
 

  

HF for unge, der har brug for ro, tid og støtte 
 

 

 

 

 

 

”Faglighed og fællesskab i klare rammer” 

 



 

 

HF for unge, der har brug for ro, tid og støtte 

Nogle HF-elever vil få svært ved at følge undervisningen i en normal klasse med 28 elever. 

De behøver mere ro, tid og støtte. De kan få lov til at tage en HF-eksamen over tre år, hvis 

de har fået en sagkyndig udtalelse (diagnosepapirer eller anden lægelig udtalelse) om, at 

de har brug for tre år. 

Tre forvaltninger i Aalborg Kommune (Familie og Beskæftigelse, Skole, Ældre og Handicap) 

og NGHF samarbejder om at hjælpe disse elever, så de får bedre muligheder. Vi kalder 

denne særlige støtte hf3, og vi håber at være klar fra august 2017. 

Skoledagen 

 
 

Holdet vil bestå af ca. 20 elever sammen i 
rolige og klare rammer. Der vil, udover en 
faglærer, være en mentor til stede i timerne 
de to første år, og når der er andre fælles 
aktiviteter som fredags-café, fester, 
idrætsdage osv. I løbet af skoledagen vil der 
også være afsat tid til lektielæsning og til at 
skrive opgaver.  
Eleverne vil altså deltage i skolens liv som alle 
andre elever, men med lidt ekstra hjælp. 

 

Disse elever vil få de samme fag som andre elever på HF, og de vil gå op til en almindelig 

HF-eksamen ligesom tusindvis af andre unge. 

Fag 

Det første år har man udelukkende fællesfag. I det andet år skal man i efteråret følge et 

valgfag. Det sidste år følger man en hf-pakke og har et valgfag. 

1. år 

Dansk A, engelsk B, matematik C og historie B (begynder efter jul).  Der er 

sommereksamen i matematik. 

2. år 

Dansk A, engelsk B, enten idræt C eller et af de kreative fag: 

billedkunst/drama/mediefag/musik C i efteråret. NF-fagene (geografi C, biologi C og kemi 

C) og historie B. Efter jul begynder man på religion C og samfundsfag C, som arbejder 

sammen med historie B.  Der er vintereksamen i idræt C/det kreative fag samt i engelsk. 

Desuden er der sommereksamen i dansk. 



 

 

3. år 

Her afsluttes historie B, religion C, samfundsfag C til jul. Fagpakke med samfundsfag B og 

erhvervsøkonomi C eller samfundsfag B og psykologi C. Valgfag på B-niveau efter eget valg. 

Man vælger først fagpakke og valgfag sidst i 2. år. Der er vintereksamen (mundtligt) i et af 

fagene historie, religion og samfundsfag. Der er sommereksamen i fagpakkens fag og i 

valgfaget. 

 

 

NGHF 

NGHF er et gymnasium og hf-kursus med ca. 850 elever. 

Det ligger i rolige omgivelser med store idrætsanlæg 

omkring sig, og der er god plads på skolens 14.000 

kvadratmeter. På grunden ligger der også lidt for sig selv 

et studenterhus, hvor elever kan finde ro midt på dagen 

eller mødes efter skoletid. NGHF har efter skoledagen 

flere tilbud: Lektiecafé, musical, musik, fredagscaféer, 

skolefester m.m. Alle elever, også hf3-elever, er 

velkomne til at være en del af dette fællesskab.  

1. år.

Fællesfag

2. år. 

Fællesfag

Idræt eller 
kreativt fag

3. år. 

hf-pakke og 
valgfag



 

 

Optagelse 

Hvis du mener, at du har brug for hf3, skal du kontakte UU Aalborg. De sørger for, at vi får 

den sagkyndige udtalelse, der kræves for at følge HF over tre år. Kontakt UU-vejleder Per 

Svenninggaard, tlf. 25204534, email: ps-skole@aalborg.dk, UU-Aalborg, Kayrødsgade 37, 

9000 Aalborg. 

Ansøgningsfristen til hf3 er d. 1. marts 2017, via www.optagelse.dk. 

UU Aalborg, sagkyndige fra Voksenskolen for Uddannelse og Kommunikation (VUK) og en 

studievejleder fra NGHF læser din ansøgning og udvælger ansøgere til samtaler. Hér vil vi 

lægge vægt på, at de optagne elever lever op til de krav, som stilles for at modtage 

undervisning og bestå en HF-eksamen. 

Hvis du bliver udtaget til en samtale, kan du komme med én eller flere voksne personer, 

der vil støtte dig og din skolegang. Det kan f.eks. være forældre, et andet familiemedlem 

eller en anden voksen, du har hyppig kontakt med.  

Efter optagelse 

Du får besked i løbet af april måned, om du er blevet optaget. Inden sommerferien 

inviterer NGHF dig på besøg, så du kan se skolen, gerne sammen med en person i dit 

netværk. Kort inden sommerferien holder NGHF et fælles arrangement for dig og dine nye 

klassekammerater, så I har mødt hinanden, inden skolen begynder. 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte: 

Studievejleder Marie Bjerre, tlf. 98 17 28 33, e-mail: mbj@nghf.dk, Nørresundby 

Gymnasium & HF, Studievej 14, 9400 Nørresundby. 

UU-vejleder Per Svenninggaard, tlf. 25204534, email: ps-skole@aalborg.dk, UU-Aalborg, 

Kayrødsgade 37, 9000 Aalborg.  
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