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FÅ NYE MULIGHEDER MED FAGLIG OPKVALIFICERING
Er du ledig, eller vil du styrke din faglighed og stå stærkere på jobbet, kan
Hf-enkeltfag være vejen videre for dig. Med Hf-enkeltfag kan du på et år opkvalificere dig, så du er godt rustet til fremtiden på arbejdsmarkedet.
Hf-enkeltfag er en fleksibel uddannelse med almene gymnasiale fag, du
kan tage på niveauerne A, B eller C, med A som det højeste niveau. Du kan
følge hele enkeltfagspakken eller vælge det eller de fag, du ønsker.
På Hf-enkeltfag er eleverne aldersmæssigt bredt sammensat. Nogle har for
nylig afsluttet folkeskolen, mens andre allerede har været på arbejdsmarkedet i flere år, men nu gerne vil skifte fag.

FAG DU KAN VÆLGE
På Vestjysk Gymnasium Tarm tilbyder vi følgende enkeltfag:
· Samfundsfag B/C
· Engelsk B/C
· Dansk A
· Psykologi C
· Evt. Matematik C
Har du brug for andre fag end de ovenstående, er du velkommen til at
kontakte skolens kontor på telefon 97 37 18 33.

SÅDAN BLIVER DU OPTAGET
For at komme ind på Hf-enkeltfag skal du have bestået folkeskolens 9. eller 10.
klasse.
Du kan kontakte Henrik Fogde på telefon 97 37 18 33 eller på fo@vgt.dk og
søge om optagelse på Hf-enkeltfag. Du bliver herefter indkaldt til en samtale
på skolen, hvor vi vurderer, om du er klar til at studere.

FÅ SU MENS DU LÆSER
Du er berettiget til at modtage SU, hvis du følger alle enkeltfagene. For at
modtage SU skal du minimum have 23 undervisningstimer i ugen. Har du et
barn under syv år, er du med 17 undervisningstimer i ugen berettiget til SU.
For at modtage SU skal du desuden være studieaktiv. Det vil sige, du skal
have et stabilt fremmøde og aflevere de opgaver, du får i forbindelse med
undervisningen.

DET LÆRER DU PÅ HF-ENKELTFAG
Hf-enkeltfag er ikke bare dit adgangskort til en videregående uddannelse.
Hf-enkeltfag giver dig også faglig læring, du kan bruge på din vej frem mod
drømmejobbet.
Du lærer blandt andet:
· at læse, analysere og fortolke litterære og faglige tekster.
· at strukturere din lektielæsning.
· at arbejde i grupper og samarbejde.
· at anvende nye faglige begreber og at analysere hverdagens
problemstillinger.

KLAR TIL AT STUDERE?
Har du tid til at læse?
Som studerende på Hf-enkeltfag skal du være indstillet på, at det er tidskrævende at studere. Vi forventer, at du prioriterer studiet og sætter den
tid af, der er nødvendig for at følge undervisningen og løse de opgaver, du
bliver stillet.
Er du klar til faglige udfordringer?
Som studerende på Hf-enkeltfag skal du kunne læse og skrive et sammenhængende dansk og som minimum have bestået dansk fra 10. klasse.
Er du ordblind, kan du få adgang til hjælpeprogrammet CD-ord.
En del af undervisningen foregår som gruppearbejde og kræver, at du kan
tænke abstrakt, og at du kan og har lyst til at arbejde sammen med andre.
Har du grundlæggende styr på IT?
Du skal have et grundlæggende kendskab til IT og tekstbehandlingsprogrammet Word, da meget af den daglige undervisning vil foregå med digitale hjælpemidler.

EKSEMPEL PÅ SKEMA FOR HF-ENKELTFAG
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.00-8.45

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Engelsk

Dansk

8.45-9.30

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Engelsk

Dansk

9.45-10.30

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Engelsk

Dansk

10.30-11.15

Dansk

Engelsk

Samfundsfag

Engelsk

Dansk

11.45-12.30

Samfundsfag

Psykologi

Dansk

Samfundsfag

Engelsk

12.30-13.15

Samfundsfag

Psykologi

Dansk

Samfundsfag

Engelsk

13.20-14.05

Psykologi
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