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ÉN GANG MULER
- ALTID MULER
For HF er nemlig det eneste sted, hvor du på 
kun to år får en både almendannende og stu
dieforberedende ungdomsuddannelse, som 
giver dig store muligheder for at læse videre.

Selvfølgelig er HF hårdt arbejde, men du vil 
også få plads til sjov, venner, events, sport, 
fritid, musik, og hvad der ellers betyder noget 
for dig. 

Du får solid faglig viden med dig inden for din 
valgte fagpakke. Det hele foregår i et trygt og 
godt læringsmiljø.

VIL DU VIDE MERE

så følg os på:

www.mulernegym.dk

facebook.com/mulerupdate

Instagram.com/mulerupdate

På Mulernes Legatskole er der plads til 
alle, som har evnerne og viljen til at yde en 
indsats.

Vi ligger helt i top, når det handler om at 
løfte vores elever rent fagligt – og vi vil gerne 
hjælpe dig med at blive så fagligt dygtig som 
overhovedet muligt.
Derfor får langt de fleste også huen på efter 
to år.

Et helt enestående tilbud til dig
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Man lærer lidt af 
det hele i Projekt 
og Praktik-faget
Det er spændende med 
besøgene af folk med 
forskellige jobs. Fordi jeg vil 
være socialrådgiver betyder  
det ikke at jeg ikke synes,  
det er spændende at høre  
om politiet.”

Noura og Zainab, 1p

Kom godt fra start
Skoleåret begynder med et “lær hinanden og 
skolen rigtigt godt at kende”introforløb og en 
hyttetur. Vi arbejder målrettet med det rette 
“mindset” og med at skabe gode fællesska
ber lige fra starten. 
Når introen er forbi, er du allerede “Muler”.

Her trives du i stærke fællesskaber
Sammen med gymnasiets STXelever bliver 
du en del af et meget aktivt ungdomsmiljø. 
Du kommer til at være en del af mange fagli
ge og sociale arrangementer i skoletiden – og 
uden for skoletiden, hvis du ønsker det.
Vi er kendt for stor mangfoldighed og respekt 
for forskellighed.

Der er både tilbud til dig, der er særligt dygtig 
og ønsker særlige faglige og personlige udfor
dringer og tilbud til dig, der har behov for fx. 
hjælp til lektielæsning, skriftlige opgaver og 
eksamen.

Vores forventning til dig er, at du også vil 
være en aktiv del af vores fællesskab og søge 
medindflydelse på din hverdag.

Direkte adgang fra både 9. og 10. klasse
Du kan blive optaget direkte fra 9. og 10. 
klasse, hvis du er erklæret uddannelsesparat 
af din skole.

Søg om optagelse senest 1. marts på  
www.optagelse.dk 

HVERDAGEN
PÅ MULERNE
Bliv en aktiv del af vores fællesskab

En del af OS -  
Odense Studentereksamen
Som elev på Mulerne bliver du også en del 
af OS. Det er Odense Studentereksamen, 
der er et fællesskab mellem gymnasierne i 
Odense med STX og HF. 

Du kan forvente forskellige aktiviteter på 
tværs af skolerne. I løbet af skoleåret får 
alle elever på de fire gymnasier mulighed 
for at deltage i bl.a. Scienceakademi, 
Forfatterakademi, Kunstakademi og ikke 
mindst i den årlige Regatta i Odense Havn.

På HF på ML vil du opleve, at der bliver taget 
hånd om dig og dine ønsker fra første dag og 
igennem hele uddannelsen!
Det sker ikke mindst i Projekt og Praktikfa
get, hvor du får mulighed for at blive afklaret 
omkring dit videre uddannelsesvalg. Her 
arbejder du med karrierelæring i form af 
uddannelsesmuligheder og præsentation af 
forskellige professioner, og hvordan du kan 
målrette din hf i retning af fremtidige karriere
muligheder. Desuden stiller faget spørgsmål 
til, hvad det gode liv er for dig, og hvordan du 
opnår det ved at koble din motivation, dine 

PROJEKT OG PRAKTIK
ønsker samt dine personlige og faglige styrker 
til valgmulighederne i og efter hf. Efter første 
semester fortsætter faget bl.a. med praktik
perioder på en uddannelsesinstitution.
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HF med din helt egen “uddannelsesprofil”
Som HF’er på Mulernes Legatskole får du 
mulighed for at skabe din egen “uddannel
sesprofil” via dit valg af fagpakke, dine valg
fag og vores øvrige tilbud. Med en HF får du 

kvalitet i uddannelsen og livsduelighed – og 
en uddannelse, der er tæt på virkeligheden. 

En fokuseret vej til videregående 
uddannelse og job
HF er rettet mod de korte og mellemlan
ge videregående uddannelser (fx til lærer, 
laborant, radiograf, pædagog, sygeplejerske 
og politibetjent). Det er uddannelser, man 
hovedsagelig tager på professionshøjsko
lerne og erhvervsakademierne. Men hvis du 
vælger en udvidet fagpakke, kan HF også 
give adgang til en lang række af de lange 
videregående uddannelser, herunder universi
tetsuddannelser.

Du får ikke årskarakterer på HF. I stedet bliver 
du løbende evalueret, så du hele tiden kan ar
bejde på at blive bedre og gøre fremskridt. På 
HF er det dine eksamenskarakterer, der tæller.

SÅDAN ER HF
OPBYGGET

HF – OPBYGNING

2.HF Dansk A Engelsk B SSO Fagpakke –  
fag 1

Fagpakke – 
fag 2

Mindst et 
valgfag

Projekt og 
praktikforløb

Dansk A Engelsk B Kultur og samfunds
faggruppe

Projekt og 
praktikforløb

1.HF Dansk A Engelsk B Kultur og samfunds
faggruppe

Naturvidenskabelig 
faggruppe

Matematik Projekt og 
praktikforløb

Dansk A Engelsk B Kultur og samfunds
faggruppe

Naturvidenskabelig 
faggruppe

Matematik Praktisk 
musisk fag

Projekt og 
praktikforløb

NB: Desuden evt. ekstra timer til udvidet fagpakke i 2.HF

HF består af en række obligatoriske fag, to 
obligatoriske faggrupper, en fagpakke og 
valgfag. Det toårige HF er opdelt i 4 seme
stre. Hvert semester afsluttes med mindst en 
eksamen, så dine eksamener samlet set er 
fornuftigt fordelt og ikke hober sig op til sidst 
i forløbet.

Det første år er fælles, hvor du har dine obli
gatoriske fag i din stamklasse. I løbet af  
2. semester skal du vælge den fagpakke, 
som du vil tone din HF med. Fagpakkefage

ne har du i 2. HF sammen med dit valgfag. 
I løbet af de to år vil du deltage i projekt og 
praktikforløb, som har til formål at hjælpe dig 
med at afklare, hvilken fagpakke du ønsker 
og hvilken uddannelsesvej, du vil slå ind på 
efter HF. I løbet af dit andet år på HF skal du 
desuden arbejde med en større skriftlig opga
ve (SSO), hvor du viser, at du kan behandle 
en faglig problemstilling dybtgående og selv
stændigt og således forberede dig til arbejdet 
på en videregående uddannelse.

OBLIGATORISKE FAG

•Dansk A
•Engelsk B
•Matematik C
• Et praktiskmusisk fag  

(du skal vælge ét af fagene: idræt, 
mediefag, musik, drama, billedkunst,  
alle på Cniveau).  
Enkelte af fagpakkevalgene forudsætter, at 
du har valgt et bestemt praktiskmusisk fag, 
se oversigten over fagpakker

• Kultur og samfundsfaggruppen (historie B, 
samfundsfag C, religion C) 

• Naturvidenskabelig faggruppe  
(biologi C, kemi C, geografi C)
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VALGFAG

Ud over fagpakke skal du 
desuden vælge et valgfag. 
Som stor skole tilbyder vi 
stort set alle kendte valgfag.

Fag Niveau

Biologi B
Billedkunst B og C
Dramatik B og C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik C
Idræt B
Informations teknologi/ 
informatik

C

Kemi B
Latin C
Matematik B
Mediefag B og C
Musik B og C
Naturgeografi B
Psykologi B og C
Religion B
Retorik C
Samfundsfag B
Tysk B og C

I løbet af 2. semester skal du vælge fagpakke 
– altså toning af dit HFforløb. Nedenfor ses 
udbud af fagpakker på Mulernes Legatskole. 
Desuden kan du se eksempler på, hvilke vi
deregående uddannelser, de sigter imod. 

Faggruppefagene er præget af tværfaglige 

projekter, hvor der ofte arbejdes med emner 
og problemstillinger fra virkeligheden – det vi 
også kalder anvendelsesorientering.

Den udvidede fagpakke vælges udover den 
allerede valgte fagpakke.

Fagpakke Fag Adgang til korte og mellemlange 
videregående uddannelser

Sundhed og 
science

Biologi B og Idræt B* •Ernæring og sundhed
•Laborant
•Sygeplejerske
•Bioanalytiker
•Diplomingeniør
•Datamatiker
•Miljøteknolog
•Risc Manager

Matematik B og Idræt B*

Matematik B og Kemi B

Politi og 
beredskab

Samfundsfag B og  
Idræt B*

•Politibetjent
•Ambulanceredder
•Vagtmand
•Officer

Pædagogik Samfundsfag B og 
Psykologi C 

•Pædagog
•Lærer
•Socialrådgiver

Psykologi B og  
Billedkunst C***

Medier og  
kommunikation

Samfundsfag B og  
Mediefag B

•Journalist
•Visuel kommunikation
•Animation
•Medier generelt

Handel og finans Matematik B og  
Erhvervsøkonomi C

•Erhvervsøkonomi (HA)
•Finansøkonomi
•Financial controller

*Forudsætter Idræt C som praktiskmusisk fag
**Forudsætter Medie C som praktiskmusisk fag
***Forudsætter, at Billedkunst C ikke er valgt som praktiskmusisk fag

FAGPAKKER PÅ ML En af de bedste 
beslutninger i  
mit liv
 Der er plads til personligheder på 
Mulerne, hvor der faktisk er over 900 
forskellige typer! Det er et sted, hvor jeg 
kan engagere mig og gøre det bedste 
for mig selv – og for de andre. Jeg kom
mer med en positiv egoisme, fordi jeg 
gerne vil opnå en masse, men foretræk
ker at opnå det sammen med andre. 

Jeg føler næsten, at Mulerne er mit 
nye hjem, og at jeg valgte at starte på 
Mulernes Legatskole er en af de bedste 
beslutninger i mit liv.” 

Sergei Poopeiko, 2.n
ATU-elev


