
2-årigt
lektie-inkluderende 

HF

WWW.SOLGYM.DK

FØLG OS PÅ
______



Hvad er HF?
_____

HF på Solrød Gymnasium

HF er en 2-årig uddannelse med afsluttende eksaminer efter hvert semester. 

Der gives ikke årskarakterer men løbende faglige evalueringer.

Tilbuddet  er til dig, der forestiller dig, du skal tage en kort - eller mellemlang 

videregående uddannelse. 

På Solrød Gymnasiums HF vægter vi uddannelsesvalg og karriereafklaring højt, 

så valget af videre uddannelse sker på et velovervejet grundlag efter en masse 

undervisning, praktik- og projektperioder. 

De seneste år har vi haft to HF klasser og vi arbejder målrettet på, at disse klasser 

skal nyde godt af hinandens styrker, bl.a. gennem parallel undervisning i nogle fag. 

Du kan optages på HF efter 9. eller 10. klasse. Du kan også optages, hvis du har 

været ude af skolesystemet i et stykke tid.

Solrød Gymnasiums to HF-klasser rejser på en faglig studietur i 

første skoleår i løbet af foråret. Klasserne rejser ofte samme sted 

hen, så de både fagligt og socialt kan få glæde af hinanden både 

før, under og efter studieturen.

Turen varer normalt 5 dage og typiske destinationer kunne f.eks. 

være Paris, Hamborg, Edinburgh eller Dublin. 

Studietur
_____



OVERSKRIFT
_____

Som HF-elev vælger du mellem 3 fagpakker:

Samfundspakken 

På samfundspakken arbejder du med forskellige aspekter af 

samfundet. Bærende fag er samfundsfag B og psykologi C. 

Denne fagpakke er oplagt, hvis du f.eks. overvejer at blive 

politibetjent, pædagog eller socialrådgiver.

Sundhedspakken

På sundhedspakken arbejder du med kroppen i teori og praksis.  

Bærende fag er biologi B og idræt B. Denne fagpakke er oplagt, 

hvis du f.eks. overvejer at blive sygeplejerske, laborant eller 

fysioterapeut. 

Mediepakken

På mediepakken arbejder du visuelt og kreativt. Bærende fag er 

mediefag B og billedkunst C. Denne fagpakke er oplagt, hvis du 

f.eks. overvejer at blive grafisk designer eller er interesseret  i  

reklame- og mediebranchen.

Som et spændende element er der indført projekt- og praktik-perioder på HF. 

Dette betyder, at vi har fokus på den del af uddannelsen, som handler om at 

gøre undervisningen i HF-fagene mere anvendelsesorienteret. I projekt- og 

praktik-forløbene får eleverne mulighed for at se, at det, de lærer på skolen, er 

brugbart og kan overføres til virkeligheden. 

Dermed guides eleverne i retning af et rigtigt og meningsfuldt fremtidigt 

uddannelsesvalg. 

Eksempler på praktikforløb: 

1. Semester: Afsøgning af uddannelsesinteresser

2. Semester: Virksomhedspraktik

3. Semester: Uddannelsespraktik 

Praktik
_____ _____

Fagpakker



Lektie-inkluderende
undervisning

Hvad betyder ”lektie-inkluderende undervisning”?

På Solrød Gymnasium tilbydes HF-elever  ”næsten lektiefri 

undervisning”. Det betyder, at HF-eleverne stort set kun 

skal arbejde med  skriftlige afleveringer og læsning af 

længere værker derhjemme. 

Dagligdagen på HF

Skoledagen er tilrettelagt sådan, at tiden mellem kl. 8.10 

og 15.35 er reserveret til undervisning og opgaveskrivning. 

Perioden efter er din egen tid, bortset fra den tid du skal 

anvende på skriftlige afleveringer og læsning af længere 

værker i visse fag. 

Der er helt bevidst lagt enkelte lektioner uden undervisning 

i skemaet. Det er nemlig et meget vigtigt element i din 

studiekompetence, at du kan administrere din skoletid 

fornuftigt, så du lærer mest muligt, mens du går på SG.

_____

Stemningsbilleder
_____


