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MÅLGRUPPE 

Den 3-årige HF-uddannelse henvender sig til dig, der:
• har gennemført folkeskolens 9. eller 10. klasses
 afgangsprøve.
•	 har	en	funktionsnedsættelse	indenfor	et	eller	flere
 af disse diagnoser: Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF),
 angst, depression og/eller opmærksomhedsforstyrrelser.

Undervisningen foregår i et stamklasselokale og
et tilstødende lokale.

Kolding HF & VUC tilbyder en HF-uddannelse over 3 år i et
undervisningsmiljø med fokus på tryghed, ro, struktur,
forudsigelighed og plads til fordybelse.

Du får fra dag 1 også din egen mentor.
Klassestørrelsen er på maks. 23 elever.
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INGEN ÅRSKARAKTERER

HVORDAN FOREGÅR
UNDERVISNINGEN?

På HF får du ikke årskarakterer. Dialogen i undervisningen er der-
for fri og ærlig. Ingen behøver at være bange for at stille spørg-
smål	i	timerne.	Der	findes	ingen	dumme	spørgsmål.

Til gengæld skal du til eksamen i alle fag, og eksaminerne er for-
delt på alle semestre. Henover de 6 semestre forbereder du dig 
sammen med dine lærere og mentor på at lære at gå til eksamen.

Undervisningen foregår i et stamklasselokale og et tilstødende 
lokale, som giver mulighed for, at du kan trække dig lidt tilbage, 
hvis du får behov for det.

Den pædagogiske ramme om undervisningen sikrer ro, struktur, 
forudsigelighed og plads til fordybelse.

Der er en fast mentor tilknyttet klassen, som er til stede i alle 
klassens timer for at sikre god trivsel.



ANSØGNING OG OPTAGELSE 

Der er ansøgningsfrist 1. juli 2023.
Du søger via www.optagelse.dk under punktet HF. 

Hvis du ønsker at blive optaget på HF3 er det vigtigt, at du sender 
en mail til os og fortæller, at du søgt HF på Kolding HF & VUC og har 
særlige behov. Så kontakter vi dig om det. 

Send en mail til studiesekretær Jeanette Nim på jkn@koldinghfogvuc.dk

Efter ansøgningsfristen, og når vores vejledere har gennemgået din 
ansøgning, bliver du inviteret til en optagelsessamtale på
Kolding HF & VUC.

Samtalen skal sikre, at vi får lagt en plan for din HF-uddannelse, så
du får den støtte, du har brug for med henblik på at kunne
gennemføre din HF-uddannelse.

Økonomi
Du kan søge SU efter gældende regler.

Spørgsmål 
Kontakt vores studievejleder Lis Damgren på lc@koldinghfogvuc.dk 
eller på 6040 3505
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