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Hvorfor HF Sundhed?

Fagene

Er du optaget af sundhed, ernæring, mennesker og natur, er HF Sundhed et godt
valg for dig. Pakken retter sig mod en
bred vifte af uddannelser og jobs inden
for sundhedsvæsnet (fx sygeplejerske,
bioanalytiker og fysio- og ergoterapeut),
inden for miljø (fx procesteknolog og skovog landskabsingeniør) samt pædagogik (fx
naturvejleder og lærer). Både i og udenfor
klasselokalet arbejder du praktisk og teoretisk med forhold, som tager afsæt i det
moderne menneskes liv og hverdag. Århus
Akademi samarbejder med VIA University
College, hvor du vil komme på besøg og
arbejde med en konkret problemstilling
fra en af deres uddannelser. Hvis du efter
endt hf-uddannelse ønsker en ingeniøruddannelse eller akademisk bachelor inden
for det sundhedsfaglige område, skal du
efterfølgende supplere med matematik og
evt. fysik og kemi.

Naturvid.
grundforløb
Sprogfagene giver
dig
færdigheder i at kommunikere og evne til at
SRP
kunne navigere
i
den
globale verden. Ved hjælp af grammatik og
Engelsk A
tekstlæsning
du begynder
udvikleA dine sproglige kompetencer både mundtSpansk
Studieretning vil
TyskIfortsætter
C
ligt og skriftligt.
sprogfagene
arbejder vi med alt fra poesi og pod2 fag blandt Tysk B, Religion B,
Valgfag
casts
over blogs
og
billeder
til
og noveller, dramaer og
Matematik A, Samf B, Fysik nyhedsklip
B
dokumentarfilm. I engelsk skal du læse litteratur fra Shakespeare til
i dag, og du lærer at reflektere over sprog og tekster på et højere
niveau end i spansk og tysk. I spansk og tysk er kommunikation på
sproget i centrum, og du lærer at samtale om almene emner. Derudover
spiller
tekstanalyse en større rolle i tysk end i spansk.
Sproglig
studieretning

Almen sprogforståelse

5

Engelsk A · Spansk begynder A · Tysk fortsætter B
Semestre

1.

2.

3.

4.

Dansk A
Historie A
Matematik C
Fysik C
Obligatoriske
fag

Biologi B
Samfundsfag C
Religion C
Almen sprogforståelse
Naturvid. grundforløb
SRP

Studieretning

Engelsk A
Spansk begynder A
Tysk fortsætter B

Valgfag

2 fag blandt Tysk A, Religion B,
Matematik B, Samf B, Fysik B

”

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

Adresse
Århus Akademi
Gøteborg Allé 2-4
8200 Aarhus N

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

Studievejledning
Åben for henvendelse på
alle skoledage: 9.15 - 14.00
Tlf. 87 39 16 80

