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STX
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Det almene gymnasium (STX)
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” Uddannelsen skal udvikle elevernes evne 
til faglig fordybelse og deres forståelse af 
videnskabernes anvendelse.” 

(Gymnasiebekendtgørelsen, formålsparagraffen.)



STX

• Faglighed, bredde og dybde,               
anvendelse i praksis

• Høj gennemførelsesprocent
• Alle uddannelsesveje er åbne
• Studieforberedende
• Forberede til demokrati og 

medbestemmelse
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STX

• Dannelse som menneske
• Forberedelse til livet som voksen
–Det tager tid at modnes!
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STX

• Basale fag
Dansk, matematik, engelsk, historie, fysik, biologi…..

• Kulturfag
Religion, oldtidskundskab…

• Fokus på udviklingen

• Elektroniske bøger
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Nye fag
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Nordfyns Gymnasiums mål er 

• at være et attraktivt gymnasialt 
uddannelsestilbud, der matcher 
fremtidens kompetencebehov
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Nordfyns Gymnasiums mål er også
• at være et attraktivt gymnasium for unge 

fra Vissenbjerg og det nordlige Odense. 

• at forøge andelen af nordfynske unge med 
en gymnasial uddannelse
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Struktur
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Hovedstruktur
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Grundforløb

2 år  og

8 måneder 

Studieretning

Natur-

videnskab

Studieretning

Samfunds-

videnskab

Studieretning

Sprog

Studieretning

Kunst

3 måneder Grundforløb



Grundforløb
august-september-oktober
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Grundforløb 2021
Kalender (foreløbig)

• Første skoledag 11. august 2021

• Fredag 13. august: Forældremøde kl. 17.00, og                                        
1g fest fra kl. 18.30

• Intro-arrangement i uge 33 for hele 1g – evt. med overnatning

• Grundforløb august-september-oktober

• Orientering om studieretninger i uge 38

• Forældremøde tirsdag 5. oktober kl. 19.00

• Eleverne vælger studieretning 12. oktober

• Dialog med elever onsdag-torsdag i uge 41

• Oprettelse af studieretninger ved udgangen af uge 41

• Start i studieretningsklasser torsdag 4. november 

• Aktiviteter der samler de nye klasser
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Fagenes niveaubetegnelser

• Niveauerne angives med A, B og C.

• En række fag kan fås på flere niveauer.

• Uddannelsestiden er en afgørende parameter 
for fastlæggelsen af niveauet, typisk:
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C-niveau = 1 år

B-niveau = 2 år

A-niveau = 3 år



Studieretningsforløbet

• Obligatoriske fag

• Studieretningsfag

• Valgfag
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Obligatoriske fag
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1.)



Studieretninger
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Alle elever skal vælge ét 
’2. fremmedsprog’

Fortsættersprog:

(mindst 2 års forudgående undervisning)

• Tysk (fortsætter) (B niveau – 2 år)

Begyndersprog:

(ingen eller mindre end 2 års forudgående undervisning)

• Fransk (begynder) (A niveau – 3 år)

• Spansk (begynder) (A niveau – 3 år)
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Kunstnerisk fag i 1g

Alle elever i 1g skal vælge ét kunstnerisk fag:

Nordfyns Gymnasium tilbyder

• Billedkunst (C-niveau)

• Design og arkitektur (C-niveau)

• Mediefag (C-niveau)

• Musik (C-niveau)
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Kulturaften med de kunstneriske fag
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Valgfag
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Undervisningstid
(mindst 2.600 timer og normalt ikke mere end 2.650 timer)

• Klasseundervisning

• Fordybelsestid (skriftligt arbejde)

• Særlige faglige aktiviteter

• Øvelser

• Projektarbejde

• Tematisk arbejde

• Tværfagligt arbejde

• Faglig vejledning

• Forelæsning

• Fællesarrangementer

• Virtuel undervisning
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- en samlet ramme for



Kultur og demokrati

• Studierejser og ekskursioner

• Koncerter og udstillinger

• Temadage

• Fællesarrangementer

• Udvalgsarbejde, ansvar og 
medbestemmelse

• Frivillige aktiviteter - idræt og musik

• Festkultur
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At være parat fagligt og personligt

• Lyst, evne og vilje til at tilegne sig teoretisk stof

• Lyst til at arbejde alene og i grupper

• Skole – det vigtigste, 

ikke erhvervsarbejde/fritidsaktiviteter

• Ca. 2 timer om dagen og 1 dag i weekenden på 
hjemmeforberedelse

• Acceptabelt fagligt niveau

• Nysgerrig - også over for det nye

• Gode studievaner
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Hvad karakteriserer
gymnasiets dagligdag:
• Elever betragtes som voksne:
▪ Lektier for egen skyld
▪ Ro om undervisning   
▪ Undervisning ikke opdragelse
▪ Ikke pjæk

• Eleverne møder varierede arbejdsformer:
▪ Aktivitet i klasseundervisning m notater
▪ Ansvarlighed i gruppearbejde
▪ Selvstændighed, f.eks. elevfremlæggelse

• Eleverne har en travl hverdag:
▪ Koncentration i lang tid
▪ Ikke mange gentagelser
▪ Tid til hjemmeforberedelse
▪ Tid til skr. arbejde i weekend 27



Basis skema – 95 minutter pr. modul

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-10.05 X X X X X

Pause

10.15-11.50 X X X X X

Spisepause

12.15-13.50 X X X X X

Pause

14.05-15.40 X Frivillig 
aktivitet

X Frivillig 
aktivitet
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Hvad karakteriserer
Nordfyns Gymnasium
Eleverne siger

• Her er hyggeligt

• Her er plads til alle

• Rektors dør er altid åben

• Man kan altid få hjælp på kontoret

• Eller tage en snak med lærere, bibliotekaren, 
pedeller og studievejledere
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God start kan forberedes nu!

• Arbejde med notatteknik, hjemme og i skole

• Deltage aktivt i timerne

• Arbejde med læsehastighed

• Indøve gode arbejdsvaner, bl.a. planlægning

• Overveje omfang af erhvervsarbejde

• Gøre meget ud af det skriftlige
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Optagelse

31



Adgangskrav efter 9. kl og 10. kl

• For at have retskrav på optagelse til de 3-årige 
uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og 
almen (stx) studentereksamen skal du:

• have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. 
eller 10. klasse – Fristen er 1. marts!

• være vurderet uddannelsesparat med mindst 
5,0 i gennemsnit af alle afsluttende 
standpunktskarakterer – Det sker typisk 
omkring 1. juni
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Men – tag det roligt

• De fleste elever optages direkte –

I/de har gode karakterer!

• Vi tager kontakt og informerer jer i alle tilfælde!
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Valg
af

gymnasial uddannelse,
skole

og
fag
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Hvad skal man vælge nu?

• Uddannelse

• Skole

• Sprog

• Kunstnerisk fag

• Frist 1. marts 2021

• Studieretningerne kan ses, men ikke vælges ved 
ansøgningen i optagelse.dk

• Eleverne vælger endelig studieretning i oktober i 
grundforløbet og efter en vejledning og et 
orienteringsmøde for forældre og elever. 36



Tre gode råd
på baggrund af de sidste års erfaring

1. Undersøg grundigt de relevante gymnasiale 
uddannelsers faglige profiler

2. Undersøg grundigt de enkelte skolers 
elevkulturer

3. Tænk meget over transporttid –

3 år = 600 skoledage med ekstra 2 timers              

transport er lang tid!
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Ansøgning – digitalt

• www.optagelse.dk

• Digital ansøgning
– Indtaste ansøgning via UNI-Login/Nem-ID – nuværende skole 

skal bekræfte og sende elektronisk
– Husk at søge mindst 3 gymnasier

• som man reelt ønsker at være elev på!
• fordi man kan blive fordelt til den ønskede 3. prioritet, 

hvis de to først ønskede skoler er fyldt op med ansøgere!
• fordelingen af elever afhænger af ansøgernes bopæl
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http://www.optagelse.dk/


Kalender for foråret

• 1. marts frist for ansøgning

– 28. april optagelsesprøve for bl.a. elever prøvefri skoler

• 1. maj besked om reserveret plads

• Start juni endelig uddannelsesparathedsvurdering

• 11. juni evt. optagelsesprøve

– Brev sendes i e-boks

– Samtale, når resultatet af optagelsesprøven er klar

• Slut juni besked om optagelse og skolestart.

– Der er også optagelsesprøver 28. juni og 2. august – tal med 
os, hvis det er relevant.
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Se også

• Årsskrift 2020

• Orienteringspjece 2021

• Se video med præsentation af skolens lokaler og 
udeområder.
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https://brochure-outsource-dk.com/nordfyns_gymnasium/aarsskrift_2020/mobile/index.html#p=1
https://brochure-outsource-dk.com/nordfyns_gymnasium/orienteringspjece_2021/mobile/index.html
https://storage.net-fs.com/hosting/6273162/34/index.htm

