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GL’s input til justering af hf 
Hf løfter en vigtig samfundsmæssig opgave, da uddannelsen giver adgang til videregående uddannelse for 
en gruppe unge og unge voksne, der ellers ikke ville have taget en ungdomsuddannelse. Hf skal styrkes, så 
alle i den sammensatte kursistgruppe bliver så dygtige, som de kan, og har de bedst mulige forudsætninger 
for at gennemføre en videregående uddannelse. Den særlige rolle betyder, at kursistgruppen er sammen-
sat; en stor del har uddannelsesfremmed baggrund og en stor del har afbrudte uddannelser bag sig. Hf skal 
opdatere og styrke den anvendelsesorienterede tilgang, bl.a. ved reviderede læreplaner, klare faglige mål, 
styrket feedback på læring og gode rammer for differentieret undervisning, og de studiestøttende forløb 
skal nytænkes. 

Adgang til videregående uddannelse 
En hf-eksamen skal fortsat give generel studiekompetence på linje med de andre studieforberedende ud-
dannelser, herunder både de treårige gymnasiale uddannelser og det to-årige studieforberedende forløb på 
eux-merkantil. Kursisternes valg af fag og niveauer afgør, hvilke konkrete videregående uddannelser kursi-
sterne har direkte adgang til. Med rette fagvalg skal det være muligt at læse videre på både korte, mellem-
lange og lange videregående uddannelser, men videreuddannelsesmulighederne for de konkrete forløb skal 
tydeliggøres. Målet er et inkluderende uddannelsessystem, der giver unge og unge voksne mulighed for vi-
dere uddannelse. 

Målgruppe 
Målgruppen er især kursister med et eller flere af følgende kendetegn: De der vægter anvendelsesoriente-
ring, det særlige læringsmiljø og generel studiekompetence, de der ønsker at studere videre på erhvervs-
akademier og professionsbacheloruddannelser samt voksne. 

Adgangskrav 
Adgangskrav på hf bør fortsat være sammenlignelige med adgangskrav til andre gymnasiale uddannelser.  
Af hensyn til den særlige målgruppe skal der på hf være øget mulighed for realkompetencevurdering.  Det 
betyder at kursister, der lever op til det centralt stillede adgangskrav, skal have retskrav på optagelse. Lever 
man ikke op til det centralt stillede adgangskrav, skal der være mulighed for at blive realkompetencevurde-
ret fx ved optagelsesprøve og/eller -samtale. 

Profil og anvendelsesorientering 
Hf skal have et højt fagligt niveau og skal ikke være en uddannelse med lavere status end de øvrige ung-
domsuddannelser. Hf skal ligesom fx hhx og htx have sin egen profil og være et tilbud til en særlig målgrup-
pe, uden at det skal lukke døre i det videre uddannelsessystem. Hf's profil skal styrkes gennem en opdate-
ring af anvendelsesorienteringen, fx samarbejder mellem skoler, videregående uddannelser og det øvrige 
omgivende samfund samt gennem muligheder for praktiklignende forløb, værkstedsundervisning og styrket 
brug af eksempler fra virkeligheden. 

Hf i spor 
Det skal være muligt at udbyde hf i spor, der er målrettet uddannelsesområder inden for bl.a. korte og mel-
lemlange videregående uddannelser, men med generel studiekompetence; på samme måde, som htx er 
målrettet tekniske og naturvidenskabelige videregående uddannelser, men samtidig giver generel studie-
kompetence. Herudover skal der inden for den toårige ramme være en eller flere ’hf-uni’-pakker, der rum-
mer ekstra fag og niveauer. Hf-kursister skal have ret til at supplere med GSK uden brugerbetaling inden for 
en kortere årrække. 
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Tilpassede læreplaner 
Læreplanerne skal i højere grad tilpasses hf-uddannelsen. Bl.a. ved at anvendelsesorientering udfoldes me-
re tydeligt i de enkelte læreplaner, samt ved at kernestoffet tilpasses. 

Læringsmiljø og modulstruktur 
Styrket faglighed kommer ikke blot af højere niveauer, men af styrket formativ evaluering, moduler med 
klare faglige mål og individuelt tilpassede forløb til grupper af kursister. Styrket formativ evaluering skal i 
højere grad indgå og følges op af forløb tilpasset elevkompetencer og -interesser. Læringen kan styrkes ved, 
at lærerintensive kursusforløb afveksler med mere lærerekstensive projektforløb. Uddannelsen kan tilrette-
lægges med kortere moduler og gradvis specialisering. GL er ikke fortaler for at indføre et fælles grundfor-
løb på hf. 

Obligatoriske studietimer og længere skoledag 
Tutortimer, syv-procents-pulje, værkstedstimer og introforløb m.m. omlægges og frigiver timer og lærer-
ressourcer, fx til den øgede anvendelsesorientering og intensive forløb tilpasset kursisternes behov og in-
teresser. Sammen med en vis grad af obligatorisk omlagt skriftlighed kan udgangspunktet være en skoledag 
med obligatoriske studietimer, men med individuelt tilrettelagt progression frem mod større selvstændig-
hed. 
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