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Vores mission
Vi har på Århus Akademi fokus på at give dig en 
hurtig vej og det bedst mulige springbræt til videre 
uddannelse. Det gør vi gennem kvalitet i faglighed og 
fællesskaber. Her på Akademiet står vi sammen om 
at skabe faglige resultater og et stærkt studiemiljø. 

Både gammelt og nyt
Århus Akademi startede som studenterkursus i en 
lejlighed i Guldsmedegade i 1930’erne og kan dermed 
kalde sig det tredje ældste gymnasium i Aarhus. Vi 
flyttede til Göteborg Allé i 1970 og lavede moderne 
tilbygninger i 2010-15, hvorfra du har udsigt over 
byen.

Det spiller i vandtårnet
I perioden 1908-1980 var der vand i tårnet, men 
siden 2009, hvor Århus Akademi købte tårnet, har 
der lydt sang og musik, da vores musiklokaler er 
placeret her. 

En af vores mange frivillige aktiviteter er rappelling 
nedad tårnet fra undervisningslokalet i toppen på 
skolens fødselsdag. Vandtårnet har fået sit ”eget” 
stoppested på letbanen. 

Gymnasiet på 2 år

På Århus Akademi kan du også
tage en STX-eksamen på 2 år.
Det er der ca. 100 elever i gang 
med hvert år, og det er kun 
muligt på 7 andre skoler i landet.
Snak med vores studievejledere,
om det skal være HF eller STX 
på 2 år.

Hvad er
Århus Akademi?

Vi er mange
Århus Akademi er et af Danmarks største 
2-årige HF-gymnasier med ca. 600 HF-
elever. Størrelsen gør, at vi kan tilbyde mange 
forskellige fagpakker og valgfag, så der vil helt 
sikkert være noget, der interesserer dig og 
passer til dine fremtidsdrømme.
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Hvad er HF?

Fagligt boost
På ”timepuljedage” bryder vi skemaet og de normale 
klasser op, så du kan vælge dig ind på fag og emner 
med nyt stof eller med brush-up i fagligt stof, som du 
ikke føler dig helt sikker på.

Efter HF
Alle muligheder for videre uddannelse er åbne med 
en HF-eksamen. Mange HF’ere vælger at læse videre
til fx lærer, pædagog, politibetjent, sygeplejerske, 
finansøkonom eller fysioterapeut. 
HF åbner også døren til de lange videregående 
uddannelser enten gennem den udvidede fagpakke 
eller efterfølgende supplerende overbygningsforløb 
– SOF. Se adgangskrav til videregående uddannelser 
på Uddannelsesguiden, www.ug.dk

Projekt- og praktikforløb
Forløbene indeholder bl.a. workshops, 
uddannelsesdage og praktik på videregående 
uddannelser og har til formål at støtte dig i dit videre 
uddannelses- og karrierevalg. Århus Akademi har 
samarbejdsaftaler med en lang række videregående 
uddannelser, hvor du kan komme på besøg og prøve 
kræfter med undervisningen, så du bliver mere 
afklaret i forhold til, hvad du skal efter HF. 

Tværfaglighed
På HF arbejder vi med tværfaglige problemstillinger i 
fagpakken, i de naturvidenskabelige fag og i fagene 
om kultur og samfund. Du skal til tværfaglig eksamen 
i de to faggrupper, hvor også et af fagene udtrækkes 
til en enkeltfaglig eksamen.

Du får løbende evalueringer,
men ingen årskarakterer

HF er en af de 4 gymnasiale
ungdomsuddannelser, der
kvalificerer til videregående

uddannelser

HF uddannelsen 
tager 2 år

Du deltager i projekt- og
praktikforløb

Du vælger en fagpakke, der 
interesserer dig, og som er tonet mod 
et særligt felt af videreuddannelse

Du skal til eksamen i alle fag
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Obligatoriske fag på HF
•  Dansk A
•  Engelsk B
•  Matematik C
•  Idræt C eller kreativt fag C
•  NF, Naturvidenskabelig
Faggruppe:
Biologi C
Geografi C
Kemi C

•  KS, Kultur- og Samfundsfaggruppen:
Historie B
Religion C
Samfundsfag C

Fagpakke
En fagpakke består normalt af 2 valgfag:
•  1 fag på B-niveau og 1 fag på C-niveau

Den udvidede fagpakke består af 4 valgfag:
•  1 fag på A-niveau og 3 fag på B-niveau
 
 
 
 
 

 

Valgfag på B-niveau
Følger du en normal fagpakke, skal du yderligere have et 
valgfag på B-niveau på 2. år, som du frit kan vælge.

Vi udbyder:

• Biologi B
• Fransk begynder B
• Fysik B
• Kemi B
• Matematik B
• Psykologi B
• Religion B
• Samfundsfag B
• Spansk B
• Tysk fortsætter B
• Mediefag B
• Musik B

Kreativt fag på C-niveau
•  Billedkunst C
•  Mediefag C
•  Musik C

Fagene på HF

Niveauernes ABC

Fagene læses på forskellige 
niveauer alt efter, hvor mange 
timer du har i faget.

A - er højeste niveau
B - er mellemste niveau
C - er laveste niveau
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Jeg var på brobygning her på 
Akademiet tilbage i 8. klasse, så 
allerede dér vækkede det min 
interesse og da jeg senere fandt 
ud af at jeg gerne vil videre på 
fysioterapeutuddannelsen, så 
gav det mening at tage en HF, 
da den giver direkte adgang til 
uddannelsen.
Yosef, 2. årgang

Forløbet - de 2 år

Semestre 1.

Dansk A
Engelsk B
Kreativt fag C eller idræt C
Matematik C
NF: Biologi C, geografi C og kemi C
KS: Historie B
KS: Historie B, samfundsfag C og religion C
Projekt/praktik
Større skriftlig opgave

2. 3. 4.

1. HF 2. HF

Obligatoriske
fag

Fagpakke

Valgfag

Fagpakke B-fag
Fagpakke C-fag

Frit valgfag B
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Hvad er en fagpakke?
Fagpakken består af 2 valgfag, som er tonet 
mod en bestemt retning af videre uddannelse 
og jobs. Fagpakken Sundhed med Biologi B og 
psykologi C er fx tonet mod uddannelser og jobs 
inden for sundhedssektoren. Du vil derfor i alle 
fagene i klassen med denne fagpakke møde 
problemstillinger angående sundhed, når det er 
muligt i undervisningen.

Hvor mange fagpakker 
findes der?
På Århus Akademi udbyder vi 9 overordnede 
fagpakker. Inden for nogle af pakkerne har du 
flere muligheder og kan via valgfagene tone din 
HF endnu mere efter dine interesser og ønsker om 
videreuddannelse og job. Du har derfor 10 mulige 
retninger at gå i. Tjek vores hjemmeside www.
aarhusakademi.dk for det helt aktuelle tilbud.

Den udvidede fagpakke
Fagpakken består af et valgfag på A-niveau og 2-3 
valgfag på B-niveau. Du skal være indstillet på høj 
arbejdsbelastning og skoledage kl. 8-16 på 2. år. 
Fagpakken er for dig, der gerne vil læse videre på 
en lang videregående uddannelse. Du kan også 
vælge SOF efter din alm. HF for adgang til en lang 
videregående uddannelse.

Vigtigt valg før du starter
Når du søger ind på skolen, skal du vælge, om du vil 
have idræt C eller et af de kreative fag billedkunst 
C, drama C, mediefag C eller musik C det første år 
på HF. Ønsker du en fagpakke på 2. år med idræt 
B, skal du have haft idræt C i 1. HF, og ønsker du en 
fagpakke inden for Arts eller med mediefag B, skal du 
have haft det pågældende kreative fag i 1. HF.

Hvornår skal du vælge 
fagpakke og valgfag?
Du skal først vælge fagpakke og valgfag i januar, når 
du er over halvvejs i 1. HF. Vi hjælper dig til at vælge 
bl.a. ved informationsarrangementer og 2 dage, hvor 
du ”prøver” en fagpakke.

HF Medier
Fra 2022 tilbyder vi vores nye fagpakke med fokus 
på moderne medier og kommunikation, for dig med 
interesse for at optage og producere film m.m.. Der 
er ingen særlig brugerbetaling for denne fagpakke.

Fagpakker 
og valgfag på 
Århus Akademi Idræt eller krea?

Dit valg af valgfag på 
1.semester påvirker hvilke 
fagpakker, du kan vælge på 
2.hf. Se udvalget af fagpakker 
på næste side.

Forbehold
Vi gør meget for at opfylde elevernes ønsker, men kan 
ikke love, at alle kan få deres 1. prioritet mht. kreativt fag 
eller idræt, fagpakke eller valgfag.
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HF Arts Billedkunst og Design C - uddannelser og jobs indenfor 
kunst, kultur og formidling

HF Medier Samfundsfag B og Mediefag C - uddannelser indenfor medier, 
kommunikation og formidling

HF Force Idræt B og Psykologi C – uddannelser og jobs inden for fx
forsvar og politi

HF Idræt Idræt B og Psykologi C – uddannelser og jobs inden for
sygepleje, sundhed, træning og 
undervisning

HF Sundhed Biologi B og Psykologi C

HF Samf Samfundsfag B og Psykologi C – uddannelser til fx lærer*,
pædagog og socialrådgiver

HF Business Matematik B og Erhvervsøkon. C - uddannelser og jobs inden for
finans og markedsføring

HF Science Matematik B og Fysik C - naturvidenskabelige og 
teknologisk orienterede jobs og 
uddannelser

HF Udvidet
2 retninger

Matematik A, Fysik B og Kemi B
Engelsk A, Matematik B, Psykolo-
gi B og Samfundsfag B

- lange videregående uddannelser

* Du skal have haft faget på B-niveau, hvis du vil undervise i det i folkeskolen, så måske er en anden fagpakke mere relevant.

Fagpakkerne på
Århus Akademi
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Hvem går 
på HF?

Vi er dejligt forskellige ...
På Århus Akademi kommer nogle elever direkte fra 
folkeskolen eller en efterskole, andre fra en anden 
ungdomsuddannelse. Nogle har været ude at arbejde 
eller rejse, og andre har været på højskole. 

Det giver et miljø præget af en spændendende 
mangfoldighed af unge, hvor der er plads til at være 
dén, du er. 
Gennemsnitsalderen ved studiestart på Århus 
Akademi er 18 år, men her går elever i alderen 15-32 
år. De fleste HF-elever her er mellem 16 og 23 år.

Det sociale miljø i klassen er 
rigtig godt! Vi snakker alle super 
godt med hinanden – alle kan 
bare med hinanden. På selve 
skolen er det sociale miljø også 
godt – vi snakker sammen 
på tværs af klasserne til alle 
festerne og caféerne.
Malou, 1. HF
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Direkte fra 9. klasse
• Du har afsluttet undervisning og eksamen på 9. 
klassetrin efter bestemmelserne i lov om folkeskolen 

• Du er vurderet uddannelsesparat af UU med 
mindst 4.0 i gennemsnit af alle afsluttende 
standpunktskarakterer 

• Du har fået mindst 4.0 i gennemsnit til eksamen i de 
obligatoriske 9.-klasseprøver 

• Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du 
optages, hvis du får mindst 6.0 i gennemsnit af de 
lovbundne prøver til eksamen i 9. klasse 

• Du skal søge via optagelse.dk senest 1. marts og 
kan få hjælp hertil på din folkeskole 
 

Direkte fra 10. klasse
• Du har afsluttet undervisning og eksamen på 10. 
klassetrin efter bestemmelserne i lov om folkeskolen 

• Du er vurderet uddannelsesparat af UU med 
mindst 4.0 i gennemsnit af alle afsluttende 
standpunktskarakterer 

• Du har opnået mindst 2.0 i både dansk og 
matematik i 10.-klasseprøverne 

• Er du ikke erklæret uddannelsesparat, kan du 
optages, hvis du får mindst 6.0 i gennemsnit af de 
lovbundne prøver til eksamen i 10. klasse 

• Opfylder du ikke optagelseskravene ovenfor, kan 
du anmode om en optagelsesprøven og en konkret 
vurdering om optagelse på Århus Akademi 

• Du kan også optages, hvis du har en række 
bestemte fag på almen voksenuddannelse (avu) 

eller på agu (almen grunduddannelse) og søger 
optagelse i den førstkommende termin, efter at du 
har bestået fagene 

• Du skal søge via optagelse.dk senest 1. marts og 
kan få hjælp hertil på din folkeskole 
 

Ikke direkte fra 9. eller 10. klasse
• Du har tidligere 9. klasse eller 10. klasse med 
tilfredsstillende fagligt resultat 

• Du er erklæret uddannelsesparat af Århus Akademi 
via en optagelsessamtale og evt. optagelsesprøve 

• Du skal søge via optagelse.dk. Husk at vedhæfte 
kopi af dine eksamensbeviser. Du indkaldes til en 
samtale med en af vores studievejledere, når vi har 
modtaget din ansøgning. 
 

Udgifter og SU
• Der vil blive opkrævet et beløb til 
undervisningsmidler og studieture 

• Regler for tilbagebetaling fremgår af skolens 
hjemmeside 

• Egen bærbar skal medbringes til undervisningen 

• Du skal være fyldt 18 år for at få SU 

• Du kan søge SU, når du er optaget - dog tidligst 1 
måned før studiestart 

• Søg via minSU på www.su.dk, hvor du kan se 
betingelser og satser 

Transport
• Letbanen og bus 6A, 16, 18, 117, 118 og 200 stopper 
ved Århus Akademi. Se www.midttrafik.dk 

• Med et ungdomskort kan du få rabat 

• Søg på www.ungdomskort.dk når du er optaget på 
uddannelsen

Optagelse
på HF
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Studielivet 
på Århus 
Akademi

Klasseråd og elevråd
Hver klasse vælger repræsentanter til 
elevrådet og til et klasseråd. Klasserådet 
mødes med lærerteamet og samler op 
på oplevede udfordringer i studiemiljøet 
i klassen. Elevrådet arbejder med 
studiemiljøet på hele skolen og er i tæt 
kontakt med skolens ledelse herom. 

Studiecafé
Har du brug for hjælp eller et hyggeligt miljø, hvor du 
kan forberede lektier eller en afleveringsopgave, kan 
du benytte vores lærerbemandede studiecafé. 
Vi holder åbent mandag-torsdag kl. 14-17. Der er 
også mulighed for faglig støtte hos en af vores 
læsevejledere. Der er også mulighed for faglig støtte 
hos en af vores læse- eller matematikvejledere.

Studieområder
Akademiet har mange kroge og stillerum, hvor du kan 
arbejde og forberede dig alene eller sammen med 
andre uden for undervisningen, fx i den nyindrettede 
elevlounge på 2.sal.

Studievejledning
Har du nogle personlige studiemæssige 
udfordringer, kan du snakke med din 
studievejleder. Vejlederne kommer 
også på besøg i klasserne og går i 
dialog med eleverne om emner som 
trivsel, klasserumskultur, studieteknik, 
eksamen m.m. Har du helt særlige 
udfordringer, kan du tilbydes forløb 
med en individuel mentor eller skolens 
psykolog. Studievejledningen har åbent 
hver dag kl. 9.15 - 14.

En god start på dagen
Vi tilbyder morgenmad til 5 kr. kl. 7.20 - 7.50. Op 
til 100 elever benytter hver morgen tilbuddet og 
muligheden for at få en god snak med kammeraterne. 
Resten af dagen sælger kantinen kolde og lune retter 
til priser, som vi holder så lave som muligt.
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Sociale aktiviteter på tværs
Du kan møde elever fra andre skoler og klasser til 
sportsturne- ringer, hvor der battles skole mod skole 
eller klasse mod klasse. Det kan fx være hockey eller 
høvdingebold i salen eller volley i Vejlby-Risskov 
Centret.

På daglig basis kan du få et slag bordtennis eller 
bordfodbold i elevområdet. Vi laver også arrange- 
menter som rappelling, LAN-party, korsang, tegning 
efter model, skriv din indre forfatter ud, mad- lavning, 
frivillig naturvidenskab, kodningsworkshop etc., 
hvor du kan dyrke det sociale fællesskab på tværs 
af klasserne samtidig med dine interesser. To gange 
om året arrangerer en af dine lærere en ”klassens 
eftermiddag” med sociale aktiviteter.

Caféer og fester
Vi holder eftermiddags-café eller aftenfest 1 gang 
om måneden. Det er med særlige temaer og events, 
fx introfest, halloween, MGP, open-stage, filmaward, 
fastelavn, galla m.m. Festerne planlægges og gen-
nemføres af et udvalg af elever og lærere.

Find os her
Du finder akademiet i den nordlige del af 
Aarhus - lige ved vandtårnet, og du når os 
nemt med den offentlige transport, som kører 
lige til døren.

Letbanen

Busruterne 6A, 16,  
18, 117, 118 og 200
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Adresse
Århus Akademi
Gøteborg Allé 2-4
8200 Aarhus N

Rektor
Mette Jespersen
Træffes normalt på kontoret
alle skoledage

Studievejledning
Åben for henvendelse på alle skoledage  
9.15 – 14.00
87 39 16 80

Kontakt
Kontor: 87 39 16 80
Email: kontoret@aarhusakademi.dk
Web: aarhusakademi.dk

Kontoret har åbent alle skoledage:
Mandag – torsdag  8.00 – 15.00
Fredag   8.00 – 14.00

 
 

aarhusakademi.dk


