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Studieretningsudbud fra 2020 

Vi ønsker at ændre vores udbud af studieretninger i begrænset omfang. Ønsket er udsprunget blandt nogle 

medarbejdere, og ledelsen er enig i, at vi kan forsøge med nedenstående ændring. 

Baggrunden for vores samlede udbud af studieretninger er, at vi ønsker så bredt et udbud som muligt, og 

det er vigtigt, at vi i rekrutteringssammenhænge kan sige, at de forskellige fag: Fransk, kinesisk, spansk og 

tysk, biologi, fysik og kemi faktisk bliver oprettede på A niveau. Hidtidigt har vi kunnet inkludere musik i 

denne sammenhæng, men det er ikke tilfældet i år.  

En vigtigt økonomisk parameter er, at der er gode samlæsningsmuligheder mellem forskellige 

studieretninger, som vi ikke forventer kan trække en hel klasse. Endelig synes vi også, at det er vigtigt at 

eleverne ved, hvad de får i den udstrækning, det kan lade sig gøre. 

Vi har indtil nu udbudt: 

Studieretning 1: MA Fy Ke 

Studieretning 2: BI Ke 

Studieretning 3: SA MA 

Studieretning 4: EN SA 

Studieretning 5: EN TY Sa 

Studieretning 6: EN FR Sa 

Studieretning 7: EN SP Ty 

Studieretning 8. EN KI Ty 

Studieretning 9: EN FR Ty 

Studieretning 10: MU EN 

Studieretning 11: MU MA 

 

I de to år vi har haft med denne ordning, har vi kunnet oprette studieretningerne 1-6, mens der været 7-9 

elever til studieretning 7, 8 og 9 sammenlagt (det er meningen, at de går i samme klasse) og der har været 

ca. fire elever til studieretning 10 og 11. Studieretningerne 10 og 11 kan læses samen med 3 og 4.  

 

Dette fører til et ønske om at ændre studieretningsudbuddet så de nuværende studieretninger 7, 8 og 9 

erstattes med studieretningerne  

Studieretning 7: EN SP la 

Studieretning 8. EN KI la 

Studieretning 9: EN FR la 

 

Elever i de nuværende studieretninger 7, 8 eller 9 skal have matematik C og tre naturvidenskabelige C 

niveaufag eller to naturvidenskabelige fag, hvoraf det ene er fysik og fagene er henholdsvis C og B niveau. 

I de nu foreslåede studieretninger 7, 8 og 9 skal eleverne have latin C i stedet for tysk B og de skal have Ma 

B og tre naturvidenskabelige C niveau eller to naturvidenskabelige fag, hvoraf det ene er fysik og fagene er 

henholdsvis C og B niveau.  

Med denne lille ændring kan vi sige, at vi har afprøvet alle muligheder for at tiltrække elever, der gerne vil 

have tre fremmedsprog, og så må vi se, om det har nogen effekt. Hvis bestyrelsen fastsætter det nye 

studieretningsudbud, kan vi orientere om det i skoleåret 2019-2020, og det kan have virkning fra august 

2020. 
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