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Det nye HF er en 2-årig uddannelse, der er både alment 
dannende og professionsorienteret. På HF specialiserer 
du dig efter interesse og fremtidsplaner. Du får en solid 
faglig ballast og vil kunne fordybe dig i projekt- og prak-
tikforløb. 

På Gribskov Gymnasium bliver du en del af et fagligt 
stærkt og kreativt læringsmiljø. Hos os er der plads 
til mangfoldighed, og du vil opleve et helt særligt 
fællesskab. Du kan selv sætte dit fingeraftryk på skolen 
gennem vores stærke elevdemokrati, og du kan deltage 
aktivt i de mange sociale aktiviteter, som er en naturlig 
del af livet på gymnasiet. 

Gribskov Gymnasium er en rummelig og moderne skole 
med god plads til alle. Vi har et godt studiemiljø, og har 
du brug for ekstra hjælp til at komme i gang med lek-
tierne, har vi lektiecafé i de fleste fag efter skoletid. 

I denne lille folder kan du læse mere om HF. 

HF PÅ GRIBSKOV GYMNASIUMAT STARTE PÅ HF

Det var en god måde vi startede på, man lærte de 
andre at kende hurtigt. Man blev rystet sammen 
på introdagen. Rasmine, 1HF 

Jeg lærer noget i timerne og har fået nogle me-
ga-grineren venner. Sif, 1HF

Starten var god for mig personligt, lærte hurtigt 
mine klassekammerater at kende. Lukas, 1HF

Det var godt at starte. Hytteturen var rigtig god, 
den rystede os rigtig godt sammen. Victoria, 1HF



På første semester møder du en bred vifte af fag. Herefter 
vælger du dig ind på de fagområder, der passer til dig og 
dine fremtidsplaner. Det giver et rigtig godt afsæt for at 
træffe et godt valg af videregående uddannelse. 

På andet år vælger du en fagpakke, hvor du får mulighed 
for at specialisere dig inden for de fag og områder, som du 
interesserer dig for, og som du gerne vil uddanne dig inden-
for. I fagpakkerne er fagene tonet mod en bestemt retning 
af videregående uddannelser og de jobs, disse uddannelser 
kan føre til.  

Med det nye HF har vi fået en ny type uddannelse. Det 
er rigtig gode nyheder for de unge, der på den ene side 
drømmer om en videregående uddannelse, og som på 
den anden side gerne vil have en skolehverdag, der kom-
binerer det teoretiske og det praktiske.
 
På HF får du mulighed for at prøve dig selv af og finde 
ud af, hvad du er god til, inden du træffer valg om fag og 
fremtidige uddannelsesmuligheder. Et gennemgående 
træk ved HF på Gribskov Gymnasium er den løbende 
feedback og tætte lærerkontakt. Med projekt- og praktik-
perioder har den nye HF uddannelse desuden indbygget 
et forløb, hvor du får hjælp til at afklare dine karriere- 
muligheder. 

HF er uddannelsen for dig, der forestiller dig, at du skal 
tage en kort eller mellemlang videregående uddannelse, 
men som stadig godt vil have muligheden for at vælge 
de lange videregående uddannelser. Finder du undervejs 
ud af, at det rigtige valg for dig er universitetet, kan du 
tage et halvt års overbygning med SU og efterfølgende gå 
direkte ind på universiteterne.

HF − ÅBNER DØRE 



HF PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM – HVORDAN?

Det toårige HF retter sig mod de korte og mellemlange 
videregående uddannelser. Uanset hvilken HF-fagpakke, 
du vælger, opfylder du adgangskravene til størstedelen 
af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannel-
serne. Fagpakkerne bidrager til at målrette dit videre 
uddannelsesvalg. 

Det 2-årige HF består af en række obligatoriske fag, en 
specialiseret fagpakke med to fag på B- eller C-niveau 
samt et frit valgfag på mindst C-niveau. Du vælger fag- 
pakke i løbet af 2. semester. 

Obligatoriske Fag 

•  Dansk A-niveau
•  Engelsk B-niveau
•  Matematik C-niveau
•  En kultur- og samfundsfagsgruppe (Historie B, Religion C 
    og Samfundsfag C)
•  Den naturvidenskabelig faggruppe (Biologi C, Geografi C 
    og Kemi C)
•  Enten Idræt, Billedkunst, Design og Arkitektur, Drama, 

Mediefag eller Musik (NB: der kan blive lavet begræns-
ninger i valgmulighederne). 



HF Politi & Forsvar: Idræt B og Psykologi C 
(forudsætter valg af Idræt C ved optagelse)
For dig, der drømmer om et job inden for politiet eller 
forsvaret, som f.eks. politibetjent, soldat eller katastrofe- og 
risikomanager. 

HF Teater & Film: Drama B og Mediefag C 
(forudsætter valg af Drama C ved optagelse) 
For dig, der drømmer om et job i teater- eller medie-
branchen som f.eks. skuespiller, scenograf, journalist, eller 
tv- og medietilrettelægger.

HF fagpakker

HF Multimedier & Innovation: Programmering B og 
Innovation C
For dig, der drømmer om et job inden for digitale medier, 
som f.eks. multimediedesigner, e-designer eller it-teknolog. 
Hvis du vælger Matematik på B-niveau, er du også klar til 
uddannelsen til datamatiker.

HF Business & Marketing: Virksomhedsøkonomi B og 
Innovation C
For dig, der drømmer om et job i den private sektor som 
f.eks. financial controller, finans-, handels- eller markeds-
føringsøkonom.

HF Sundhed & Pædagogik: Biologi B og Psykologi C 
For dig, der drømmer om et job i sundheds- eller uddan-
nelsessektoren, som f.eks. sygeplejerske, bioanalytiker, 
fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, pædagog eller 
folkeskolelærer.



HF Valgfag

Udover en fagpakke skal du vælge et fag på C-niveau eller 
løfte et C- til B-niveau. Du kan vælge imellem følgende 
valgfag: 
 
B-niveau: Billedkunst, Biologi, Design og arkitektur, 
Drama, Idræt, Kemi, Mediefag, Matematik, Musik, Natur-
geografi, Samfundsfag, Tysk. (For alle fag undtagen Sam-
fundsfag og Tysk gælder det, at de skal være afsluttet på 
C-niveau senest efter 2. semester for at kunne opgraderes 
til B-niveau).

C-niveau: Billedkunst, Design og arkitektur, Drama, 
Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informatik, Innovation, Latin, 
Mediefag, Musik, Psykologi. 



TRADITIONER OG FRIVILLIGE AKTIVITETER


