
HF Fundamentet
»  Indslusning til HF-uddannelse med indbygget hjælp og støtte 



HF Fundamentet
HF Fundamentet er et samarbejde mellem Aarhus HF og VUC og den sociale forening Fundamentet, som 
både giver et fagligt og socialt fundamentet for at komme i gang med en uddannelse. 
Undervisningen foregår som Online-undervisning i dansk A og engelsk B kombineret med støtte via frem-
møde hos Fundamentet. Fundamentet er en social forening, der har det som sit formål at støtte sårbare og 
udsatte unge, se mere på www.fundamentet.org

Starten på uddannelsen
Uddannelsen starter op to gange, hvor hver opstart har plads til 8 kursister. Første start er d. 17. august og 
næste og sidste start er den 31. august. For at blive optaget skal man til samtale hos en studievejleder på 
Aarhus HF og VUC og til et intro-møde på Fundamentet.

Om uddannelseshjælp og SU
Man skal have et C-fag ved siden af pr. semester for at være berettiget til SU. Hvis det vurderes at være 
for krævende, så kan man som sagsbehandler sørge for en kommunal bevilling til at betale skoletaksten. 
Dansk 0 - A koster pt. 19.345 kr. og engelsk 0 - B koster 15.843 kr.   

For at få mere information, kontakt:

STUDIEVEJLEDER AARHUS HF OG VUC

Marie Vestergaard – mve@aarhushfogvuc.dk

LEDER AF FUNDAMENTET

Jan Houborg Andersen – jan@fundamentet.org

FAGLIG KOORDINATOR, AARHUS KOMMUNE

Matilde Gotfredsen – mgotf@aarhus.dk

HF Fundamentet tager det bedste fra to verdener:
»  Online-undervisningen giver mulighed for at studere hjemmefra i et tempo, som kan 

tilpasses individuelle behov

»  Faglig vejledning via studieværkstedet på Fundamentet, som giver mulighed for at få 
støtte til det faglige og samtidig få opfyldt et socialt behov

HF Fundamentet består af:
»  Online-undervisning i fagene dansk A og engelsk B

»  Faglig vejledning af HF-lærere på Fundamentet to gange om ugen

»  En studiementor som kan hjælpe med at skabe struktur og hjælpe med det faglige

»  2 fælles timer om ugen med fokus på studiehåndtering og livsmestring

»  Mulighed for at benytte øvrig støtte hos Fundamentet, f.eks. borgerstøtte, terapi og massage

»  Mulighed for sociale aktiviteter som fælles spisning, spilaften, mv.

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond


