
Almen voksenuddannelse 
med ny almen forberedelseseksamen



Nye muligheder med almen voksenuddannelse (avu)
Fra den 1. august 2009 kan du afslutte et avu-forløb med 
en forberedelseseksamen, der giver adgang til hf-uddannelsen.

Almen voksenuddannelse er et tilbud til unge voksne og til erfarne, som ønsker at forbedre deres 
kundskaber. Undervisningen tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er muligt at tage 
et eller flere fag ad gangen.

Adgang til hf-uddannelsen
Som noget nyt har du fra den 1. august 2009 mulighed for at afslutte et avu-forløb med en almen 
forberedelseseksamen, der sikrer dig optagelse på den 2-årige hf-uddannelse. Du kan også tage 
den nye eksamen, selv om du ikke vil læse videre på hf. 

For at tage en almen forberedelseseksamen skal du bestå prøver i fem fag.

De fire af fagene er altid:
1. dansk D eller dansk som andetsprog D
2. matematik D
3. engelsk D
4. naturvidenskab G eller D

Derudover vælges et fag på niveau G eller D:
5. enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk

Hvis du ikke vil anvende den nye almen forberedelseseksamen som adgang til hf-uddannelsen, 
har du mulighed for at vælge fjerde og femte fag mellem tilbudsfagene. 



Fagniveauer
Undervisningsfagene er på fem niveauer: basisniveau, 
niveau G (svarer til 9. klasse), niveau F, niveau E 
(svarer til 10. klasse) og niveau D. 

På niveau G og D afsluttes fagene med en prøve. 
På basisniveau, niveau F og niveau E afsluttes fagene med 
en anden form for faglig dokumentation. 

Fagrækken og timetallene for de enkelte fag kan ses i figuren.

Der er mulighed for at få supplerende, differentieret 
undervisning i hvert fag. 

Inden du starter på almen voksenuddannelse, kommer du 
til en samtale om dine uddannelsesønsker og forudsætninger.

Tilbudsfag basis G F E D
Billedkunst     60
Formidling     60
Grundlæggende it 45 45   
Idræt     60
Latin    45 45
Livsanskuelse     60
Psykologi     60
Samarbejde &
kommunikation  60      

Niveau D / Højeste niveau
Niveau E
Niveau F
Niveau G 
Basisniveau / Grundlæggende 

Kernefag basis G F E D
Dansk 60 120 60 60 60
Dansk som andetsprog 90 180 75 60 60
Engelsk 60 105 45 45 45
Fransk 60 105 45 45 45
Historie     60
Matematik 60 105 60 60 60
Naturvidenskab  90 45 45 45
Samfundsfag  45   75
Tysk 60 105 45 45 45



Yderligere oplysninger

Der er deltagerbetaling. Tilmelding og optagelse sker for hvert fag og hvert
niveau. Almen voksenuddannelse findes på voksenuddannelsescentre (VUC) 
og enkelte andre uddannelsesinstitutioner. Læs mere om uddannelsen på 
Undervisningsministeriets hjemmeside: 
www.uvm.dk/avu

Folderen kan bestilles gratis i sæt a 50 styk på adressen: schultz@schultz-grafisk.dk.
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