
1

HF Plus
VUC i Slagelse tilrettelægger en fuld HF over 3 år for unge og voksne med særlige behov.
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I dette særligt tilrettelagte forløb tilbyder HF & VUC Klar en målrettet 
pædagogisk indsats. Forløbet bliver tilrettelagt over 3 år. 
Der vil være stor differentiering og støtte undervejs i forløbet, 
ligesom den ugentlige skemalagte tid vil være begrænset 
til ca. 23 lektioner.

Fag
• Dansk A 
• Engelsk B 
• Matematik C 
• Kunstnerisk fag: Mediefag C
• Biologi C
• Geografi C
• Kemi C
• Historie B
• Religion C
• Samfundsfag C
• En fagpakke, hvor du vælger uddannelsesretning 
• Ét valgfag 
• Et ekstra fag på C-niveau 
• Eksamensprojekt (EP)
• Større Skriftlig opgave (SSO) 

Økonomi
Uddannelsen er SU-berettiget. Fagene koster 550 kr. pr. fag. 

Værd at vide
• SPS-støtte, efter en konkret vurdering
• Ekstra hjælp til lektier og planlægning, faglig støtte mm. 
• Ca. 23 lektioner ugentlig 
• Krav om lægelig/faglig dokumentation

Tilmelding 
For at blive godkendt til forløbet skal ansøgeren udfylde et særligt ansøgningsskema og vedlægge lægelig/faglig 
dokumentation. Find ansøgningsskemaet på vores hjemmeside. 

Muligheder i stedet for begrænsninger
”I kender sikkert elefanten i rummet. Problemet under overfladen, skavanken, der ikke tales om. For en studerende 
med en diagnose på et almindeligt hold beholder den elefant ofte sin oprindelige usynlige og dermed negative 
betydning. Måske forsvinder den studerende på grund af diagnosen, og måske har det alvorlige følger. Men på dette 
hold har hver enkelt sin synlige elefant med ind i rummet, og alle er klar over elefantens tilstedeværelse. Og så 
bliver elefanten pludselig noget andet. En ressource i stedet for en skavank. En safarielefant i stedet for en elefant i 
en glasbutik. Et pædagogisk redskab i stedet for en undervisningsmæssig forhindring. En oplevelse”.
Jens Kaarsholm, lærer på HF Plus

Eksempler på funktionsnedsættelser:
• Syns-, høre- eller bevægelseshæmmede 
• Personlighedsforstyrrelser 
• Kronisk eller alvorlig sygdom 
• Psykiske vanskeligheder, fx depression, angst eller spiseforstyrrelser 
• Udviklingsforstyrrelser, fx ADHD eller autisme

Information
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“Der er plads til
alle, og jeg føler 
mig ønsket og 
velkommen”


