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Ønsker du en fuld HF og et stærkt funda-
ment for videre uddannelse? 

På HF & VUC Vest  tilrettelægger vi en 3-årig HF til 
dig, så du kan få støtte til en vellykket ungdomsud-
dannelse, der ligesom en 2-årig HF gør det muligt at 
søge optagelse på en lang række videregående ud-
dannelser.

På uddannelsen læses kernefag og understøttende 
undervisning i stamklassen og valgfagene læses med 
andre hf-kursister. Du har dermed de samme mulig-
heder for at vælge fagpakker, som på det 2-årige HF.

Ordlindeundervisningen bliver en integrereret del 
af din HF og du har mulighed for at få forlænget tid, 
samt bruge dine hjælpemidler til eksamen.  

Optagelseskrav
For at blive optaget på HF Ordblind skal du have 
bestået 9. eller 10. klasse. Det er muligt, at du skal 
til optagelsesprøve i juni. Institutionen skal desuden 
godkende din dokumentation for ordblindhed. Hvis 
du ikke har en gyldig test, kan du kontakte vores ord-
blindevejleder for tilmelding og info.
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Vi kan tilbyde:Vi kan tilbyde:

• • En fuld HF tilrettelagt med specifik ordblin-En fuld HF tilrettelagt med specifik ordblin-
deundervisning som en del af skemaetdeundervisning som en del af skemaet

• • Et 3-årigt forløb i et trygt læringsmiljøEt 3-årigt forløb i et trygt læringsmiljø

• • Et engageret team af undervisereEt engageret team af undervisere

• • Fokus på faglighed og tilgængelighedFokus på faglighed og tilgængelighed

• • Mulighed for SPSMulighed for SPS

• • Valgfag med andre hf-kursisterValgfag med andre hf-kursister

• • En central placering i Esbjerg midtbyEn central placering i Esbjerg midtby

• • Mulighed for at præge atmosfæren og bidra-Mulighed for at præge atmosfæren og bidra-
ge til det sociale fællesskabge til det sociale fællesskab

  

HF 
ORDBLIND

 TILMELDING  på 

www.optagelse.dk, hvor ALLE 

relevante papirer  

skal uploades.  
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