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Den 2-årige HF-uddannelse

HF er en 2-årig almendannende og 
studieforberedende gymnasial uddan-
nelse, der giver adgang til en lang række 
videregående uddannelser. 

Undervisningen fi nder sted på Aalborg 
Katedralskole, som er et centralt belig-
gende gymnasium i Aalborg i umiddelbar 
nærhed af offentlige transportmidler. 
Skolen har ca. 1000 elever og ca. 120 
ansatte.

HF PLUS er et tilbud målrettet unge 
mennesker med ordblindhed som ønsker 

at tage en ordinær 2-årig HF-uddannel-
se. Tilbuddet indebærer, at der både i 
den daglige undervisning og i arbejdet 
med skriftlige afl everinger tages højde 
for elevernes behov for støtte. Støtten 
har karakter af både særlige pædagogi-
ske tilgange og inddragelse af IT-hjælpe-
programmer i undervisningen i fællesfag. 
Et IT-hjælpeprogram stilles gratis til 
rådighed af skolen under uddannel-
sen. Programmet kan bl.a. hjælpe med 
højtlæsning og stavning. Alle skriftlige 
undervisningsmaterialer i uddannelsen 
understøttes af programmet.
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Eleverne instrueres i brugen af hjælpe-
programmet af skolens læse-skrivevejle-
der, som gennem uddannelsen vil være 
tilknyttet klassen for at følge elevernes 
faglige udvikling og understøtte pædago-
giske tiltag i klassen. Skolens læse- skri-
vevejleder er desuden behjælpelig med 
ansøgning til forlænget tid til prøver og 
eksamener, hvis der er behov for dette. 
Klassens skema indeholder ca. 18 ugent-

lige moduler á 90 minutters varighed. 
I løbet af ugen vil der være skemalagt 
fordybelsestid til lektieforberedelse og 
arbejde med skriftlige afl everinger. I 
disse moduler vil der være en faglærer 
til rådighed for eleverne. I udvalgte fag 
vil der periodisk være to lærere til stede 
i undervisningen for at sætte fokus på 
særlige faglige områder. 
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Fagene i HF

OBLIGATORISKE FAG
 1. HF 2. HF

 • Dansk • Dansk
 • Engelsk • Engelsk
 • Kultur- og samfundsfag • Kultur- og samfundsfag
 • Naturvidenskabelig faggruppe • Valgfag
 • Matematik • Fagpakke
 • Mediefag/billedkunst/musik/idræt

FAGPAKKER 
Fagpakke vælges i foråret i 1.HF.

FAGPAKKER

Samfund & business
Matematik B og samfundsfag B + ét 
valgfag på C-niveau eller B-niveau

Sundhed & beredskab
Idræt B og psykologi C + èt valgfag 
på B-niveau eller 2 valgfag på 
C-niveau

Teknologi & IT
Matematik B og fysik C + ét valgfag 
på B-niveau eller 2 valgfag på 
C-niveau

Børn & unge
Samfundsfag B og psykologi C + ét 
valgfag på B-niveau eller 2 valgfag 
på C-niveau.



5

I forbindelse med ansøgningen vælges ét af følgende fag: billedkunst, mediefag, musik 
eller idræt, som er et fag i 1.HF. 

I løbet af 1.HF skal eleven vælge en fagpakke og de valgfag, som eleven skal have i 
2.HF.

Valgfagene er: 

B-NIVEAU:  

Billedkunst
Biologi
Naturgeografi 
Idræt
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Psykologi
Religion
Samfundsfag

C-NIVEAU:  

Billedkunst
Erhvervsøkonomi
Filosofi 
Fysik
Mediefag
Musik
Psykologi
Tysk fortsættersprog
Informatik
Innovation
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Hvis der søges fra 9. klasse, skal fol-
keskolens obligatoriske afgangsprøver 
være afl agt og bestået. 

Ansøgeren skal være vurderet uddan-
nelsesparat med mindst 4,0 i gennem-
snit af de afsluttende standpunktska-
rakterer i 9.klasse, og have bekræftet 
det faglige niveau i de lovbundne 
prøver. 

Derudover skal ansøgeren have mod-
taget prøveforberedende undervisning 
i 5.-9. klasse i 2. fremmedsprog, eller 
undervisning der svarer hertil. 

Hvis der søges fra 10. klasse, skal 
10. klasseprøve være afl agt i dansk, 
matematik og engelsk. Desuden skal 
ansøger have afl agt enten fællesprø-
ven i fysik/kemi, biologi, geografi  i 9. 
klasse eller 10. klasseprøve i fysik/
kemi. 

Derudover skal ansøgeren have 
modtaget prøveforberedende undervis-
ning i 5.-9. klasse i 2. fremmedsprog, 
eller undervisning der svarer hertil, og 
have afl agt prøve i faget, hvis det blev 
udtrukket til folkeskolens afgangseksa-
men eller 10. klasseprøve 

Ansøgeren skal være vurderet uddan-
nelsesparat med mindst 4,0 i gennem-
snit af de afsluttende standpunktska-
rakterer i 10.klasse, og få mindst 2,0 i 
gennemsnit i dansk og i matematik ved 
10. klasseprøverne. 

Hvis ansøger ikke er vurderet 
uddannelsesparat, kan ansøger 
optages hvis ansøger får mindst 6,0 i 
de lovbundne prøver i 9. klasse og evt. 
10. klasseprøver. 
Hvis ansøger ikke opfylder formelle 
krav, indkaldes ansøger til en optagel-
sesprøve og samtale, hvis ansøger 
søger fra 10.klasse.  

Optagelse
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Informationsaften, bro-
bygning og ansøgningsfrist 

Yderligere oplysninger
For oplysninger om optagelse m.v. henvises til skolens hjemmeside:
www.katedralskolen.dk

Henvendelse for oplysninger kan også ske ved henvendelse til skolens 
studievejledning på tlf. 96 31 37 70.

Studievejledningen kan også kontaktes via mail:  
Lisa Knapp: lk@katedralskolen.dk
Ester-Helene Vinter Frei: eh@katedralskolen.dk 

Aalborg Katedralskole afholder hvert år i januar 
informationsaften for alle interesserede. Det præ-
cise tidspunkt fremgår af skolens hjemmeside 
www.katedralskolen.dk. Denne aften vil der være 
mulighed for at høre mere om HF-uddannelsen 
og dens muligheder, møde HF-elever, lærere, 
studievej ledere, læse-skrivevejledere, m.fl . og se 
skolens faciliteter.

Ansøgning
Digital ansøgning til uddannelsen: 
www.optagelse.dk

I forbindelse med ansøgning skal dokumen tation 
for ordblindhed afl everes på skolens kontor eller 
sendes digitalt til skolens admini stration: 
adm@katedralskolen.dk

For spørgsmål vedrørende dokumentation for 
ordblindhed kan skolens læse- skrivevejleder 
kontaktes:
Mikkel Hyldgaard Gade
Mobil: 23 69 23 77
Mail: mhg@katedralskolen.dk

Informationsaften i januar



Aalborg Katedralskole
Sankt Jørgens Gade 5
9000 Aalborg
Tlf.: 96 31 37 70
adm@katedralskolen.dk 
www.katedralskolen.dk 
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Besøg os på www.katedralskolen.dk 


