HF Force

Hvorfor HF Force?

Fagene

Drømmer du om en fremtid i politiet, militæret
eller som falck-redder el. lign., kan du forberede
dig fokuseret hertil på HF Force. Både Politiet og
Forsvaret rummer mange spændende karrieremuligheder, hvor du vil få rig lejlighed til at udfordre dig selv i dagligdagen eller ved at deltage i
internationale missioner i verdens brændpunkter. Århus Akademi har indgået samarbejde
med Østjyllands Politi, Air Force Training Centre
i Karup og Søværnet i Frederikshavn om uddannelsesaktiviteter. Du kan dermed blive afklaret
ift., om det er en videreuddannelse og profession inden for Force, der passer til dig. Forsvaret
kommer på besøg på Århus Akademi og laver
samabejds- øvelser, fysisk træning og tests med
klassen. Du vil også komme på feltøvelser over
flere dage og besøge Karup eller Frederikshavn
for at prøve livet som soldat og høre om uddannelsesmulighederne. Østjyllands Politi vil tilsvarende have et par sessioner med klassen.

Fagene på HF Force er som på en almindelig 2-årig HF. Du skal følge
idræt B og psykologi C som valgfag. Viden og kunnen i disse fag er
særligt relevant for videreuddannelse og job inden for Force. Indholdet vil også i andre fag være tonet ift. Force-temaet. Du vil komme
til at arbejde med fx stress og coping, naturkatastrofer, kommunikation og samarbejde, kulturmøder, radikalisering, personlighedstyper
m.m. samtidig med, at du udbygger dine grundlæggende færdigheder i dansk, engelsk, matematik, samfunds- og naturvidenskab.
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Obligatoriske
fag

Fagpakke
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Dansk A
Engelsk B
Idræt C
Matematik C
NF: Bio C, geo C og kemi C
KS: Historie B
KS: Hist B, samf C og rel C
Projekt/praktik
Større skriftlig opgave
Idræt B
Psykologi C
Frit valgfag B

” Århus Akademi er et fantastisk
” at være elev. Der er et godt miljø
sted
og enormt engagerede undervisere.
Jeg savner det stadigvæk 3 år efter!

”
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