
HF Fundamentet
»  Indslusning til HF-uddannelse med indbygget 

hjælp og støtte 



Trygge rammer  
for din HF-uddannelse

FUNDAMENTET   er en social forening i Åbyhøj (Søren Frichs Vej 42P), 

der arbejder med indsatser for udsatte unge under 30 år. Her har du mulighed 

for at deltage i en række forskellige hyggelige og sociale aktiviteter uden for 

undervisningen. Læs mere på fundamentet.org

AARHUS HF & VUC   tilbyder HF via enkeltfag, hvor du selv kan 

bestemme, hvor mange ugentlige timer du vil have på skemaet og dermed, 

hvor lang din HF-uddannelse skal vare. Læs mere på aarhushfogvuc.dk/hf

HF Fundamentet er et tilbud til dig under 30 år, der af  
forskellige årsager har svært ved at komme i gang med  
en gymnasial uddannelse, eller som tidligere har forsøgt  
uden at kunne gennemføre.

HF Fundamentet er et samarbejde mellem Aarhus HF & VUC og den sociale  
forening Fundamentet, hvor du kan få et fagligt og socialt fundament for at kunne  
få en gymnasial og adgangsgivende eksamen:

     Online-undervisning i fagene dansk A og engelsk B,  
der giver mulighed for at studere hjemmefra i et tempo, 
som kan tilpasses individuelle behov

     Faglig vejledning af HF-lærere på Fundamentet  
to gange om ugen

     En studiementor som kan hjælpe med at skabe struktur 
og hjælpe med det faglige



Starten på uddannelsen
Uddannelsen starter op to gange, hvor hver opstart har plads til 8 kursister. Første start er 
den 17. august, og næste og sidste start er den 31. august.

Det er vigtigt at benytte den støtte, som tilbydes på Fundamentet, for Online-undervisning 
kræver meget struktur og planlægning.

Start din HF-uddannelse

Adgangsgivende HF-eksamen

HF FUNDAMENTET

• Faglig vejledning to gange om ugen
•  En studiementor som kan hjælpe  

med at skabe struktur
•  Fælles timer om studiehåndtering  

og mestring
• Sociale aktiviteter

HF ONLINE

•  Online-undervisning i to fag med  
mulighed for at kombinere med flere  
fag både Online og som fremmøde

•  Hjælp og støtte til at klare studiet hos 
Fundamentet



Sådan kommer du i gang

Aarhus HF & VUC    Dalgas Avenue 2    8000 Aarhus C    mail@aarhushfogvuc.dk    www.aarhushfogvuc.dk

Du skal booke en samtale hos en studievejleder på Aarhus HF og VUC og til et intro-møde  
på Fundamentet, hvis du vil søge optagelse. Mere information kan fås ved henvendelse  
til Marie Vestergaard, studievejleder Aarhus HF og VUC, mve@aarhushfogvuc.dk eller  
Jan Houborg Andersen, leder af Fundamentet, jan@fundamentet.org

Du booker tid til samtalen med studievejleder på forsiden af aarhushfogvuc.dk

HF Fundamentet er en del af Alle unge med imidt, der er støttet af Den Europæiske Socialfond og Region Midtjylland.

Om uddannelseshjælp og SU
Unge på uddannelseshjælp kan af deres sagsbehandler ved kommunen få godkendt 
deltagelse i HF Fundamentet som aktivering. Det betyder, at man kan gå på HF 
Fundamentet uden at have timer nok til SU, men stadig beholde en udbetaling gennem 
uddannelseshjælpen (svarende til SU).

For at kunne modtage SU kræver det ekstra fag på skemaet, hvilket man kan tage som 
almindelig undervisning eller som Online-undervisning via nettet.

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond


