
Velkommen
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Aftenens program

• 19.00 Velkomst, generel orientering
• 19.25 1. orientering om studieretninger
• 19.45 2. orientering om studieretninger
• 20.05 Chat med elevambassadører, 

studievejledere, ledelsen
• 20.30 Arrangementet slutter 
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STX
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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!

5



Fag og studieretninger
Orienteringspjece 2022
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https://brochure-outsource-dk.com/nordfyns_gymnasium/orienteringspjece_2022/mobile/index.html
https://brochure-outsource-dk.com/nordfyns_gymnasium/orienteringspjece_2022/mobile/index.html
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Fakta
• 400 elever
• 5-6 klasser pr. årgang
• 40 lærerårsværk
• Et middelstort gymnasium
• Globale kontakter
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
TrviselHøj gennemførelsesprocent



Elevernes bopæl
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Gode busforbindelser tilpasset skoledagen



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





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
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

13



Optagelse og fordeling
• 2022 ansøgere fordeles efter afstand mellem 

bopæl og de søgte gymnasier
• 2022 ansøgere, der bor tættest på et 

gymnasium, får reserveret en plads

• 2023 nye fordelingsregler
– elever på udveksling i 2022/2023 optages i 2023 

efter de nye regler
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Hvad skal man vælge nu?
• Uddannelse
• Skole
• Sprog
• Kunstnerisk fag
• Frist 1. marts 2022
• 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. 15



Tre gode råd

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

• Husk at søge mindst 3 gymnasier
– som man reelt ønsker at være elev på!
– fordi man bliver 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 2022
• 1. marts frist for ansøgning
• Sidst i april: besked om reserveret plads
• Evt. optagelsesprøve 27. april

– Brev sendes i e-boks
– Samtale, når resultatet af optagelsesprøven er klar

• Start juni endelig uddannelsesparathedsvurdering
• Evt. optagelsesprøve 10. juni
• Slut juni besked om optagelse og skolestart.
• Der er også optagelsesprøver 27. juni og 3. august – tal 

med os, hvis det er relevant. 18



Mere information
om hovedområder og 

studieretninger

• I er velkommen til et besøg og rundvisning
• Kontakt Nordfyns Gymnasium og aftal tidspunkt

• Se også hjemmesiden
• Følg os på Facebook og Instagram.
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https://nordfyns-gym.dk/ny-elev/#orientering
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