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GS sommersupplering
De gymnasiale sommersuppleringskurser finder sted i juli/august. Tjek selv på
den uddannelse du søger ind på, om der er betinget optag, dvs. om uddannelsen
accepterer opfyldelse af adgangskrav efter 5. juli.
Sommerkurserne foregår i et samarbejde mellem Aarhus HF og VUC og Herning
Gymnasium. Alle kurser foregår i tidsrummet mellem kl. 8 og kl. 17, og det er kun
muligt at supplere ét niveau i ét fag. Du skal regne med en stor arbejdsbyrde.
Kurserne foregår fra d. 6. juli til d. 3. august 2021 med efterfølgende eksamen.

KURSER I AARHUS

KURSER I HERNING

Fysik C - B

Fysik C - B

Kemi 0 - C
Kemi C - B

Matematik C - B
Matematik B - A

Matematik C - B
Matematik B - A

EKSAMEN

Samfundsfag C - B

Mundtlig eksamen vil normalt
finde sted i uge 31 og 32.
Skriftlig eksamen foregår på
følgende dato:

Idræt C - B

Matematik B/A:

13. august

BETINGET OPTAGELSE PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
Betinget optagelse betyder, at du først skal dokumentere, at du opfylder uddannelsens adgangskrav senest 5. september, og ikke allerede 5. juli, hvor der er ansøgningsfrist til kvote 1.
Den sene frist giver dig mulighed for at følge og bestå et sommersuppleringskursus.
Når du søger på optagelse.dk skal du angive, at du er tilmeldt et sommersuppleringskursus, som, hvis du består kurset, vil bevirke at du opfylder adgangskravene.

ØKONOMI
Du kan søge SU på su.dk. Forbruget af SU til gymnasial supplering betyder ikke noget
for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.
Undervisningen er gratis, hvis din gymnasiale eksamen er fra 2019, 2020 eller 2021.
Er din eksamen ældre, koster et fag 550 kr.

OPTAGELSE
Optagelse til sommerkurserne begynder d. 1. marts 2021.
Ansøgningsfristen er den 5. juli 2021, kl. 12.
Optagelse foregår via Aarhus HF og VUC, GS-studievejledningen.
Du skal søge om optagelse elektronisk på aarhushfogvuc.dk.
Du kan kun ansøge ét fag.

BEMÆRK
GS er et
éngangstilbud

GS-STUDIEVEJLEDNING
AARHUS HF OG VUC
Dalgas Avenue 2
8000 Aarhus C
Tlf. 87 32 24 66
www.aarhusfogvuc.dk/gs
gsstudievejleder@aarhusfogvuc.dk
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