
Information og fakta
om Nordfyns Gymnasium

og uddannelse
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STX
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Fakta
• 400 elever
• 5-6 klasser pr. årgang
• 40 lærer-årsværk
• En god og solid økonomi
• Globale kontakter
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Fakta

• God elevtrivsel
Kilde: Børne og Undervisnings Ministeriet

• Høj gennemførelsesprocent 91%-96%
Kilde: Nordfyns Gymnasiums årsrapporter
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Elevernes bopæl

6



7

Assens
3%

Nordfyns
66%

Odense
31%

Elevers bopælskommune
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Drenge
35%

Piger
65%

Fordeling af drenge og piger
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9.  kl.
50%

10. kl.
50%

Fordeling af elever på 9.kl. og 10. kl.



Transport
og skema

• Gode transportmuligheder er afgørende
• Der er et godt samarbejde mellem:

• Køreplan og kapacitet er tilpasset skemaet

• Mellemtimer undgås hvis muligt
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https://www.fynbus.dk/ungdomsuddannelser
https://www.nordfynskommune.dk/


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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Lidt om uddannelse
Fakta og myter
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Tendenser mht. uddannelse

• Unges uddannelsesniveau
– vokser i hver generation
– vokser med forældres uddannelsesniveau

• Unges eksamensresultat
– vokser med forældres uddannelsesniveau
– fokus på positiv løfteevne
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Uddannelsesfrekvenser
• Der er store forskelle hen over landet
• På Fyn går der IKKE for mange i Gymnasiet!
• Fordeling af elever fra 9./10. kl. i forår 2020.
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Uddannelsesfrekvenser
• Der er store forskelle hen over landet
• På Fyn går der IKKE for mange i Gymnasiet!
• Fordeling af elever fra 9./10. kl. i forår 2020.
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Kilde https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1684.aspx

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1684.aspx


Fordeling af drenge og piger
på uddannelser

• Også her er der store forskelle hen over landet
• Fordeling af elever fra 9./10. kl. i forår 2020.

Kilde https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1684.aspx
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https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1684.aspx
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Landstal Nordfyn

Drenge Drenge

GYM 43,30% 28,30%

EUD 18,70% 27,90%

Landstal Nordfyn

Piger Piger

GYM 54,20% 42,00%

EUD 7,90% 13,80%



Uddannelsesniveau

• Fyn ligger under landsgennemsnit
• Nordfyn ligger under Fyns-gennemsnit
• Odense Nord ligger på Fyns-gennemsnit
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Vælge uddannelse
efter lyst og interesse

• Men husk:
• der går ikke for mange i gymnasiet!
• der er brug for uddannede unge.
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Mangel på arbejdskraft!
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Hvad gør Nordyns Gymnasiums studenter
2 år efter eksamen
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Professionsbachelor 
(sygeplejerske, 
fysioterapeut, 

pædagog..)
29%

Universitets-
uddannelser

43%

Erhvervsakademi-
uddannelser

6%

Erhvervsfaglige 
uddannelser

6%

Ukendt f.eks. 
erhvervsarbejde, 

højskole mm.
16%



Se mere på
www.nordfyns-gym.dk
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http://www.nordfyns-gym.dk/
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