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HF3

HF3 er et sammenhængende, treårigt hfe-forløb 
for unge mennesker med diagnoser, inden for 

blandt andet autisme og angst

Hvordan foregår 
udvælgelsesprocessen?
Når vi har modtaget din ansøgning, 
så vurderer vi i første omgang, 
om du er inden for målgruppen. 
Er du det, så vil vi indkalde dig til 
en optagelsessamtale med vores 
HF3-koordinator og en lærer eller 
læsevejleder. Du er meget velkom-
men til selv at tage en forælder, en 
mentor eller anden person med 
dig, som vil være en hjælp for dig. 
Efter aftale med dig kan også fx 
din uddannelsesvejleder deltage i 
optagelsessamtalen.

Vi har optagelsessamtaler følgende 
dage: 
18. marts
15. april
20. maj

Hvis du er blandt dem, som bliver 
optaget på HF3, bliver du inviteret 
til et informationsarrangement inden 
udgangen af juni. Her er du også 
meget velkommen til at invitere din 
familie eller andre med dig.

Hvad koster det?
HF3 er tilrettelagt som en enkelt-
fagsuddannelse, og det betyder 
blandt andet, at der er en egen-
betaling på kr. 550 pr. fag. På HF3 
betaler du for ét år ad gangen.

Når du har gennemført og samlet 
set bestået HF3, kan du søge om 
at få tilbagebetalt pengene for alle 
de fag, der står på dit eksamens-
bevis.



Målgruppe
Unge mennesker mellem 16 og 30 
år, som 
• har en dokumenteret diagnose 

inden for autismespektret, angst, 
OCD, ADD, el. lign.

• opfylder optagelseskrav til  
hf-enkeltfag (bla. har været ude 
af skolen ét år siden 9. el. 10.)

• er motiveret for at tage en ung-
domsuddannelse

Særlige fordele
• Maksimalt 24 kursister på holdet
• Fast tilrettelagt forløb – med SPS 

(specialpædagogisk støtte) som 
integreret element

• HF-undervisere med særlig 
efteruddannelse

• Eget lokale og studieværksted

Tilrettelæggelse
Første år og andet år:
• Social, personlig og faglig støtte i 

et specialiseret undervisningsmiljø
• Faglig undervisning + timer med 

individuel- og gruppebaseret 
SPS-vejledning

Tredje år: 
• Social, personlig og faglig støtte 

på ordinære hold, såvel som i 
specialiseret undervisningsmiljø

• Faglig undervisning, samt indivi-
duel SPS-vejledning

HF3 er et sammenhængende, treårigt hfe -forløb 
for unge mennesker med diagnoser inden for 
blandt andet autismespektret.

Skemaeksempel

Kontakt 
HF3-koordinator Pernille Frank
E-mail: pf@thlangshf-vuc.dk 
telefon 4048 5969

Vicerektor Robert McCluskey
E-mail: rmc@thlangshf-vuc.dk
telefon 9117 9913

Hvordan tilmelder man sig?
Udfyld ansøgningsskema, som du 
finder på vores hjemmeside:
thlangshf-vuc.dk/HF3.

Du er også meget velkommen til 
at kontakte Pernille Frank direkte, 
og eventuelt booke en samtale om 
dine muligheder.

Skemaeksempel HF3 
 

  MMaannddaagg  TTiirrssddaagg  OOnnssddaagg  TToorrssddaagg  FFrreeddaagg  

08:50 – 09:40 SPS på hold 
(studieværksted) 

SPS på hold 
(studieværksted) 

SPS på hold 
(studieværksted) 

SPS på hold 
(studieværksted) 

SPS på hold 
(studieværksted) 

09:30 – 09:55 Pause Pause Pause Pause Pause 

09:55 – 10:45 Dansk Samfundsfag Historie Engelsk Samfundsfag 

10:45 – 11:35 Dansk Samfundsfag Historie Engelsk Samfundsfag 

11:35 – 12:00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

12:00 – 12:50 Engelsk Historie Dansk Samfundsfag Historie 

12:50 – 13:40 Engelsk Historie Dansk Samfundsfag Historie 

13:40 – 13:45 Pause Pause Pause Pause Pause 

13:45 – 14:35 AVU: Livsanskuelse Mulighed for individuel 
SPS  

Dansk (lige uger) Mulighed for individuel 
SPS  

 

14:35 – 15:25 AVU: Livsanskuelse Dansk (lige uger)  
 

 

 

 

 

 

 

MARK 19 ÅR  
Mark måtte gå ud af 7. klasse 
efter en diagnose for angst, da 
han ikke kunne gennemføre en 
normal skolegang. Han har de 
seneste år gået på bl.a. FGU og 
taget en eksamen svarende til 
en 9. klasse. HF3 er en god mu-
lighed for Mark, da det treårige 
forløb giver ham mere overskud 
i hverdagen og mindre stress.

KASPER 20 ÅR  
Kasper har en autismediagnose 
og har brug for meget faste ram-
mer i hverdagen, hvor skemaet 
eller det lokale, man skal være i, 
ikke pludseligt ændrer sig. Net-
op disse faste og trygge rammer 
er kendetegnende for HF3.


