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På HF-uddannelsen får du en almen, gym-
nasial uddannelse, som vi på Solrød Gymna-
sium har valgt at tone. Det gør vi igennem 
fagpakker, hvor vi udbyder tre forskellige: 
Kommunikationspakken, Samfundspakken 
og Sundhedspakken - herom senere. 

Fagene
Du skal have dansk, engelsk og idræt i hele 
skoleforløbet. Afhængig af dit fagpakkevalg 
toner du din uddannelse, så den tilpasses 
den uddannelse, du ønsker at læse videre 
på.

”Næsten lektiefri”
På Solrød Gymnasium er HF-uddannelsen 
”næsten lektiefri”, fordi vi lægger vægt på det 
studieforberedende element i uddannelsen. 

Skrivestue
Der vil naturligvis være lektier i nogle fag, 
lige som der er opgaver, som skal skrives. 
Skrivestuen hjælper dig, så du kan få træ-
net dine skrivekompetencer og afleveret alle 
dine opgaver. Desuden får du støtte i skrive-
stuen, hvis du skulle komme bagud i forhold 
til planen over skriftligt arbejde. 

Velkommen til HF på Solrød GymnaSium



Værkstedsundervisning
Også i værkstedsundervisningen lægger vi 
vægt på det studieforberedende, så du er 
bedst muligt forberedt til at læse videre ef-
ter din HF-eksamen. 

Besøg på videregående uddannelser
Du vil undervejs i forløbet få mulighed for at 
besøge videregående uddannelser og blive 
undervist der - tre dages studiepraktik, så 
du får den bedst tænkelige baggrund for at 
vælge din videregående uddannelse. På den 
måde får du en brobygning til din videre ud-
dannelse.

HF-studiemiljø
Du vil på Solrød Gymnasium opleve et sær-
ligt HF-sammenhold, som understøttes af, 
at I i 1HF har jeres eget område, E-fløjen, 
med store, lyse klasselokaler og et skønt 
studiemiljø.

VI HåbEr, Du HAr lySt tIl At SE Alt DEt 
SPænDEnDE, SOlrøD GymnASIum 
KAn byDE På. rInG tIl OS, HVIS Du Er 
I tVIVl Om, HVIlKEn FAGPAKKE Du SKAl 
VælGE. KOntOrEt OG SKOlEnS StuDIE-
VEjlEDErE VIl mEGEt GErnE HjælPE 
DIG VED At bESVArE DE SPørGSmål, Du 
måttE HAVE
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med ”næsten lektiefri” undervisning mener 
vi, at lektierne laves i timen. Den daglige 
undervisning bliver tilrettelagt ”lektieinklu-
derende”. Det betyder:

• At timerne ofte vil starte med, at 
 klassen får tid til at sætte sig ind i en  
 tekst eller et oplæg, før undervisningen  
 eller gruppearbejdet går i gang.
•  At alle starter på det samme sted hver  
 dag, og at alle møder op til undervis– 
 ningen.
•  At klassen får et højere aktivitetsniveau.
•  At den enkelte elev sjældent skal 
 kæmpe med lektien - hverken den  
 mundtlige eller den skriftlige – alene  
 derhjemme.

Den ”næsten lektiefrie”, daglige undervisning 
suppleres af skriftlige opgaver, hvor I

•  Kan begynde besvarelsen i omlagt tid  
 på skolen. Det har den fordel, at  
 læreren kan vejlede jer i den svære  
 startfase på opgaveskrivningen. 
•  Kan læse værkerne i dansk på skolen.

Vejen til et bedre eksamensresultat
”næsten lektiefri” undervisning er altså ikke 
en nemmere måde at komme gennem HF 
på. Det er en undervisning, som sikrer, at 
I alle arbejder målrettet med lektierne og 
hjælper jer til et mere aktivt engagement i 
undervisningen, hvilket giver et bedre eksa-
mensresultat.

”nÆSten lektieFri” undervisning

ud over den traditionelle klasseundervisning 
vil du drage fordel af en række andre ar-
bejdsformer og metoder.
 
Værkstedsundervisning
er timer, som lægges ind i skemaet, hvor 
du arbejder med og træner særlige områder 
som for eksempel forskellige metoder til no-
tatteknik, læse- og skriveteknik. 

Personlig tutor
hvor en af dine lærere gennem samtaler 
med dig støtter dig i udviklingen af dit fag-
lige niveau.

Studiebogen
hvori du lærer at opsætte personlige mål, 
som du sammen med din tutor jævnligt eva-
luerer for at vurdere, om du har nået disse 
mål. 

Denne fokusering på dine arbejdsmetoder 
skal sikre, at du er en kvalificeret studeren-
de, når du går videre til dit videregående 
studium efter at have afsluttet din HF-EK-
SAmEn.

arbejdSFormer i HF



Dansk og engelsk styrkes
Du får styrket dine danskfaglige kompe-
tencer – både mundtligt og skriftligt, samti-
dig med at du bliver rigtig god til at tale og 
skrive engelsk.

Retorik
I faget retorik bliver du god til at argumen-
tere for en sag, lige som du bliver god til 
at skrive forståeligt, troværdigt og overbe-
visende. 

Psykologi
I psykologi arbejder du med mennesker: 
hvorfor handler vi, som vi gør, og hvordan 
er mennesket påvirket af arv og miljø?

I arbejder casebaseret, så du får baggrund 
for at vurdere psykologiske processer, her-
under også din egen udviklingsproces. 

interesserer du dig for kommunikation og medier, skal du vælge 
kommunikationSpakken



Dansk, engelsk og matematik styrkes
Du får styrket dine kompetencer indenfor 
både dansk, engelsk og matematik. Dermed 
er du klædt på til at gennemskue både ord 
og tal.

Psykologi
I psykologi arbejder du med mennesker: 
hvorfor handler vi, som vi gør, og hvordan 
er mennesket påvirket af arv og miljø?
I arbejder casebaseret, så du får baggrund 
for at vurdere psykologiske processer, her-
under også din egen udviklingsproces. 

Filosofi
I filosofi træner du selvstændig tænkning 
og argumentation omkring emner, som bl.a. 
hvad er et menneske? Hvordan indretter 
man samfundet retfærdigt? Og Hvad er det 
gode liv? 

Matematik
Selv om du måske ikke er matematiknørd, 
får du nogle matematiske redskaber i form 
af formler, modeller og definitioner, som gør 
dig stærk - også indenfor matematik.

Vil du være en aktiv medspiller i samfundsdebatten, skal du vælge 
SamFundSpakken 



Dansk og engelsk
Dine kompetencer indenfor både dansk og 
engelsk styrkes, så du kan udtrykke dig 
klart og præcist på begge sprog. 

Biologi
I biologi arbejder du med sundhed og er-
næring - ofte med udgangspunkt i din egen 
krop - så du kan uddanne dig indenfor både 
det sundhedsfaglige og det ernæringsmæs-
sige område.

Idræt
I idræt arbejder du med kroppen - både te-
oretisk og praktisk.
Det betyder, at du skal arbejde med forskelli-
ge idrætsdiscipliner såsom boldspil og svøm-
ning. Også emner som doping og tests er på 
skemaet. 

er du optaget af din egen og andres sundhed, skal du vælge 
SundHedSpakken





Hvad er demokrati?

•  Hvad er menneskerettigheder, og 
 gælder de også for mig?
•  Hvilken betydning skal religionen have i  
 vores samfund?
•  Hvad er min rolle i det danske 
 samfund? 

I jeres KS-timer skal du blandt andet 
arbejde med: 

•  historiske, politiske og religiøse forhold,  
 der præger debatten i vores samfund,  
 og som vi alle er nødt til at tage stilling  
 til. Kultur- og samfundfag giver dig der- 
 for de bedste forudsætninger for at  
 forstå verden, både lokalt og globalt. 

HF-klasserne på Solrød Gymnasium har 
blandt andet arbejdet med: 

•  Danmark - demokrati og velfærdsstat
•  Det gode samfund 
•  lissabon – Portugal i forbindelse med  
 studieturen
•  Islam - historisk og kulturel baggrund  
 med fokus på det globale aspekt og 
 kulturmødet
•  uSA – det gode samfund

undervisningsformen er meget varierende. 
Du vil blandt andet komme til at arbejde i 
projektarbejde med synopsis som en træ-
ning til din eksamen.

Faget kvalificerer dig altså til selv at arbejde 
med og tage kritisk stilling til den virkelig-
hed og det samfund, du er en del af. Der-
med styrker faget både dine samarbejdsev-
ner og dine personlige kompetencer.

Hvornår? 
Kultur- og samfundsfag ligger i 2HF og af-
sluttes med en eksamen, hvori alle tre fag 
indgår.

kultur- oG SamFundSFaG på HF

Elever fra 2P på 
borgen Castelo dos Mouros i Lissabon



Naturvidenskabelig faggruppe i HF

Hvordan fungerer vand som opløsningsmid-
del? 

Hvad er drivhuseffekten, og hvordan virker 
den?

Hvordan er syre-basefordelingen i vore fø-
devarer? 

I jeres NV-timer skal du blandt andet 
arbejde med:

•  Emner, som er en del af din hverdag.  
 Du beskæftiger dig altså både med den  
 mad, du spiser, naturen omkring dig og  
 CO2-kvoter. 

Den naturvidenskabelige faggruppe funge-
rer som ét fag – men undervisningen fore-
går i de tre naturvidenskabelige fag: biologi, 
kemi og naturgeografi.

Hvad lærer du?
Først gennemgår du et laboratoriekursus. 
Her lærer du, hvordan man udfører forsøg, 
uden at der sker ulykker. Du lærer også, 
hvordan du skriver forsøgsrapporter, og 
hvordan du fremlægger dine resultater. 
resten af året undervises der i store fælles-
temaer, som behandler sammenhænge mel-
lem naturfænomener både lokalt, nationalt 
og på globalt niveau.

Hvilke temaer?

Vand: 
Biologi/Kemi: Vand som opløsningsmiddel  
  herunder dannelse af salte  
  og ioner
Naturgeografi Vandets kredsløb, nedbørs- 
  dannelse og - typer, over- 
  svømmelser, tyfoner og  
  grundvand

Klimaforandringer: 
Biologi/kemi: Drivhuseffekten
Naturgeografi: Den globale opvarmning,  
  føhnvind og nedbørstyper

Mennesket: 
Biologi/Kemi: Fysiologi og kost, sundhed  
  og alkohol
Naturgeografi  Dansk landbrug, befolknings-  
  sammensætning, ernæring  
  og global fødevareprodukti-  
  on og den grønne revolution.

Hvornår?
Forløbet ligger i 1HF og afsluttes med en 
mundtlig eksamen, hvor alle tre fag indgår. 

naturVidenSkabeliG FaGGruppe i HF
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