HF ORDBLIND

» 3-årig gymnasial eksamen for ordblinde

Er du ordblind og vil
gerne have en gymnasial
eksamen?
HF ORDBLIND er et 3-årigt forløb, hvor du tager en
gymnasial eksamen via enkeltfag. Du har de obligatoriske fag i en klasse med andre ordblinde kursister, og
du kan vælge en række valgfag, som du følger med de
øvrige HF-kursister på skolen.
Du får de bedste rammer for at gennemføre forløbet:
•D
 u får IT-rygsæk og IT-programmer/hjælpemidler, som kan
kompensere for dine læse- og skrivevanskeligheder.
•D
 in dansk- og engelsklærer er uddannede ordblindelærere,
og du deltager i støtteundervisning for ordblinde.
•D
 er er afsat tid til lektielæsning, hvor dine lærere er
til stede.
•D
 u får forlænget tid til eksamen.
Efter de tre år vil du stå med en gymnasial, adgangsgivende
eksamen, og du vil have de bedste forudsætninger for at
søge ind på videregående uddannelse.

HF-fag og niveauer
» Dansk A
» Engelsk B
» Matematik C
»	Historie B, Religion C og Samfundsfag C

» Kemi C, Biologi C, Geografi C
»	4-5 valgfag, hvor mindst ét er musik,
drama, billedkunst, mediefag eller idræt

»	Studietur til Berlin på første år

Deltagerbetaling
»	HF-enkeltfagene koster i gennemsnit ca.

2.500 kr. pr. år, som skal betales til Aarhus HF. Beløbet er regeringsfastsat og tilbagebetales, når du har fuldført forløbet.

» Forløbet er SU-berettiget.

Bliv klogere på HF ORDBLIND
»	Kig forbi aarhushfogvuc.dk/hf_ordblind.

Sådan kommer du i gang
»	For at kunne starte på HF ORDBLIND skal du have bestået 9. klasses afgangsprøve og have

været ude af folkeskolen i mindst ét år.
OBS! Hvis du tager 10. skoleår på en efterskole, kan du starte på HF ORDBLIND direkte efter efterskolen, fordi du på 10.
	
skoleår ikke har fulgt et folkeskoleforløb. Hvis du tager folkeskolens 10. klasses afgangsprøve på en efterskole, har du
fulgt et folkeskoleforløb, og derfor kan du tidligst starte på HF ORDBLIND et år efter efterskolen. Er du i tvivl om, hvilket
forløb du har taget på efterskolen, så spørg din efterskole, eller kontakt studievejledningen på Aarhus HF & VUC.

»	Du skal være testet ordblind for at kunne gå på holdet. Er du ikke testet, kan du blive testet
gratis på Aarhus HF.

»	For at blive optaget på HF ORDBLIND skal du udfylde et ansøgningsskema og til en
optagelsessamtale. Se hvordan du gør det på aarhushfogvuc.dk/hf_ordblind

»	Studiestart er i august 2020, og forløbet afsluttes i juni 2023. Ansøgningsfrist er 1. marts 2020.
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