
NÆSTVED GYMNASIUM OG HF 
HF3 er en bred tre-årig ungdoms- 
uddannelse, der primært giver 
adgang til kortere og mellemlange 
videregående uddannelser - og 
med ekstra tilvalg også til visse 
universitetsfag. 
 
Du får indsigt i mange fagområ- 
der, for på HF3 er fagene tæt  
forbundet med deres professions-
rettede perspektiver, altså hvor-
dan fagene anvendes i praksis 
inden for forskellige erhverv. 
 
I undervisningen lægges der der-
for vægt på både det teoretiske 
og hvordan fagene anvendes i for-
hold til videre uddannelse og job. 

HF3
for unge 

med særlige 
behov

Næstved Gymnasium og HF er en stor 
skole med høj faglighed og et stærkt  
fællesskab.  
Vi tilbyder også: 
 
• Vejledning, elevcoaches og lektiehjælp 
• Bæredygtighed og Grøn Skole  
• Frivillige aktiviteter efter skoletid  
   (musik, idræt, e-Sport, Forfatterhule mm.)  
• Mange traditioner, bl.a. idrætsdag,  
   gallafest, musikforestilling og dimission  
• Studieture og ekskursioner  
• Samarbejde med erhvervslivet  
• Fælles morgensamlinger 



FAG PÅ HF3
1. HF 2. HF 3. HF

Dansk A
Engelsk B
Matematik C

Efter jul:
Historie B

Projektuge:  
Blå blink

Sommer- 
eksamen:
Matematik C

Engelsk B (afsluttes til jul) 
 
Kreativt/praktisk fag:  
Billedkunst C, Dramatik C, 
Musik C eller Idræt C (af-
sluttes efter jul)
 
Dansk A
Historie B
Naturvidenskabelig  
faggruppe: Geografi C, 
Biologi C, Kemi C

NF-projekt
 
Efter jul:
Kultur- og samfundsfag: 
Historie B,  
Samfundsfag C,  
Religion C

Projekt:  
Hvad kan jeg blive?

Vintereksamen:
Engelsk +  
Kreativt/praktisk fag

Vintereksamen:
Kultur- og samfundsfag

Sommereksamen:
Fagpakkefag + valgfag

Sommereksamen:
Dansk + Naturviden- 
skabelig faggruppe

Kultur- og samfundsfag: 
Historie B,  
Samfundsfag C,  
Religion C  
(afsluttes før jul)

Valg mellem skolens  
udbud af HF-fagpakker

Valgfag: Du har  
minimum ét valgfag,  
afhængigt af dit  
fagpakkevalg

Studiepraktik

Fagpakkeprojekt

Forår:
Erhvervsprakik
Større skriftlig opgave 
(SSO)

Sommereksamen:
Matematik C



HF3
En 3-årig HF-uddannelse for unge med brug for ro, tid og støtte.

HF3 er en uddannelse, hvor du skal være villig til at arbejde med det faglige, 
med dig selv og med det sociale.

Vi tilbyder en uddannelse med:

RO

TID

STRUKTUR

LEKTIEHJÆLP

HF3-klasserne er placeret et roligt sted på skolen 
i eget fast klasselokale

Kortere skoledage og tid til lektielæsning i skole-
tiden

Undervisningen er struktureret i forudsigelige 
rammer

Lektiehjælpere hjælper med at strukturere lektier 
og afleveringer i den daglige lektiecafe

Mentorerne hjælper eleverne med personlige 
og sociale udfordringer

MENTORSTØTTE



Hvordan bliver du optaget på HF3?    
Du skal visiteres til 3-årig HF. Ifm. optagelsen kommer du til samtale, hvor 
du skal medbringe afgangsbevis eller bevis for standpunktskarakterer og 
eventuelle diagnosepapirer fx i forbindelse med ordblindhed eller angst. 
 
Kontakt vejleder Mikkel Hindholm: nghhi@naestved-gym.dk, hvis du har 
spørgsmål. 
 
Du laver en ansøgning på www.optagelse.dk senest 1. marts.  
(Der kan i særlige tilfælde søges efter 1. marts. Henvend dig til skolen og  
aftal nærmere). Du bliver herefter indkaldt til en visitationssamtale. 
 
Du kan læse om øvrige optagelseskrav på ug.dk 

OPTAGELSESKRAV

Næstved Gymnasium og HF   
Nygårdsvej 43   
4700 Næstved
Tlf 55 72 06 76 

www.naestved-gym.dk
Facebook.com/naestvedGym


