
stort held med at få sendt rigtig mange dygtige studenter
videre ud i livet og i gang med videre uddannelse. Vores
skole er karakteriseret ved undervisning på et højt fagligt
niveau, et rummeligt socialt miljø med plads til alle og
lærere, der møder eleverne i øjenhøjde – alle ting, der
bidrager til skolens gode ånd.
På FYNs HF-kursus får du frihed til selv at være (med-)
ansvarlig, men du vil også opleve den store tryghed, der
ligger i at tilhøre en bestemt årgang og være del af en
fast klasse, som kun brydes op, når du skal have dine fag
i fagpakken. Vi har i øjeblikket 14 hf-klasser.
Vores overordnede mål er at udvikle din faglige indsigt
og din evne til at studere selvstændigt og i samarbejde

med andre, så du udvikler de studiekompetencer, du
skal bruge i din videre uddannelse. Det gør vi ved bl.a. at
lægge stille og roligt fra land ved skoleårets start – både
fagligt og socialt. Vi er nemlig meget bevidste om, at en
del elevers faglighed kan være lidt rusten ved skolestart,
men det gør ikke noget, blot viljen til at gå i skole er velsmurt.
Selv om du selvfølgelig i sidste ende selv er ansvarlig for
at tage din hf-eksamen, er der ud over dine gode lærere
også grundig vejledning undervejs. Du vil opleve lærere,
som er faglige vejledere, og studievejledere, som vejleder og hjælper dig i bl.a. personlige forhold, som har
betydning for gennemførelsen af din uddannelse.
Endelig vil du også møde en tredje type vejleder - nemlig
læsevejlederen, som kan hjælpe dig, hvis du har problemer med læsning eller skrivning.
Det sociale liv på skolen skabes i klasserne, i skolegården,
i kantinen, til festerne, til fredagscafeerne og de forskellige frivillige aktiviteter, vi tilbyder. Ved skolestart gør vi
meget ud af at få rystet klasserne sammen - også på den
meget populære studietur senere på året – en tur, som
alle skolens elever plejer at se frem til, når de starter.
Så alt i alt: Ved du, at du kan arbejde selvstændigt samt
være ”din egen arbejdsgiver”, og ved du, at du samtidig
gerne vil udvikle dig fagligt i samspil med andre, og ikke
mindst at du selv har lyst til at tage en hf-eksamen lige
nu, så skal du være meget velkommen til at søge ind på
FYNs Hf-kursus fra sommeren 2017.

HF Børn, læring og samfund
Din hurtigste vej til en videregående uddannelse som
pædagog, lærer eller socialrådgiver. På kun 2 år!
Fagpakken HF Børn, læring og samfund er for dig, der
gerne vil arbejde med mennesker – uanset om vi snakker
børn, unge eller voksne. På fagpakken bliver du klædt
godt på med den nyeste viden om udvikling og undervisning af børn, unge og voksne, og får undervisning i
emner som bl.a. familieforhold, børns opvækst og pædagogik.
HF Børn, læring og samfund samarbejder med University
College Lillebælt om projektforløb, der giver dig mulighed for at få en forsmag på uddannelsesmiljøet på en
videregående uddannelse. Samtidig bliver du trænet i de
arbejdsformer, du vil møde, hvis du vælger at læse videre
inden for området.
På uddannelsen arbejder vi både med de nyeste teorier
inden for området, og du får samtidig mulighed for at
teste og prøve din viden af i praksis.

”

Nogle venner, som tidligere har gået på skolen, anbefalede skolen til mig. Her er rart at gå,
folk er hjælpsomme, det gælder både lærere og
klassekammerater.
Vi er meget forskellige, har forskellige baggrunde, religioner og måder at være på, men vi
gi’r hinanden plads. Her er plads til alle!
Trine, 17 år, vil gerne være pædagog

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C, Musik C eller Billedkunst C
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
og Kemi C
Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke
Samfundsfag B
Psykologi C
Projekt- og praktikforløb

HF Event og business
Din genvej til en videregående uddannelse som markedsføringsøkonom, finansøkonom eller serviceøkonom. På kun 2 år!
Fagpakken HF Event og business bringer dig tættere på
erhvervslivet og forbereder dig på uddannelser, hvor du
arbejder med forskellige finans- og økonomiproblemstillinger og samarbejder med mennesker – også interna
tionalt.
FYNs HF-kursus samarbejder med bl.a. Erhvervsakademiet Lillebælt om projektforløb, der giver dig mulighed for
at få en forsmag på uddannelsesmiljøet på en videregående uddannelse.
Samtidig vil du på hf-uddannelsen træne nogle af de
arbejdsformer, som du vil møde i din senere uddannelse.
Du vil med andre ord opleve både teoretisk og praktisk
undervisning.
Fagpakken er relevant for dig som søger en uddannelse
inden for finansbranchen som fx rådgiver for såvel privatkunder som erhvervskunder i banker, forsikringsselskaber eller i ejendomsbranchen eller søger en uddannelse
inden for events, oplevelser og turisme med et spændende arbejdsliv inden for oplevelsesindustrien. Du vil
bl.a. blive trænet i kommunikation og samarbejde på
tværs af kulturer.

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C , Musik C eller Billedkunst C
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
og Kemi C
Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke
Samfundsfag B
Erhvervsøkonomi C
Projekt- og praktikforløb

HF Kommunikation
Din direkte vej til en videregående uddannelse inden
for kommunikation, medieproduktion eller webudvikling. På kun 2 år!
Fagpakken bringer dig bl.a. tættere på forskellige kommunikations- og mediemiljøer, hvor kunsten at formidle
på en fængende måde står i centrum. Du får skærpet din
bevidsthed om forskellige former for formidling i forhold
til bestemte målgrupper, hvorfor bl.a. faget retorik indgår
i fagpakken.
FYNs HF-kursus samarbejder med bl.a. Fyens Stiftstidende, DR, Syddansk Universitet, University College Lillebælt
og Erhvervsakademiet Lillebælt, og du får derved mulighed for igennem projektforløb at møde uddannelsesmiljøet på udvalgte uddannelsesinstitutioner. Du vil med andre ord opleve både teoretisk og praktisk undervisning.

Fagpakken forbereder dig på en bredt vifte af uddannelser inden for webdesign, skriftlig og visuel kommunikation, markedsføring, animation, journalistik eller medieproduktion.

”

Her på Fyns HF er stemningen og måden, vi
er sammen på, ret fri. Der er ingen, der dømmer
en, folk har ingen fordomme og ”ruller ikke med
øjnene”. Alle er accepterede. Vi går i en ekstremt god klasse. Lærerne er pædagogiske på
en voksen måde og forklarer tingene på en god
måde, så vi behøver ikke at skulle klare os selv.
Vi laver osse praktiske ting, hvor vi får lov at røre
og ikke bare se og høre.
Cecile og Pernille, 17 og 18 år

Obligatoriske fag

Fagpakke
Samfundsfag B
Retorik C
Projekt- og praktikforløb

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C , Musik C eller Billedkunst C
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
og Kemi C
Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
B, Samfundsfag C og Religion C

HF Miljø
Få fingrene i jorden, kom helt tæt på naturen og bliv
klar til en videregående uddannelse inden for natur,
miljø og energi. HF Miljø er for dig der overvejer at læse
videre til laborant, energi – eller miljøteknolog eller
skov- og landskabsingeniør. Bliv færdig på kun 2 år!

Du kommer hyppigt på ekskursion og indsamler materiale fra naturen til nærmere analyse. Og du får en indsigt i
forhold om skove og anden natur. Du får altså både en viden om og træner nogle arbejdsformer, som du vil møde
på en senere miljøuddannelse.

HF Miljø er for dig der interesserer dig for miljøet og ikke
er bange for at få jord under neglene. På fagpakken arbejder vi bl.a. med forskellige miljømæssige problemstillinger, jordbrug og natur.

HF Miljø samarbejder med Erhvervsakademiet Lillebælt
om projektforløb, der giver dig mulighed for at få en
forsmag på uddannelsesmiljøet på en videregående uddannelse. Du vil med andre ord opleve både teoretisk og
praktisk undervisning.

Obligatoriske fag

Fagpakke
Biologi B
Kemi B
Projekt- og praktikforløb

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C , Musik C eller Billedkunst C
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
og Kemi C
Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
B, Samfundsfag C og Religion C

HF Sundhed
HF Sundhed er din vej til en videregående uddannelse,
hvor sundhed er i centrum. Få din hf-eksamen på kun 2
år og kom godt videre med sygeplejerske, ergoterapeut,
fysioterapeut, diætist eller en anden uddannelse inden
for det sundhedsfaglige område.
På fagpakken HF Sundhed har vi fokus på sammenhængen mellem menneske, samfund, miljø, krop, ernæring
og sundhed. Og vi arbejder med forskellige sundhedsmæssige problemstillinger. Her får du en viden, som du
senere vil få brug for på din videregående uddannelse,
og samtidig træner du arbejdsformer, som du vil møde
på en senere sundhedsuddannelse.
HF Sundhed samarbejder bl.a. med University College
Lillebælt om projektforløb, der giver dig mulighed for at
få en forsmag på uddannelsesmiljøet på en videregående
uddannelse. Du vil med andre ord opleve både teoretisk
og praktisk undervisning.
Fagpakken forbereder dig på uddannelser som sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut, bioanalytiker, radiograf,
klinisk diætist, ernæring og sundhed og jordemoder.

”

Jeg har prøvet en hel del ting, før jeg kom
på Fyns HF for min motivation var slet ikke på
plads. Da jeg fandt ud af, hva’ jeg gerne ville
være, vidste jeg, at jeg sku’ søge hen et sted
med stabilitet og og go’e, trygge rammer, så jeg
ku’ blive færdig og dygtig på to år. Jeg har aldrig
før gået i så go’ en klasse og haft så go’e lærere.
Det er helt vildt.
Melanie, 21 år

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
og Kemi C
Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke
Kemi B eller Biologi B
Fysik C
Projekt- og praktikforløb

HF Teknologi og it
Fagpakken HF Teknologi og it er din adgangsbillet til en
videregående uddannelse som multimediedesigner,
it-teknolog, datamatiker, maskinmester og bygningskonstruktør.
Undervejs på uddannelsens 2 år dykker vi ned i en verden af teknologi og it. Vi nørder teorien og kigger nærmere på sammenspillet mellem teknologi og it.

HF Teknologi og it samarbejder med bl.a. Erhvervsakademiet Lillebælt om projektforløb, der giver dig mulighed
for at få en forsmag på uddannelsesmiljøet på en videregående uddannelse. Samtidig bliver du trænet i nogle af
de arbejdsformer, som er centrale på denne type uddannelser. Du vil med andre ord opleve både teoretisk og
praktisk undervisning.

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C , Musik C eller Billedkunst C
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
og Kemi C
Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke
Matematik B
Fysik C
Projekt- og praktikforløb

HF Uniform
Fagpakken HF Uniform er din hurtigste vej til en uniformsuddannelse ved politiet, Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Bliv klar til at læse videre på kun 2 år og
styrk din viden, fysik og færdigheder undervejs.
HF Uniform forbereder dig på en uddannelse, hvor du
skal være i god fysisk form og derfor har et ønske om
at styrke din fysik. Fagpakken giver dig mulighed for at
træne de færdigheder, som du testes i til de forskellige
optagelsesprøver.
Du vil også få en indsigt i det samfund og de særlige områder, som du som fx politibetjent skal forholde dig til, og
du vil bl.a. blive trænet i krisekommunikation og konflikthåndtering.
HF Uniform samarbejder med bl.a. politiet om projektforløb, der giver dig mulighed for at få en forsmag på uddannelsesmiljøet på politiskolen. Du vil med andre ord
opleve både teoretisk og praktisk undervisning.

”

Jeg har tidligere gået på HG, været i Livgarden
og arbejdet som pædagogmedhjælper i en SFO.
Jeg oplever skolen som meget rummelig.Lærerne er friske, mange er lidt yngre, end hva’ jeg er
vant til, og de er go’e til at få alle med – man får
ikke lov til bare at sidde og kikke ret længe ad
gangen.
Mads, 18 år, vil gerne søge ind på politiskolen

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C , Musik C eller Billedkunst C
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
og Kemi C
Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke
Idræt B
Samfundsfag B
Projekt- og praktikforløb

HF Økonomi
HF Økonomi er din genvej til en videregående uddannelse som finansøkonom, financial controller eller noget helt tredje inden for økonomi.
På kun 2 år bliver du klar til at læse videre på en uddannelse, der retter sig mod den finansielle sektor, og
undervejs får du indsigt i, hvordan den finansielle sektor
arbejder.
På fagpakken får du indsigt og viden om økonomiske, finansielle og samfundsmæssige forhold og lærer hvordan
sektoren er skruet sammen.
HF Økonomi samarbejder med bl.a. Erhvervsakademiet
Lillebælt om projektforløb, der giver dig mulighed for at
få en forsmag på uddannelsesmiljøet på en videregående
uddannelse. Det giver dig indblik i både uddannelsen og
de daglige opgaver, du vil møde på denne type uddannelser. Du vil med andre ord opleve både teoretisk og
praktisk undervisning.
HF Økonomi forbereder dig på uddannelser som fx finansøkonom, professionsbachelor i finans, financial controller, procesøkonomi, økonomi- og IT samt HA.

”

Jeg har været souschef i et stort restaurantkøkken og oplever skolen som et positivt sted at
være. Man kan slappe af. Der er nok at lave, men
det er anderledes end arbejdsmarkedet. Her er
mange lektier, men der er mulighed for, at jeg
kan fordybe mig i noget af det, jeg lærer. Der er
en del skriftlige afleveringer, men ikke flere end
de godt ka’ nås.
Bjarke, 23 år, vil gerne læse økonomi

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C , Musik C eller Billedkunst C
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
og Kemi C
Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke
Samfundsfag B
Erhvervsøkonomi C
Projekt- og praktikforløb

HF Uni Science og medicin
Fagpakken HF Uni Science og medicin er for dig, der
tænker på at søge ind på universitetet for at læse en
naturvidenskabelig eller teknisk, lang videregående
uddannelse. Du overvejer måske at blive læge, dyrlæge,
ingeniør, at arbejde med robotvidenskab eller noget andet inden for det naturvidenskabelige og tekniske felt.
Fagpakken forbereder dig på en universitetsuddannelse,
hvor der er høje krav til dine naturvidenskabelige færdigheder, og klæder dig på til et studie med store mængder
læsning og lange opgaver.

På HF Uni Science og Medicin bliver du god til matematik
og de naturvidenskabelige fag. Og du træner de studiefærdigheder, som du senere skal bruge på universitetet.
Samtidig skal du vide, at det faglige niveau er højt, og at
du har mange timer.
HF Uni Science og medicin samarbejder med bl.a. Syddansk Universitet om projektforløb, der giver dig mulighed for at få en forsmag på uddannelsesmiljøet på
universitetet.

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C , Musik C eller Billedkunst C
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
og Kemi C
Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke
Matematik A
Fysik B
Kemi B
Projekt- og praktikforløb

HF Uni Sprog og kultur
Fagpakken HF UNI Sprog og kultur er for dig, der tænker
på at søge ind på universitetet for at læse en sproglig eller kulturfaglig videregående uddannelse. Du overvejer
måske at læse sprog, litteratur, historie, religion, filosofi
eller psykologi.
På HF Uni Sprog og kultur bliver du god til engelsk og et
andet fremmedsprog. Fagpakken har et højt fagligt ni-

veau med mange timer. Det forbereder dig på en universitetsuddannelse, hvor der er høje krav til dine sproglige
evner, og hvor du skal læse meget og skrive lange opgaver.
HF Uni Sprog og kultur samarbejder med Syddansk Universitet om projektforløb, der giver dig mulighed for at få
en forsmag på uddannelsesmiljøet på universitetet.

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Idræt C , Musik C eller Billedkunst C
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, Geografi C
og Kemi C
Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe: Historie
B, Samfundsfag C og Religion C

Fagpakke
Engelsk A
Tysk fortsætter eller Spansk A
Projekt- og praktikforløb

