Kom til orienteringsmøde på
Mariagerfjord Gymnasium
lørdag d. 12. januar 2019 kl. 10.30.
Her kan du få en rundvisning, høre
mere om vhf og møde lærerne.

vhf
2019

H E R V O K S E R D U M E D O P G AV E N !

Hvad er vhf?
Vhf (visiteret hf) er en specielt tilrettelagt hfuddannelse for normaltbegavede unge med ADHD,
autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder.
Klassestørrelsen er cirka 14 elever, der har deres eget klasselokale. I undervisningen bliver der
lagt vægt på ro, overskuelighed og en struktureret
pædagogik.
Klassen indgår på normal vis i gymnasiets helhed,
og eleverne har mulighed for at deltage i skolens
øvrige undervisningsaktiviteter og sociale liv.

En del af Mariagerfjord Gymnasium
Der går cirka 720 elever på Mariagerfjord Gymnasi-

“

um fordelt på hf, htx og stx.

På vhf møder du rummelighed og gensidig respekt

blandt elever og lærere. Der er plads til forskelligheder
og plads til den enkelte. Og så er der troen på den enkelte. Det lyder måske lidt ’cheesy’, men det har været en
virkelig god oplevelse. Både personligt og fagligt har jeg
fundet troen på mig selv, og jeg er blevet mere moden.
Jeg har altid haft svært ved at acceptere, at jeg var lidt
anderledes, men nu er jeg faktisk stolt af mig selv.

Eleverne fra vhf-klassen har mulighed for at deltage
i de mange arrangementer, der findes på skolen
som fx fællessamling og aktivitetsdage. Desuden
tilbyder skolen en række frivillige aktiviteter inden
for teater, idræt, billedkunst, musik og fester. På
den måde bliver vhf-eleverne en naturlig del af sko-

E T G Y M N A S I A LT T I L B U D T I L U N G E M E D

lens store fællesskab.

A D H D , A U T I S M E S P E K T R U M - T I L S TA N D E
O G T I L G R Æ N S E N D E VA N S K E L I G H E D E R .

Vhf har også givet mig lysten til at læse og lære. Jeg vil
gerne være folkeskolelærer, selvom jeg egentlig altid har
sagt, at jeg ikke skal være lærer. Men det vil jeg rigtig
gerne nu. Jeg vil gerne vise, at det kan være sjovt at lære,
og at alle mennesker kan lære, bare man har de rigtige
forudsætninger.
Cathrine Nymann Sørensen, vhf-student 2018

KONTAKT
Mariagerfjord Gymnasium
Amerikavej 5, 9500 Hobro
T. 98 52 08 55
M. mf@mf-gym.dk
www.mf-gym.dk

OM VHF

DET PRAKTISKE

Fag på skemaet

Sådan bliver du optaget

På vhf skal du have en række forskellige fag:

Optagelse på vhf sker på grundlag af:

•

Dansk

1. Afsluttet 9. eller 10. klasse med følgende prøver:

•

Engelsk

•

9.- eller 10.-klasseprøve i Dansk, Matematik og Engelsk.

•

Matematik

•

9.- eller 10.-klasseprøve i Fysik / Kemi.

•

Kultur- & samfundsfaggruppen (ks): Kultur- & samfundsfag-

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, skal du til en optagelsesprøve.

gruppen består af Historie, Religion og Samfundsfag.

2. Du kan også have gennemført anden undervisning, der svarer

Naturvidenskabelig faggruppe (nf): Den naturvidenskabelige

til 10. klasse.

faggruppe består af fagene Biologi, Geografi og Kemi.

Optagelse sker efter en konkret faglig vurdering, fx en optagel-

•

Idræt eller Billedkunst eller Musik.

sessamtale og / eller en optagelsesprøve.

•

Valgfag: I denne fagpakke skal du have et valgfag på mindst

Ansøgning

•

C-niveau, som aftales individuelt. Valgfagsundervisningen

Ansøgning om optagelse sker via gymnasiets hjemmeside:

foregår sammen med gymnasiets øvrige elever. Mariager-

www.mf-gym.dk, hvor der findes et ansøgningsskema, eller ved

fjord Gymnasium tilbyder:

at aftale en samtale med elevvejleder Karen Inge Taasti på mail

A-niveau: Fx Engelsk, Matematik, Biologi

kit@mf-gym.dk eller tlf. 28 88 08 55.

B-niveau: Fx Matematik, Musik og Religion

Send dit ansøgningsskema til Mariagerfjord Gymnasium,

C-niveau: Fx Erhvervsøkonomi, Filosofi, Psykologi
Derudover skal du vælge en vhf-fagpakke, der indeholder to fag
på B-niveau, og som aftales individuelt inden for den gældende
lovgivning.

Udvidet fagpakke
Vhf-elever har også mulighed for at vælge den udvidede fagpakke. Den består af et fag på A-niveau og et fag på B-niveau.
Den udvidede fagpakke er til dig, der gerne vil læse videre på
universitetet. Fagpakken er supplerende og medfører flere undervisningstimer og flere skriftlige afleveringer.
Du kan også vælge at tage den udvidede fagpakke efter
studentereksamen, hvor du måske er blevet mere afklaret omkring valg af videregående uddannelse.

Amerikavej 5, 9500 Hobro senest d. 1. marts 2019. Husk at

“

medsende relevante dokumenter.

Jeg synes, jeg har ændret mig meget fra første skole-

dag til i dag. Jeg er blevet meget mere selvstændig, og

Visitation

jeg har lært at disponere min tid - og i år har jeg kunnet

Ansøgningerne behandles af et visitationsudvalg, der består af

indgå i en ”almindelig” gymnasieklasse i forbindelse med

repræsentanter fra Mariagerfjord Gymnasium og Mariagerfjord

valgfag uden større vanskeligheder.

Kommunes skoleforvaltning.

Uddannelsen har givet mig redskaber - både faglige og

Hvornår får du besked?

sociale - og en større tro på mig selv, og dét tager jeg med
videre. Fx har jeg opdaget, at jeg ikke kan leve uden min
kalender. Jeg har ADHD og har så meget tankemylder, at
det er vigtigt for mig at kunne tilrettelægge min hverdag.
Jeg har også fundet ud af, at man kan have for meget
struktur, så man ender med at blive helt bims af det. Det
er vigtigt at finde en balance, og dén balance synes jeg,
at jeg har fundet nu.
Simone Nana Hestbæk Møller, vhf-student 2018

Der kommer endeligt svar fra visitationsudvalget til ansøgerne
om optagelse senest d. 15. april 2019.

Har du spørgsmål…
Karen Inge Taasti er elevvejleder og koordinator på Mariagerfjord
Gymnasium, og hun svarer gerne på spørgsmål om vhf. Du kan
kontakte hende på mail kit@mf-gym.dk eller tlf. 28 88 08 55.

