Langeland
HF & VUC FYN Langeland ligger i Rudkøbing, tæt på dig
og tæt på lokallivet. Vi bliver rost for vores gode tætte
forbindelser til vores kursister og for at være stedet, hvor
der er plads til at vokse. Vores kursister oplever, at der er
plads til alle, uanset interesse.
Her behøver du ikke lang transporttid eller alt for tidlige
morgener. Undervisningen starter kl. 8.30, så det passer
med busserne.
Vi tilbyder en 2-årig hf-uddannelse med et alment sigte,
som du altid kan bygge videre på. Hos os får du lov til at
dufte til en verden af muligheder, imens du bliver sikker
i dit næste uddannelsesvalg. Vi klæder dig på til fremtiden.
Hvorfor skal du tage 2-årig hf på Langeland?
Fordi vi har:
• En central placering
• Trygge og nære omgivelser
• Gode lærere som brænder for deres fag
Og vi giver dig:
En bred uddannelse med adgang til en række af andre
uddannelser
Vi glæder os at se dig :-)

HF Menneske og samfund
HF Menneske og samfund er for dig, som ønsker et basalt fundament af almen viden at stå på. Derefter toner
du selv din 2-årige hf-uddannelse med de fag, du har
brug for til fremtiden.

Samtidig med de obligatoriske fag vælger du valgfag på
de niveauer, du skal bruge for at sammensætte din egen
individuelle 2-årige hf-uddannelse. Vi har en række valgfag på både B og C-niveau, som du frit vælger to af.

Uanset om du vil være pædagog, lærer, politibetjent,
markedsføringsøkonom eller noget helt andet, så er du
med HF Menneske og samfund sikker på at blive godt
rustet til din fremtidige uddannelse.

Uddannelsen rummer også flere projekt/praktikperioder,
hvor du kan få praktisk erfaring med den uddannelse eller det job, som du ønsker din hf-uddannelse skal føre til.

Du får en uundværlig viden om psykologi og filosofi
indenfor de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige arbejdsområder. Psykologisk indsigt
i både individuelle og sociale processer, viden om moral,
etik, værdier og træning i argumentation er nemlig
grundlæggende for kompetencer, som kan bruges i alle
uddannelser og jobs.

”

Inden jeg begyndte havde jeg ingen motivation for at gå i skole overhovedet. Efter jeg
begyndte her har jeg ligesom fået lysten til at
læse tilbage igen, hvis man kan sige det sådan.
Og det er jeg egentlig rigtig glad for.
Mads

Obligatoriske fag

Fagpakke
Filosofi C
Psykologi C
Projekt- og praktikforløb

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

