STØVRING GYMNASIUM
Studieretningsønske 2017

Studieretningsønske 2017
I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00.
I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog og
valgfag i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00.
Men først skal I have informationer om, hvad I kan vælge både som
studieretning og valgfag.

Informationer
Informationsmodul
Vita fra Studievalg d. 11.09
Forældremøde d. 20.09 om studieretninger og valg
Studieretningspakker – prøv to forskellige studieretninger, to dage i hver: d.
27-28.09 og d. 04-05.10
Præsentation af fag – fire fag, hvert fag i 20 minutter d. 03.10 i 4. modul
Fagsupermarked – fredag d. 06.10 i 2. modul
Vejledningssamtale med en lærer eller studievejleder d. 9.10 eller 10.10.

Studieretningsønske og valgfagsønske
skal ses i en sammenhæng J
Overvej, hvilke fag I gerne vil have, I samlet ender med at have haft,
når I har gået her i tre år.
Fagene er de samme, hvad enten de tages som studieretningsfag
eller valgfag.
Overvej, hvordan I kan få de fag, som I ønsker ved at kombinere
studieretning og valgfag.
Ikke alle studieretninger og valgfag bliver oprettede….

Krav til en studentereksamen - STX
Mindst fire fag på A niveau
STX Samlet mindst 2600 timer undervisningstid
Fordybelsestid mindst 500 timer

Studieretninger
1. Matematik A, fysik B, kemi B
2. Biologi A, kemi B
3. Samfundsfag A, matematik A
4. Samfundsfag A, engelsk A
5. Engelsk A, tysk A, samfundsfag B - evt. udveksling med Canada
6. Engelsk A, fransk A, samfundsfag B - udveksling med Canada
7. Engelsk A, spansk A, tysk B – udveksling med Spanien
8. Engelsk A, kinesisk A, tysk B
9. Engelsk A, fransk A, tysk B
10. Musik A, engelsk A
11. Musik A, matematik A

Lidt om fag
Fag kan være på A, B og C niveau
A typisk 325 timer – matematik 375, engelsk 335, dansk 260, historie 190 timer
B typisk 200 – matematik 250, engelsk 210
C typisk 75 timer – matematik 125, idræt 150
Obligatoriske fag er:
Dansk A
Engelsk B
2. Fremmedsprog B, hvis man vælger et begyndersprog, så A niveau
Historie A
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Matematik B (undtagen tre fremmedsprog – så C niveau)
Fysik C
To naturvidenskabelige fag et på C niveau, og et på B niveau.
Idræt C
Kunstnerisk fag C

2. fremmedsprog
Man skal have mindst 2 fremmedsprog. Alle skal have engelsk og det
andet fremmedsprog vælger I selv.
Man kan her på skolen vælge mellem:
Fransk A
Kinesisk A
Spansk A
Tysk B og A
Der skelnes mellem fortsættersprog og begyndersprog. Fortsættersprog er
det, som I har haft i folkeskolen. Begyndersprog er et nyt sprog.
Begyndersprog skal man have på A niveau og fortsættersprog kan man
have på B eller A niveau, det vælger man selv.

Studieretning: MA A, Fy B, Ke B

I denne studieretning har man
tre valg, et af valgene er
placeret i 2g, de to andre i 3g

Valgfag: astronomi, billedkunst C og B, biologi B og A,
engelsk A, erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik A, idræt B,
kemi A, latin C, mediefag C og B, musik C, B og A,
naturgeografi C og B, psykologi C og B, samfundsfag B
og A og tysk A.

I studieretningen skal vælges
enten FY A, KE A, BI A, Bi B eller
ng C. BI A bruger 2 valg, de
andre bruger et valg. Der skal
vælges et fag på A niveau.
Hvis man har begyndersprog
(fransk, kinesisk eller spansk) i
denne studieretning, har man
brugt et valg.
.

Studieretning: BI A, Ke B

I denne studieretning er der tre
valg, et af valgene er placeret
i 2g og to i 3.g. Et af valgene
skal være et A niveau
Valgfag: astronomi, billedkunst C og B,, engelsk A,
erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik B og A, idræt B, kemi
A, latin C, matematik A, mediefag C og B, musik C, B og
A, naturgeografi C og B, psykologi C og B, samfundsfag B
og A og tysk A.

Hvis man har begyndersprog
(fransk, kinesisk eller spansk) i
denne studieretning, har man
brugt et valg i 3g.

Studieretning: SA A, MA A

Der er to valg i denne
studieretning, et valg i 2g og et
valg i 3.
Hvis man har begyndersprog
(fransk, kinesisk eller spansk) i
denne studieretning, har man
brugt valget i 3g.
Valgfag: astronomi, billedkunst C og B, biologi B og A,
engelsk A, erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik B og A,
idræt B, kemi A, latin C, mediefag C og B, musik C, B og
A, naturgeografi C og B, psykologi C og B, og tysk A.

Studieretning: SA A, EN A

Der er to valg i denne
studieretning, et valg i 2g og et
valg i 3.
Hvis man har begyndersprog
(fransk, kinesisk eller spansk) i
denne studieretning, har man
brugt valget i 3g.
Valgfag: astronomi, billedkunst C og B, biologi B og A,
erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik B og A, idræt B, kemi
A, latin C, matematik A, mediefag C og B, musik C, B og
A, naturgeografi C og B, psykologi C og B, og tysk A.

Studieretning: EN A TY A Sa B

Der er to valg i denne
studieretning, et valg i 2g og et
valg i 3.

Valgfag: astronomi, billedkunst C og B, biologi A,
erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik B og A, idræt B, kemi C
og B, latin C, matematik A, mediefag C og B, musik C, B
og A, naturgeografi B, psykologi C og B og samfundsfag
A.

Studieretning: EN A FR A Sa B

Der er to valg i denne
studieretning, et valg i 2g og et
valg i 3.

Valgfag: astronomi, billedkunst C og B, biologi A,
erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik B og A, idræt B, kemi C
og B, latin C, matematik A, mediefag C og B, musik C, B
og A, naturgeografi B, psykologi C og B og samfundsfag
A.

Studieretning: EN A SP A Ty B

Der er tre valg i denne
studieretning, et valg i 2g og to
valg i 3.
Denne studieretning med tre
fremmedsprog er ikke med
matematik B og et
naturvidenskabeligt B niveau
Valgfag: astronomi, billedkunst C og B, biologi B og A,
erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik B og A, idræt B, kemi C
og B, latin C, matematik B og A, mediefag C og B, musik
C, B og A, naturgeografi B, psykologi C og B og
samfundsfag B og A.

Studieretning: EN A KI A Ty B

Der er tre valg i denne
studieretning, et valg i 2g og to
valg i 3.
Denne studieretning med tre
fremmedsprog er ikke med
matematik B og et
naturvidenskabeligt B niveau
Valgfag: astronomi, billedkunst C og B, biologi B og A,
erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik B og A, idræt B, kemi C
og B, latin C, matematik B og A, mediefag C og B, musik
C, B og A, naturgeografi B, psykologi C og B og
samfundsfag B og A.

Studieretning: EN A FR A Ty B

Der er tre valg i denne
studieretning, et valg i 2g og to
valg i 3.
Denne studieretning med tre
fremmedsprog er ikke med
matematik B og et
naturvidenskabeligt B niveau
Valgfag: astronomi, billedkunst C og B, biologi B og A,
erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik B og A, idræt B, kemi C
og B, latin C, matematik B og A, mediefag C og B, musik
C, B og A, naturgeografi B, psykologi C og B og
samfundsfag B og A.

Studieretning: MU A, EN A

Der er to valg i denne
studieretning, et valg i 2g og et
valg i 3.
Hvis man har begyndersprog
(fransk, kinesisk eller spansk) i
denne studieretning, har man
brugt valget i 3g.
Valgfag: astronomi, billedkunst C og B, biologi B og A,
erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik B og A, idræt B, kemi
A, latin C, matematik A, mediefag C og B, naturgeografi
C og B, psykologi C og B, og tysk A.

Studieretning: MU A, MA A

Der er to valg i denne
studieretning, et valg i 2g og et
valg i 3.
Hvis man har begyndersprog
(fransk, kinesisk eller spansk) i
denne studieretning, har man
brugt valget i 3g.
Valgfag: astronomi, billedkunst C og B, biologi B og A,
erhvervsøkonomi C, filosofi C, fysik B og A, idræt B, kemi
A, latin C, matematik A, mediefag C og B, naturgeografi
C og B, psykologi C og B, og tysk A.

Studieretningsønske er det valg,
der binder jer nu.
I skal afgive ønske og besvare spørgeskemaer inden onsdag d. 11.10 kl. 22.00
Vi undersøger dem torsdag og fredag for at se, om I har ønsket, så I lever op til
4 fag på A niveau og det samlede timetal.
Vi ser også på, hvilke studieretninger, som kan dannes, og dermed på, hvilke
ønsker der kan opfyldes. Vi håber på at kunne opfylde rigtig mange ønsker!!
Vi skal bruge torsdag og fredag til at tale med nogle af jer for at se, hvordan
jeres samlede ønsker om studieretninger og valgfag kan opfyldes, derfor er det
vigtigt, at I udfylder ønske om studieretning og spørgeskemaet inden d. 11.10
kl. 22.00. Vi skal lægge skema i efterårsferien.
Valgfag binder for 2g, og I bliver spurgt om valgfag igen i december i 2g for
3g.

Information: studieretningspakker
Studieretningspakker – prøv to forskellige studieretninger, to dage i
hver: d. 27-28.09 og d. 04-05.10
Du skal prøve to forskellige studieretninger, inden du bestemmer dig for, hvilke
studieretninger, som du vil prioritere at komme til at gå i.
Den første studieretning prøver du onsdag d. 27.09 og torsdag d. 28.09, og den
anden studieretning prøver du onsdag d. 04.10 og torsdag d. 05.10.
Studieretningerne er samlet i 6 pakker:

A. Matematik A, Fysik B, Kemi B
B. Biologi A, Kemi B
C. Samfundsfag A, Matematik A og Samfundsfag A, Engelsk A
D. Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B og Engelsk A, Fransk A, Samfundsfag B
E. Engelsk A, Spansk A, Tysk B og Engelsk A, Kinesisk A, Tysk B og Engelsk A, Fransk A og Tysk B
F. Musik A, Engelsk A og Musik A, Matematik A

Du kommer til at prøve en af pakkerne, men I er så skilt ad i tysk/fransk i pakke D og i
spansk/kinesisk/fransk i pakke E. Vælger du studieretning 5 i den ene pakke og 6 i den
anden pakke er det samme program, men med to forskellige sprog. Man må ikke
vælge samme pakke i begge uger.

Præsentation af fag og fagsupermarked
Præsentation af fag – fire fag, hvert fag i 20 minutter d. 03.10 i 4. modul
Fagsupermarked – fredag d. 06.10 i 2. modul
Præsentation af fag: hvilke fire fag, som I vil overvære, vælges via
spørgeskema i lectio.
Sørg for at vælge, så I kommer nærmere en afklaring af
studieretningsønske og valgfag.
Fagsupermarked kan I komme til at deltage i næste efterår igen mhp.
ændrede ønsker om valgfag i 3g

Vejledningssamtale
Vejledningssamtale med en lærer eller studievejleder d. 9.10 eller
10.10.
Klassens lærere har holdt møde om de enkelte elever mhp. at
afdække eventuelle problemfelter, herunder elevens
forudsætninger i matematik.
Eleverne skal deltage i en evalueringssamtale med en lærer
eller en studievejleder om elevens faglige niveau og ønsker til
studieretning og videreuddannelse.

Lectio I
1. Indtast ønske om studieretning i lectio. Angiv både ”Ønsket retning”
og ”Alternativ retning”

Lectio II
2. Besvar spørgeskemaet, som også findes via din lectio forside

