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OPBYGNING AF UDDANNELSEN
Fag 1.semester 2.semester 3.semester 4.semester

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

KS*

NF*

Kunst/idræt**

Valgfag C ell. B
(afh. af fagpk.)

Fagpakkefag B

Fagpakkefag C

St. skr. opgave

* KS - Kultur- og samfundsfagsgruppen består af religion C, samfundsfag C og historie B.
NF - Naturvidenskabelig faggruppe består af fagene biologi, kemi og geografi.
** På denne position vælges enten billedkunst, design og arkitektur, drama, mediefag, musik eller idræt - be-
mærk, at nogle fagpakker forudsætter et specifikt valg her.

HF PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM
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 gennem-
gående træk ved HF på Gribskov Gymnasium er den løbende feedback og tætte 
lærerkontakt. Med projekt- og praktikperioder har den nye HF-uddannelse desuden 
indbygget en karriereafklaring.

HF-uddannelsen er for dig, der forestiller dig, at du skal tage en kort eller mellem-
lang videregående uddannelse. Uanset hvilken af Gribskov Gymnasiums fagpakker 
du vælger, opfylder du adgangskravene til størstedelen af erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelserne. Fagpakken målretter dit uddannelsesvalg.     

FAGPAKKER OG VALGFAG 2020-2022
HF Multimedier & Innovation:
Programmering B og Innovation C (samt 
valgfag C eller matematik B)
For dig, der drømmer om et job inden for 
de digitale medier som f.eks. e-designer, 
multimedie-designer eller it-teknolog. 
Hvis du vælger matematik B, er du også 
klar til uddannelsen som datamatiker.
HF Business & Marketing:
Virksomhedsøkonomi B og Innovation C
(samt valgfag C)
For dig der drømmer om et job i den 
private sektor som f.eks. financial con-
troller, finans-, handels- eller markedsfø-
ringsøkonom.
HF Sundhed & Pædagogik:
Biologi B og Psykologi C (samt valgfag B)
For dig, der drømmer om et job i sund-
heds- eller uddannelsessektoren, som 
f.eks. sygeplejerske, bioanalytiker,           
fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, 
pædagog eller folkeskolelærer. 

HF Politi & Forsvar:
Idræt B og Psykologi C (samt valgfag B)
(Forudsætter valg af Idræt C ved optagelse)
For dig, der drømmer om et job inden for 
politiet eller forsvaret, som f.eks. politibe-
tjent, soldat eller katastrofe- og risikoma-
nager.
 

HF Teater & Film:
Drama B og Mediefag C (samt valgfag B)
(Forudsætter valg af Drama C ved optagelse)
For dig, der drømmer om et job i teater- 
eller mediebranchen som f.eks. skuespiller, 
scenograf, journalist eller tv- og medietil-
rettelægger.

Valgfag
B-niveau: Billedkunst, Biologi, Design og arkitektur, Drama, Idræt, Kemi, Mediefag, Matematik, Musik, Naturge-
ografi, Samfundsfag, Tysk. (For alle fag undtagen samfundsfag og tysk gælder det, at de skal være afsluttet på 2. 
semester for at kunne opgraderes til B-niveau).
C-niveau: Billedkunst, Design og arkitektur, Drama, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informatik, Innovation, Latin, Medie-
fag, Musik, Psykologi.  


