
Book en tid hos
 vores HF3-vejleder på 

mail: mbj@nghf.dk 
eller tlf: 61815730

Læs mere om 
vores skole her:

www.nghf.dk

NGHF er et gymnasium med ca. 800 elever. Det ligger i rolige omgivelser med
 store idrætsanlæg omkring sig, og der er god plads på skolens 14.000

 kvadratmeter. NGHF har efter skoledagen flere tilbud: lektiecafé,
 musical, musik, fredagscaféer, skolefester mm. Alt sammen noget der

 bidrager til at skabe et godt fællesskab og trygge rammer.

Studievej 14
DK-9400 Nørresundby

Tlf. (+45) 98172833
Email: post@nghf.dk

www.nghf.dk
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HF 
for unge

med særlige
behov
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En 3-årig HF-uddannelse for unge med brug for ro, tid og støtte. 

HF3 er en uddannelse, hvor du skal være villig til at arbejde med det faglige, med 
dig selv og med det sociale. 

Vi tilbyder en uddannelse med:

Hvordan bliver du optaget på HF3?

Du skal have en sagkyndig udtalelse (dvs. diagnosepapir eller anden lægelig 
udtalelse) om, at du har brug for at tage en HF-uddannelse over 3 år.

Kontakt studievejleder Marie Bjerre: mbj@nghf.dk/61815730

Du laver en ansøgning i www.optagelse.dk senest 1. marts.
Du vil blive indkaldt til en visitationssamtale.
Du vil få brev i e-Boks, om du er optaget eller ej.

RO HF3-klasserne er placeret et roligt sted på skolen i eget 
faste klasselokale

tid Kortere skoledage og tid til lektielæsning i skoletiden

StRuktuR Undervisningen er struktureret i forudsigelige rammer

lektiehjælp Lektiehjælpere hjælper med at strukturere lektier og aflev-
eringer i den daglige lektiebåndslektion

mentORStøtte Mentorerne hjælper eleverne med personlige og sociale 
udfordringer

HF3 FAG på HF3

1. hf 2. hf 3. hf

Dansk A
Engelsk B
Matematik C

Efter jul:
Historie B

Engelsk B (afsluttes til jul)
Kreativt/praktisk fag: 
Billedkunst C, Dramatik C, 
Mediefag C, Musik C eller 
Idræt C (afsluttes til jul)
Dansk A
Historie B
Naturvidenskabelig 
faggruppe: Geografi C, 
Biologi C, Kemi C

Efter jul:
Kultur- og samfundsfag: 
Historie B, Samfundsfag C
Religion C

Kultur- og samfundsfag:
Historie B, Samfundsfag C,
Religion C (afsluttes til jul) 

Valg mellem skolens udbud 
af HF-fagpakker 
(se vores folder)

Valgfag: Du har minimum ét 
valgfag, afhængigt af dit 
fagpakkevalg

forår:
Større skriftlig opgave (SSO)

Vintereksamen:
Engelsk + 
Kreativt/praktisk fag 

Vintereksamen:
Kultur- og samfundsfag 

Sommereksamen: 
Matematik C

Sommereksamen:
Dansk + 
Naturvidenskabelig 
faggruppe 

Sommereksamen:
Fagpakkefag +
Valgfag 
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