
Sådan søger du optagelse
Du kan booke en tid til vejledning og tilmelding her: www.vucfyn.dk/book
Du kan også kontakte Odense Katedralskole om oplysninger om GS-hold, som kan kombineres til et supple-
rende overbygningsforløb (SOF). Se info om GS her:  www.odensekatedralskole.dk/gs
Samme sted kan du finde en oversigt over hold samt generelle oplysninger om GS mv.
Har du brug for vejledning, kan du kontakte Odense Katedralskole på 63 11 68 40 (evt. 66 12 22 40) eller  
du kan skrive til: gsk@odensekatedralskole.dk

Supplerende 
overbygning

SU
De komprimerede forløb giver ret til at modtage SU.
Som hovedregel udløser et 0->C forløb 1 måneds SU, et C->B og B->A 2 måneders SU og
et 0->B og et C->A 3 måneders SU. Der gives maks. 3 måneders SU i et semester.

ENGELSK B-A

TYSK 0-B

 KOMBIFORLØB med engelsk B-A og tysk 0-B 

Undervisning: 2. september - 29. november
Mandag og onsdag kl. 8.00-12.00, torsdag kl. 8.00-9.30 og fredag kl. 10.30-12.00. 
Man må regne med en stor arbejdsbyrde.
Bekendtgørelse: stx
Skriftlig prøve: 3. december 2019
Mundtlig prøve: ikke fastlagt
Undervisningsted: HF & VUC FYN Odense
Ansøgningsfrist 15. august 2019

Undervisning: 2. september - 29. november
Tirsdag kl. 8.00-12.00, torsdag kl. 9.45-14.50 og fredag kl. 8.00-10.30. Man må regne med en stor arbejds-
byrde.
Bekendtgørelse: stx
Mundtlig prøve: ikke fastlagt
Undervisningsted: HF & VUC FYN Odense
Ansøgningsfrist 15. august 2019



Sådan søger du optagelse
Du kan booke en tid til vejledning og tilmelding her: www.vucfyn.dk/book
Du kan også kontakte Odense Katedralskole om oplysninger om GS-hold, som kan kombineres til et supple-
rende overbygningsforløb (SOF). Se info om GS her:  www.odensekatedralskole.dk/gs
Samme sted kan du finde en oversigt over hold samt generelle oplysninger om GS mv.
Har du brug for vejledning, kan du kontakte GS-vejleder Per Juul Schmidt på 63 11 68 40 (evt. 66 12 22 40) eller  
du kan skrive til Per på: gsk@odensekatedralskole.dk

SU
De komprimerede forløb giver ret til at modtage SU.
Som hovedregel udløser et 0->C forløb 1 måneds SU, et C->B og B->A 2 måneders SU og
et 0->B og et C->A 3 måneders SU. Der gives maks. 3 måneders SU i et semester.

            

 KOMBIFORLØB med engelsk B-A (SOF) og kemi C-B (GS)

Undervisning: 2. september - 29. november
Mandag og onsdag kl. 8.00-12.00, torsdag kl. 8.00-9.30 og fredag kl. 10.30-12.00. 
Man må regne med en stor arbejdsbyrde.
Bekendtgørelse: stx
Skriftlig prøve: 3. december 2019
Mundtlig prøve: ikke fastlagt
Undervisningsted: HF & VUC FYN Odense
Ansøgningsfrist 15. august 2019

Undervisning: 2. september - 29. november
Tirsdag kl. 8.00-12.00, torsdag kl. 9.45-14.50 og fredag kl. 8.00-10.30 
Man må regne med en stor arbejdsbyrde.
Bekendtgørelse: stx
Mundtlig prøve: ikke fastlagt
Undervisningssted: HF & VUC FYN Odense
Ansøgningsfrist 15. august 2019

MATEMATIK B-A

Følgende forløb er også mulige i en kombination af GS- og SOF-hold:

Undervisning: 2. september – 29. november 2019
Mandag og onsdag kl. 8.00-12.00, torsdag kl. 8.00-9.30 og fredag 10.30-12.00.
Man må regne med en stor arbejdsbyrde.
Bekendtgørelse: stx
Skriftlig prøve: 6. december 2019
Mundtlig prøve: ikke fastlagt
Undervisningssted: HF & VUC FYN Odense
Ansøgningsfrist 15. august 2019

Undervisning: 2. september – 29. november 2019
Mandag og onsdag kl. 12.30-14-50, tirsdag kl. 8.00-13.15, torsdag kl. 9.45-14.00 og fredag kl. 8.00-10.30.
Man må regne med en stor arbejdsbyrde.
Bekendtgørelse: stx
Mundtlig prøve: ikke fastlagt
Undervisningssted: HF & VUC FYN Odense
Ansøgningsfrist 15. august 2019

ENGELSK B-A

KEMI C-B

 KOMBIFORLØB med matematik B-A (GS) og tysk 0-B (SOF)

TYSK 0-B

Supplerende 
overbygning



Sådan søger du optagelse
Du kan booke en tid til vejledning og tilmelding her: www.vucfyn.dk/book
Du kan også kontakte Odense Katedralskole om oplysninger om GS-hold, som kan kombineres til et supple-
rende overbygningsforløb. Se info om GS her:  www.odensekatedralskole.dk/gs
Samme sted kan du finde en oversigt over hold samt generelle oplysninger om GS mv.
Har du brug for vejledning, kan du kontakte GS-vejleder Per Juul Schmidt på 63 11 68 40 (evt. 66 12 22 40) eller  
du kan skrive til Per på: gsk@odensekatedralskole.dk

SU
De komprimerede forløb giver ret til at modtage SU.
Som hovedregel udløser et 0->C forløb 1 måneds SU, et C->B og B->A 2 måneders SU og
et 0->B og et C->A 3 måneders SU. Der gives maks. 3 måneders SU i et semester.

            

MATEMATIK B-A

Følgende forløb er også mulige i en kombination af GS- og SOF-hold:

Undervisning: 2. september - 29. november
Mandag og onsdag kl. 8.00-12.00, torsdag kl. 8.00-9.30 og fredag kl. 10.30-12.00. 
Man må regne med en stor arbejdsbyrde.
Bekendtgørelse: stx
Skriftlig prøve: 6. december 2019
Mundtlig prøve: ikke fastlagt
Undervisningsted: HF & VUC FYN Odense
Ansøgningsfrist 15. august 2019

Undervisning: 2. september - 29. november
Tirsdag kl. 8.00-12.00, torsdag kl. 9.45-14.50 og fredag kl. 8.00-10.30
Man må regne med en stor arbejdsbyrde.
Bekendtgørelse: stx
Mundtlig prøve: ikke fastlagt
Undervisningssted: HF & VUC FYN Odense
Ansøgningsfrist 15. august 2019

 KOMBIFORLØB med matematik B-A (GS) og samfundsfag C-B (SOF)

SAMFUNDSFAG C-B

Supplerende 
overbygning



Sådan søger du optagelse
Du kan booke en tid til vejledning og tilmelding her: www.vucfyn.dk/book
Du kan også kontakte Odense Katedralskole om oplysninger om GS-hold, som kan kombineres til et supple-
rende overbygningsforløb. Se info om GS her:  www.odensekatedralskole.dk/gs
Samme sted kan du finde en oversigt over hold samt generelle oplysninger om GS mv.
Har du brug for vejledning, kan du kontakte GS-vejleder Per Juul Schmidt på 63 11 68 40 (evt. 66 12 22 40) eller  
du kan skrive til Per på: gsk@odensekatedralskole.dk

SU
De komprimerede forløb giver ret til at modtage SU.
Som hovedregel udløser et 0->C forløb 1 måneds SU, et C->B og B->A 2 måneders SU og
et 0->B og et C->A 3 måneders SU. Der gives maks. 3 måneders SU i et semester.

            

MATEMATIK B-A

Følgende GS-forløb er også mulige at bruge til at tage en supplerende overbygning

Undervisning: 2. september - 29. november
Mandag og onsdag kl. 8.00-12.00, torsdag kl. 8.00-9.30 og fredag kl. 10.30 - 12.00. 
Man må regne med en stor arbejdsbyrde.
Bekendtgørelse: stx
Skriftlig prøve: 6. december 2019
Mundtlig prøve: ikke fastlagt
Undervisningsted: HF & VUC FYN Odense
Ansøgningsfrist 15. august 2019

Undervisning: 2. september - 29. november
Tirsdag kl. 8.00-12.00, torsdag kl. 9.45-14.50 og fredag kl. 8.00-10.30
Man må regne med en stor arbejdsbyrde.
Bekendtgørelse: stx
Mundtlig prøve: ikke fastlagt
Undervisningssted: HF & VUC FYN Odense
Ansøgningsfrist 15. august 2019

Undervisning: 2. september - 29. november
Mandag-fredag kl. 8.00-12.30. 
Man må regne med en stor arbejdsbyrde.
Bekendtgørelse: stx
Skriftlig prøve: 6. december 2019
Mundtlig prøve: ikke fastlagt
Undervisningsted: HF & VUC FYN Odense
Ansøgningsfrist 15. august 2019

 KOMBIFORLØB med matematik B-A og kemi C-B

KEMI C-B

Supplerende 
overbygning

MATEMATIK C-A


