
 

HF3
3-årig HF til unge  
med særlige behov



Hvad er HF3?

HF3 er et tre-årigt HF-forløb for dig, som på grund af en diagnose har brug for 
ekstra ro, struktur og støtte i din uddannelse. En HF3 er en fuld HF fordelt over 
tre år. Det giver dig mulighed for en roligere skoledag med færre skift, og der er 
tid til lektiehjælp og vejledning i løbet af skoledagen. Med en HF3 får du præcis 
de samme muligheder som med den 2-årige HF, og den er dermed adgangs- 
givende til en lang række korte og mellemlange videregående uddannelser.

For at blive optaget på HF3, skal du som udgangspunkt have bestået  
folkeskolens afgangsprøve og have en dokumenteret diagnose eller anden  
lægelig udtalelse. Du skal søge senest 1. marts 2021 på optagelse.dk 
 
Du kommer desuden til en optagelsessamtale, hvor vi sikrer os, at HF3 er den 
rigtige uddannelse for dig.

Ro

Tid

Struktur

Støtte

Så kan du selv vælge, hvornår du vil være en del af  
skolens liv

Du får kortere skoledage og tid til lektielæsning i skoletiden

Du får hjælp til at strukturere dit daglige skolearbejde,  
skriftlige afleveringer og eksamensopgaver

Du får et team af lærere, lektiehjælpere og en mentor som 
hjælper dig med dine udfordringer

Hvordan bliver du optaget på HF3?



Fag på HF3

1.HF 2.HF 3.HF
Dansk A 
Engelsk B 
Matematik C 
 
Naturvidenskabelig fag-
gruppe: Geografi C, Biologi 
C, Kemi C 
 
Efter jul: 
Kultur- og samfundsfag: 
Historie B

Dansk A 
Engelsk B 
 
Kreativt/praktisk fag: 
Billedkunst C, Mediefag 
C, Musik C eller Idræt C 
(afsluttes til jul) 
 
Kultur- og samfundsfag: 
Historie B, Samfundsfag C 
Religion C 
 
Projekt og praktik 
 
Efter jul: 
Eksamensprojekt 
 
 

Dansk A 
Engelsk B (afsluttes til jul) 
Projekt og praktik 
Valgfag 
Fagpakke 
 
Efterår:  
Større skriftlig opgave (SSO)

Vintereksamen: 
Kreativt/praktisk fag

Vintereksamen: 
Engelsk B 
Større skriftlig opgave (SSO)

Sommereksamen: 
Matematik C 
Naturvidenskabelig fag-
gruppe

Sommereksamen: 
Kultur- og samfundsfag

Sommereksamen: 
Dansk A 
Fagpakkefag 
Valgfag



Har du 
spørgsmål, eller 

ønsker du at få mere 
at vide, kan du  
kontakte vores  

HF3-vejledere på 
75141300

Du kan også 
læse mere om HF3 

på vores hjemmeside:  
esbjerggymnasium.dk/

hf3

HF3 er et samarbejde mellem:


