
HF3
3-årig HF til unge med ASF og unge med lignende støttebehov



Dagens program

● Generelt om HF og særligt ved HF3
● Målgruppe
● Ansøgning, optagelseskrav og 

visitation
● Tilrettelæggelse
● Mentorstøtte
● Lektiestøtte
● Samarbejde med Esbjerg Kommune
● De fysiske rammer
● Orienteringsmøder og 

informationsmateriale
● Spørgsmål (brug chat)



Generelt om HF-uddannelsen

• Adgang til HF efter 9. klasse
• Målrettet korte og mellemlange videregående uddannelser
• Fagpakker og projektperioder der peger mod de videregående uddannelser
• Projektperioder/praktik i samarbejde med Erhvervsakademi Sydvest og 

UCSyd
• Mulighed for overbygning på VUC Vest der giver adgang til de lange 

videregående uddannelser



En helhed af 
faglighed, venskaber 

og oplevelser

DEN DAGLIGE 
UNDERVISNING

ANDEN 
UNDERVISNING

ØVRIGE 
AKTIVITETER

• Morgensamling
• Fredagscafé
• Aftenfest
• F.E.T aktiviteter
• Elevrådsaktiviteter

• Lektiehjælp
• Fællestime-

arrangementer
• Studierejser
• Frivillige aktiviteter



HF giver plads og rum til 
udvikling af eleven
Udvikling af det hele menneske – både 
det faglige, personlige og sociale



Det særlige ved HF3

• En fuld gymnasial ungdomsuddannelse

• Et 2-årigt HF fordelt på 3 år

• Fokus på ro, tid, struktur og støtte

• Arbejde med faglig, personlig og social 
udvikling



Målgruppen til HF3
• Unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF)

• Unge med ligende støttebehov

• Angst
• ADHD
• Andet

• Unge der er parate til en ungdomsuddannelse (f.eks. støtte, medicinering)

• Et behov for at se gruppen som en samlet enhed, der også skal kunne fungere



Ansøgning, optagelse og visitation

● Alle skal søge på optagelse.dk senest 1. marts
● Uddannelsesparat til HF eller standardiseret 

vurdering
● Bemærkning i ansøgning med ønske om HF3
● Udtalelser som bilag til ansøgning, f.eks.:

○ Diagnose (læge eller psykiater)
○ PPV udtalelse
○ Udtalelse fra lærere i grundskole, FGU eller 

lignende afgangsskole
● Visitationssamtale

○ Tilsendt spørgeskema udfyldes
○ Samtale med studievejleder og mentor

● Endelig optagelse på HF3

● Se i øvrigt hjemmeside for mere information



Ansøgning, optagelse og visitation

● Direkte fra 9. klasse:
○ Uddannelsesparat til HF
○ Opfylde øvrige adgangskrav
○ Visitationssamtale slut juni
○ Kan bruges i op til 2 år

● Direkte fra 10. klasse:
○ Uddannelsesparat til HF
○ Opfylde øvrige adgangskrav
○ Mulighed for optagelsesprøve, hvis man ikke 

opfylder adgangskrav
○ Visitationssamtale slut juni
○ Kan bruges i op til 1 år

● Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse
○ Standardiseret vurdering
○ Visitationssamtale inden 1. maj

● Endelig optagelse på HF3



Tilrettelæggelse

● Et 2-årigt HF fordelt på 3 år
● Plads til kortere skoledage og 

lektiehjælp som en integreret del 
af undervisningen

● Eksamener fordelt på 3 år
● Egen stamklasse alle 3 år
● Gradvist flere timer sammen 

med elever på 2-årigt HF



Fag på HF3



Et eksempel på en skoledag på HF3

8.15 – 8:30: Opstart

8.30 – 9.45: Dansk

9.45 – 10.05: Pause

10.05 – 11.35: Lektiebånd

11.35 – 12.05: Pause

12.05 – 13.35: NF-kemi

13.35: Tak for i dag



Mentorstøtte

• Ansættelse af 
ressourceperson som 
mentor

• Mentor til stede hele 
skoledagen

• Kontor ved siden af 
klasselokalet

• Både individuelle samtaler, 
hjælp i undervisningen og 
pusterum

• Følger eleven fra visitation 
til eksamensbevis

• Samarbejder med det 
kommunale, forældre og 
andre støttepersoner



Lektiehjælp

● Skemalagt lektiehjælp
● Ansættelse af lektiehjælpere

○ Studerende fra f.eks. 
Læreruddannelsen på UC 
Syd

○ En integreret del af 
skoledagen

○ Lektiebånd men også 
mulighed for lektiehjælpere 
i undervisningen



Samarbejde med Esbjerg Kommune

• Formidling af tilbuddet
• Udtalelser og overlevering af relevant information
• Samarbejde om eleven på HF3

• Støttebehov udenfor skolen
• Fælles indsats målrettet den unge – møder med mentor

• I samarbejde med Studievalg sikre vejledning til den unge og dermed hjælpe 
den unge videre efter ungdomsuddannelse



De fysiske rammer



Omdannes til kontor
for mentor og

pusterum
“BI-KUBER” til par og

gruppearbejde

HF3-området på EG



SOFAOMRÅDE

KLASSEVÆRELSE 
(indrettes med 22 

enkeltborde)
EGEN INDGANG 
& ADGANG TIL 

GRØNNE AREALER



• Eget stamlokale placeret yderligt og med 
adgang til grønt område

• Mulighed for egen indgang
• Både for sig selv og en del af skolen
• Mentors kontor som pusterum - indrettes 

med afskærmning og pausemøbler

• Lokale indrettet som arbejdsrum til 
individuelt arbejde og/eller gruppearbejde 
og indrettes med afskærmninger

• Eget fællesområde med kuber og plads til 
gruppearbejde



Information til den unge, forældre m.m.

• Skolens hjemmeside (nu – udvides løbende)
• Informationsmateriale (nov.)
• Sendes til alle vejledere og relevante medarbejdere ved Esbjerg (samt Varde og Vejen 

Kommune)
• Skolens åbent hus d. 19. og 23. januar 2021
• Orienteringsmøder målrettet HF3 (27. januar)
• Individuel ved fysisk fremmøde
• Virtuelt



Spørgsmål


