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Ansøgning om fuldt hf-enkeltfagsbevis  

VIGTIGT at læse før du udfylder:  

På VUC Vest kan du få udstedt et fuldt hf-bevis (opnået via enkeltfag). Dette sker dog IKKE AUTOMATISK, og 

du skal udfylde, underskrive og aflevere denne blanket for at få udstedt et fuldt hf-bevis. Det er dermed 

dig, der er ansvarlig for at gøre administrationen på VUC Vest opmærksom på, at du er færdig med din 

uddannelse, og at du ønsker et fuldt hf-bevis baseret på dine enkeltfag. For at kunne samle alle karakterer 

på et fuldt bevis skal alle tidligere udstedte originale enkeltfags-beviser afleveres eller slettes. Der må ikke 

foreligge to originale beviser på samme prøve. OBS: Du skal bruge et samlet bevis for at søge ind på en 

videregående uddannelse.  

Har du ikke aflagt dine prøver på VUC Vest, skal du aflevere original dokumentation for de prøver, du har 

aflagt på andre institutioner. Dette kan du gøre i form af enkeltfagsbeviser eller en stemplet og 

underskrevet udskrift af eksamensprotokollen fra den pågældende institution.  

VUC Vest udsteder hf-beviser med den kombination af obligatoriske fag og valgfag, der sammen giver det 

højest mulige gennemsnit. Vil du have andre og eventuelt flere fag på dit hf-bevis, skal du afkrydse det 

nederste felt i skemaet nedenfor, hvor du også noterer de fag, du ønsker medtaget. Du skal være 

opmærksom på, at hvert fag kun kan medtages på et niveau på beviset. 

UDFYLD tydeligt nedenstående for at ansøge om fuldt hf-enkeltfagsbevis: 

Navn  

Kursistnummer  

E-mail  

Telefon  

 Sæt X 

 har aflagt alle prøver på VUC Vest og vedlægger hf-enkeltfagsbeviserne  

 erklærer på tro og love at et eller flere hf-enkeltfagsbeviser, udstedt af VUC Vest er 
bortkommet. 

 

 har fået anerkendt et eller flere hf-fag som Individuel Kompetencevurdering (IKV) og 
vedlægger kompetencebeviserne 

 

 har/ønsker merit for en eller flere prøver på anden institution en VUC Vest og vedlægger 
eksamensbeviserne 

 

 ønsker du hf-enkeltfagbevis med overbygning?  

 ønsker andre eller evt. flere fag medtaget på beviset. Nævn disse her:  
 

 

Evt. bemærkninger 

 

 

Dato: ________            Underskrift:___________________________________________________________ 
 

Blanketten afleveres i administrationen SENEST:   
Afslutter du i vinterterminen: 15. nov. 

Afslutter du i sommerterminen: 15. maj 
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