
Tag en HF på kun 2 år
-  et gymnasialt undervisningstilbud til unge  

med særlige udfordringer og behov - HF-x
Søg ind via Optagelse.dk, skriv “HF-x” ud for uddannelsesønske på side 1 i ansøgningen.  
Eller kontakt os på frsgym@frsgym.dk eller direkte på tlf. 47 31 30 11
Læs mere på frsgym.dk/hf-x

Når det faglige bliver nærværende



Velkommen
Frederikssund Gymnasium tilbyder en særligt tilrettelagt 2-årig 
HF-uddannelse til dig, der har en diagnose som ADHD, autisme, 
aspergers syndrom, diagnosticeret angst eller lignende. 
Du har afsluttet 9. eller 10. klasse og vil videre til gymnasiet. 

Som elev i vores HF-x får du:
·  et trygt klassefællesskab med maks. 18 elever

·  en skolehverdag præget af struktur og forudsigelighed

·  gode overgange og pauser i løbet af din skoledag

·  velindrettede undervisningslokaler der imødekommer behov 
for ro og fordybelse

·  differentieret undervisning med specialuddannede og 
engagerede gymnasielærere, som fokuserer på netop dit 
behov

·  mentorstøttet undervisning og et generelt højt fagligt niveau i 
din klasse

·  en gradvis og tryg deltagelse i skolefællesskabet på et 
almindeligt gymnasium

Kan du se mulighederne?



Professionsrettet
Den 2-årige HF-x er professionsrettet. 
Det betyder, at den peger frem mod 
korte eller mellemlange videregående 
uddannelser. 

Det kan være uddannelser til 
sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, 
multimediedesigner, politibetjent, skov- 
og landskabsingeniør og mange flere.

Mestringsforløb
Som elev på HF-x bliver du undervist i 
mestringsforløb, hvor du lærer at håndtere din 
hverdag som gymnasieelev. 
Du lærer gode rutiner, at strukturere din tid og 
at holde nødvendige pauser.



Fællesskab
Fællesskabet på HF-x vægtes højt 
fra begyndelsen. Der afholdes 
løbende sociale arrangementer  
for klassen og på andet år  
tilbydes en studietur. 

Du har naturligvis også mulighed 
for at deltage i skolens øvrige 
sociale liv, fx fredagscaféer og 
frivillig idræt.

Specialuddannede  
lærere
Dine undervisere kender dine 
udfordringer. De er uddannet af 
specialister inden for området og 
tilrettelægger undervisningen, så den 
passer til dig.



Emilie, 27 år med ADHD, bachelor i 
engelsk erhvervssprog og IT baseret 
markedskommunikation fra Horsens

Hvorfor ikke vælge en 
uddannelse, der passer 
bedre til din hjerne?

På HF-x ser vi dit potentiale  
- og vi forstår dine udfordringer!
Søg ind via Optagelse.dk, skriv “HF-x” ud for uddannelsesønske på side 1 i ansøgningen.  
Eller kontakt os på frsgym@frsgym.dk eller direkte på tlf. 47 31 30 11
Læs mere på frsgym.dk/hf-x

“
”

Med støtte fra  

Den A.P. Møllerske 

Støttefond


