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Styrk dine kompetencer, når du tager enkeltfag eller den to-årige HF på Efterslægten

Den to-årige HF er for dig, som trives i et målrettet og mo-
dent undervisningsmiljø. Den typiske HF-2’er er mellem 18 
og 21 år. HF er oplagt, hvis du har arbejdet efter folkeskolen 
eller ønsker en frisk start på en ungdomsuddannelse i et 
seriøst miljø. Dine medkursister har også erfaringer med i 
bagagen, der styrker undervisningen og diskussionerne i 
timerne. Studiemiljøet på HF motiverer dig, og vores de- 
dikerede lærere gør alt for, at du er tændt og udfolder dig i 
timerne.

Med 33 timer hver uge og 5-8 eksamener om året, tager du 
en HF på kun 2 år. Altså et år kortere end de traditionelle 
ungdomsuddannelser. På HF får du ikke årskarakterer un-
dervejs, men målrettet evaluering og vejledning.

HF-enkeltfag er for alle. Ønsker du at blive bedre og styrke 
dine kompetencer i jagten på drømmejobbet, kan du tage 
kurser, som forbedrer dine evner - ikke bare på CV’et, men 
også personligt.

Sammen med din studievejleder sammensætter I et forløb, 
som er tilrettelagt for dig og dine behov. Fagene kan ligge 
om dagen som om aftenen. På den måde kan du passe et 
job, mens du styrker dine kompetencer.

Du kan også tage HF-enkeltfag over nettet. Ønsker du Net-
HF fra vores dygtige team, kan vi sammensætte et forløb, 
så du kan tage kurset, når du har lyst. Kontakt vores studie– 
vejleder for mere information.

Du kan søge optagelse på Efterslægten, hvis du:
•	 Har	afsluttet	10.	klasse	med	en	uddannelsesplan,	som	erklærer	dig	uddannelsesparat.
•	 Har	bestået	skriftlige	og	mundtlige	10.	klasses	prøver	i	dansk,	matematik,	engelsk.
•	 Har	aflagt	prøve	efter	enten	9.	eller	10.	klasse	i	tysk	eller	fransk	og	i	fysik/kemi.
•	 Eller	du	kan	blive	optaget	via	en	optagelsessamtale	med	en	af	Efterslægtens	studievejledere	(husk	dine	10.	
klasses-papirer	eller	tilsvarende).	Studievejlederen	skal	så	vurdere	din	egnethed.	Dette	kan	ske	fx.	hvis	du	har	
afsluttet	folkeskolen	for	mindst	ét	år	siden.



Et godt sted at lære

Efterslægten tager afsæt i dine behov. Her får du en gym-
nasial uddannelse i et levende og lærerigt miljø.

Efterslægten er et HF-center, hvor du får undervisning og 
tager eksamen på linje med STX, HHX og HTX. HF tager 
blot 2 år og er yderst fleksibel. Du har stor indflydelse på 
HF, fordi du kan vælge de fag, du skal bruge i jagten på 
din videregående uddannelse. 

Efterslægten er meget mere end et sted, hvor du tager en 
uddannelse. Når du går rundt på gangene, oplever du, at 
miljøet og tonen er lidt mere voksen. Kursisterne på HF 
har større livserfaring, og de mange kursisters baggrunde 
er meget forskellige. 

På Efterslægten oplever du levende diskussioner i klas-
seværelset, og du får testet dine holdninger i timerne. Vi 
ligger midt i Københavns heksekedel i Nordvest, og vi 
elsker det. Du udvikler dig helt sikkert socialt og person-
ligt, når du tager to eller flere år på Efterslægten. 

Vi udfordrer dig på det, du er god til. Du får en hjælpende 
hånd fra vores engagerede undervisere, når der er behov. 
På de mange studieretninger får du øjnene op for om-
verdenen, bliver klogere på dig selv og får en god faglig 
ballast, så du bliver parat til dit drømmestudie.



Kontakt os!
38 19 99 80
bygningsservice@digmann.dk
digmann.dk
Godthåbsvej 237, 2720 Vanløse

EL - MURER - VVS

Servial CC A/S 
Salg og udlejning af øvelokaler l musik 

· Akusk reguleret  

· Dæmper med 60 Db. 

· Varmepumpe og venlaon med 
varme genindvinding 

· Tyverisikret 

· Fritstående 

· 15—90 m2 

· Overholder BR 10 

· Stor erfaring har leveret 85 lokaler 
siden 1988 

Ring for et uforpligtende 
lbud: 

Tlf. Nr.: +45 48 71 36 36 

www.øvelokale.dk 

Uddannelse med uendelige muligheder

Når du vælger HF på Efterslægten, kan du være sikker på, 
du får sved på panden – både fagligt og kropsligt. Inden du 
starter, kan du vælge enten at tage Standard-HF, en af de 
unikke interesseklasser eller en vores HF-pakker, hvor krop-
pen og hjernen kommer på arbejde. Her er et par af dem, og 
vi har mange flere.

Film og Musik i New York

Elsker du film, er du glad for musik – og vild med New York? 
Vil du tage ”the a-train” og opleve ”The New York state of 
mind”, så er netop denne klasse for dig. 

Fascinationen af sproget i storbyen, broadwaymusicals og 
kulturel mangfoldighed er naturlig for dig. New York er klassens 
omdrejningspunkt. I klassens fag graver vi os ned i New Yorks 
og USA’s historie, kultur og samfundsstruktur. I løbet af de to 
år tager vi desuden på studietur til ”The Big Apple”.

Politipakken

Politiskolen optager kun “de bedste af de bedste”. På 
Efterslægtens Politipakke kan du blive en af dem!

Politipakken er en særlig kombination af 5 HF-fag på ét år, 
rettet mod seriøse unge og voksne. Med 30 timer om ugen 
er du berettiget SU. Politipakken koster 2.900 kr. Hvis du 
består hele pakken, får du pengene tilbage.

World Aid

Verden har brug for dig! World Aid-klassen er både en 
kompetencegivende HF-eksamen, og teoretisk og praktisk 
indsigt i samfundsforhold og humanitært arbejde både i 
Danmark og i et 3. verdensland. 

I projektarbejde og workshops skal du tænke ud af bok-
sen, når vi sammen undersøger verdens udfordringer. I 2. 
HF tager vi på en 3-4 ugers rejse til et 3. verdensland. Her 
bruger du sammen med din klasse værktøjerne fra under-
visningen, når I skal gennemføre et konkret, humanitært 
projekt.

Her er jeg blevet mere selvstændig, og jeg er blevet bedre 
til at samarbejde med folk, jeg ikke kender. Jeg har altid 
interesseret mig for humanitært arbejde, men linjen 
World Aid har helt klart åbnet mine øjne for flere sider af 
det humanitære arbejde i verden.
- Sipan

“



Jeg har specifikt valgt Efterslægten på grund af tema-
klasserne. Det er fedt, at man kan tage det almindelige HF, 
og så samtidig tage ekstratimer indenfor et tema, man 
synes er spændende.
- Jasmin

“

Studiesalen

Studiesalene er det nye, tidssvarende studieområde 
på Efterslægten. I de to gamle gymnastiksale, fra sko-
lens opførelse, er der skabt et unikt læringsmiljø med 
lyse undervisningslokaler, små studieområder og et 
stort, åbent bibliotek. 

Et godt studiemiljø betyder meget på Efterslægten. 
Netop små studieområder har været efterspurgt 
blandt vores mange kursister. For at sikre et godt 
studiemiljø bemander vi biblioteket hver dag fra 10-
15, hvor kursisterne kan finde hjælp og inspiration. 

For enden af biblioteket står den store tribune, 
som ikke blot er salenes naturlige samlingspunkt til 
briefinger og foredrag, men også et uformelt sted at 
lave gruppearbejde. Overalt i biblioteket springer små 
detaljer frem, der vidner om lokalernes tidligere liv. 

Studiesalen på HF-Centret Efterslægten er opført 
med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kin-
ney Møllers Fond til almene Formaal.

- Indviet den 29. oktober 2015



         ET NYT TYNGDEPUNKT FOR EFTERSLÆGTEN ANNO 2015. 
         EN GYMNSASTIKSAL OVERLEVERER SINE RUM TIL FORDYBELSE, LÆRING OG MILJØ FOR DE STUDERENDE.
         FRA KROPSLIG, TIL MENTAL KONCENTRATION I LYSE RAMMER.

DE GAMLE SALE

rådgivende arkitekt

www.laark.dk
rådgivende ingeniør

www.thymark.dk
ingeniør & entreprnør Aps

www.okenterprise.dk

O.K. ENTERPRISE

O
ut

so
ur

ce
 d

k 
 • 

 w
w

w
.o

ut
so

ur
ce

-d
k.

co
m

5041-0826XXXX XXXX


