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En HF-uddannelsespakke bruges 
til hurtigt at bygge bro via HF til 
korte og mellemlange videregående 
uddannelser. Fagene i HF-pakkerne 
skal være bestået, for at man kan 
søge ind på den videregående 
uddannelse.

HF-pakkerne sammensættes af enkeltfag 
og er primært rettet mod optagelse på 
uddannelser som bioanalytiker, laborant, 
ernæring og sundhed, sygeplejerske, pædagog, 
socialrådgiver og fængselsbetjent. 

Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis 
kommer til at gå i en klasse, hvor alle har 
de samme fag eller skal videre på den 
samme uddannelse som dig. Alle HF-
uddannelsespakker tager kun 1 år.

SU 
ALLE HF-pakker giver adgang til SU.

Tilmelding 
Tilmelding til en HF-pakke sker ved en 
personlig samtale med en studievejleder. 
Ved uddannelsesstart i august vil der være 
indskrivning i vejledningen i maj, juni og 
august. Ved uddannelsesstart i januar er der 
indskrivning i december og januar. Der er to 
muligheder for at bestille tid hos en vejleder:

• Ring på tlf. 59 48 03 70 (Kalundborg) 
 eller 59 48 03 48 (Holbæk)

• Book en tid på hjemmesiden: 
 nordvestvuc.dk/vejledning

1 ÅR
FÆRDIG 
VIDERE

FRA PAKKE TIL HEL HF
En HF-pakke kan også være et springbræt 
videre til en hel HF, der giver adgang til alle 
videregående uddannelser. 

Læs mere om HF som enkeltfag og 2-årig HF 
på nordvestvuc.dk
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Laborant

Bemærk, at denne HF-pakke kun giver adgang til uddannelsen som laborant, 
hvis du også har en erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed. Ellers skal 
du have en hel HF for at søge ind.

Uddannelsen til laborant varer 2½ år, inkl. 1 års lønnet praktik, og findes bl.a. i 
Slagelse og Roskilde. Efter uddannelsen er der mulighed for ansættelse både i 
det offentlige sundhedssystem og på private laboratorier. De fleste laboranter 
arbejder inden for medicinalindustrien, den bioteknologiske industri samt 
fødevare- og procesindustrien.

HF-PAKKER

Ernæring og sundhed

Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed findes 
bl.a. i Sorø. Den består af en basisdel på 1½ år og en specialedel 
på 2 år - i alt 3½ år. I løbet af de 3½ år er der tre praktikophold, 
hvor du får mulighed for at afprøve den teoretiske viden i praksis i 
samarbejde med institutioner, virksomheder og organisationer.

Ernærings- og sundhedsuddannelsen henvender sig til dig, der 
ønsker en alsidig uddannelse inden for ernæring, sundhed, 
kommunikation, undervisning og formidling.

Engelsk C Kemi C

Matematik C, biologi C eller samfundsfag C

Sygeplejerske

Bemærk, at udover denne HF-pakke kræves der yderligere 9 måneders 
erhvervserfaring for optagelse på sygeplejerskeuddannelsen.

Uddannelsen til sygeplejerske varer 3½ år og findes bl.a. i Holbæk, Roskilde, 
Slagelse, Næstved og Nykøbing F. Den veksler mellem teori og praktikophold. Efter 
uddannelsen arbejder mange sygeplejersker på et offentligt sygehus, men en del får 
også ansættelse i kommunerne på f.eks. plejehjem eller i hjemmeplejen.

Dansk A

Psykologi eller samfundsfag C

Engelsk B Biologi C+B

Matematik C Kemi C

Bioanalytiker

Uddannelsen til bioanalytiker varer 3½ år og findes 
bl.a. i Kalundborg og Næstved. 

Efter uddannelsen er der mulighed for ansættelse 
både i det offentlige sundhedssystem og på private 
laboratorier, f.eks. i medicinalindustrien.

Dansk A

Biologi C

Engelsk B

Kemi C

Matematik C
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Socialrådgiver

Uddannelsen til socialrådgiver findes bl.a. i Roskilde, 
Slagelse og Nykøbing F. og varer 3½ år. Under 
uddannelsen er der praktikophold.

Efter endt uddannelse arbejder mange i kommunale 
forvaltninger som sagsbehandlere, men også 
fagforeninger, sygehuse, fængsler, frivillige 
organisationer m.m. ansætter socialrådgivere.

Dansk A Engelsk B Psykologi C

Samfundsfag C+B

Pædagog

Uddannelsen til pædagog varer 3½ år og findes bl.a. i 
Roskilde, Slagelse, Vordingborg og Nykøbing F.

Blandt arbejdsområderne kan nævnes børn og unge 
(børnehaver, skolefritidsordninger, fritidsklubber m.m.), 
socialpædagogiske områder, f.eks. handicappede, 
døgninstitutioner for børn og unge (f.eks. skolehjem 
og ungdomspensioner) eller for voksne (f.eks. 
bofællesskaber og beskyttede værksteder).

Dansk A

Psykologi C

Engelsk B

Psykologi B eller samfundsfag B

Samfundsfag C

Fængselsbetjent

Bemærk, at du kun kan søge ind som fængselsbetjent 
med denne HF-pakke, hvis du også har mindst 3 års 
erhvervserfaring.

Den lønnede uddannelse til fængselsbetjent tager 3 
år. Uddannelsen veksler mellem praktisk oplæring 
i fængslerne og undervisning på fængslernes 
uddannelsescenter. Du skal være mindst 21 år for at 
blive optaget og derudover være i almindelig fysisk form, 
have et godt helbred og være ustraffet. 

Du kan læse om uddannelsen til fængselsbetjent på: 
www.blivfaengselsbetjent.dk

Dansk C

Valgfag på C-niveau

Engelsk C Samfundsfag C
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På Nordvestsjællands HF og VUC til-
byder vi voksenuddannelse på mange 
niveauer og hjælper dig godt videre 
mod den fremtid, du ønsker dig.

Find os på nordvestvuc.dk


