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Hvis du har spansk/fransk/
kinesisk på A-niveau, skal du
vælge to valgfag i 3.g. Hvis
du har tysk på B-niveau, skal
der vælges tre valgfag i 3.g,
hvoraf det ene skal være på
A-niveau.

Hvis du har spansk/fransk/
kinesisk på A-niveau, skal
du vælge et valgfag på
(-niveau i 3.g. Hvis du har
tysk på B-niveau, skal der
vælges to valgfag i 3.g,
hvoraf det ene skal være
på A-niveau og det andet
på (-niveau.

Du skal vælge to valgfag i 2.g,
hvoraf det ene skal være et
naturvidenskabeligt fag på
(-niveau.
Dine mulige valgfag i 3.g
afhænger af, om du har valgt
tysk B eller spansk/fransk/kinesisk på A-niveau, og af om du
har valgt et ekstra sprog som
valgfag (latinC/tyskC) i 2.g.
Disse valg afgør, om du skal
vælge et eller to valgfag i 3.g.
Bemærk at du skal bruge et
valgfag på at løfte et naturvidenskabeligt fag til B-niveau,
med mindre du vælger latin
C ellertyskC.

Bemærk at du først vælger
fagpakken i løbet af 1.hf,
således at disse fag begynder
i 2.hf.
Der ud over skal du vælge et
til to valgfag i 2.hf.

Valgfag
Du skal vælge et naturvidenskabeligt fag på(-niveau i
2.g.
Hvis du har spansk/fransk/
kinesisk påA-niveau, skal der
vælges to valgfag i 3.g. Hvis
du har tysk på B-niveau, skal
der vælges tre valgfag i 3.g,
hvoraf det ene skal være på
A-niveau.
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Du skal vælge to valgfag i 2.g,
hvoraf det ene skal være et
naturvidenskabeligt fag på
(-niveau.
Dine mulige valgfag i 3.g
afhænger af, om du har valgt
tysk B eller spansk/fransk/kinesisk på A-niveau, og af om du
har valgt et ekstra sprog som
valgfag (latinC/tyskC) i 2.g.
Disse valg afgør, om du skal
vælge et eller to valgfag i 3.g.
Bemærk at du skal bruge et
valgfag på at løfte et naturvidenskabeligt fag til B-niveau,
med mindre du vælger latin
C ellertyskC.
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Du skal vælge to valgfag i 2.g,
hvoraf det ene skal være et
naturvidenskabeligt fag på
(-niveau.
Dine mulige valgfag i 3.g
afhænger af, om du har valgt
tysk B eller spansk/fransk/kinesisk på A-niveau, og af om
du har valgt et ekstra sprog
som valgfag (latin C/tysk C) i
2.g. Disse valg afgør, om du
skal vælge et eller to valgfag
i 3.g.
Bemærk at du skal bruge et
valgfag på at løfte et naturvidenskabeligt fag til B-niveau,
med mindre du vælger latinC
ellertyskC.
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Valgfag
Bemærk at det er muligt at
få matematikC i stedet for
matematik B, hvis du i 2.g enten vælger at løfte latinC til
B-niveau, eller hvis du vælger
tyskC (hvis du ikke har tysk i
studieretningen).
I denne studieretning har du
mulighed for mange valg,
idet du i 2.g skal vælge to fag
og i 3.g tre fag.
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Valgfag
Bemærk at du først vælger
fagpakken i løbet af 1.hf,
således at disse fag begynder
i 2.hf. Dog er idrætC obligatorisk som praktisk/kreativt
fag i 1.hf.
Derudover skal du vælge et
til to valgfag i 2. hf.

HF-samfund, politi og
militær
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Valgfag
Bemærk at du først vælger
fagpakken i løbet af 1.hf,
således at disse fag begynder
i 2.hf.
Derudover skal du vælge et
til to valgfag i 2. hf.
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