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Velkommen til Støvring Gymnasium!

På de næste sider kan du læse om studieretninger, fag og 
andre aktiviteter på Støvring Gymnasium.

Med en stx fra SGY er du godt rustet til fremtiden. Du 
bliver fagligt dygtig i en bred vifte af fag og klar til en 
lang række videregående uddannelser.

På SGY bliver du en del af vores helt særlige fællesskab, 
hvor elever og lærere kender hinanden på tværs af 
årgange og klasser, og hvor der sker en masse ud over 
undervisningen. Vi har sofakonkurrencer, temadage, 
debatter, hyggelige caféer, musicals og meget andet 
– ofte noget, vores elever selv sætter i gang. Har du 
brug for støtte, er der gode muligheder for hjælp hos 
vores gymnasievejledere, læse- og matematikvejledere, 
mentorer og i vores studiecafé.

Kom og besøg os, oplev skolen og få en snak om vores 
fag og andre tilbud. Vi holder orienteringsmøder i 
januar. Derudover kan du altid kontakte os og aftale 
besøg på et andet tidspunkt.

Vi glæder os til at se dig på SGY.

Mange hilsner

Anna Amby Frejbæk
Rektor



Grundforløb og studieretningsforløb på SGY

Når du starter på SGY, bliver du og din grundforløbsklasse taget godt imod af 
jeres lærere og af tutorerne fra 2g og 3g, der tager jer med på hyttetur, hjælper 
jer med at blive rystet godt sammen og med at lære skolen at kende.

I grundforløbet får du indsigt i de forskellige fag og studieretninger. Efter nogle 
måneder er du klar til at vælge studieretning, to eller tre fag, som du kommer 
særlig meget i dybden med, og som du måske skal bruge i din videregående 
uddannelse.

I starten af november starter du i studieretningsklassen, hvor tutorerne og 
lærerne igen tager din klasse med på hyttetur og hjælper jer til at skabe et godt 
klassefællesskab. Studieretningsforløbet varer de næste 2½ år.

Ud over studieretningsfagene og de obligatoriske fag vælger du to valgfag.

Læs meget mere om fag, studieretninger og valgfag på de følgende sider.



1.g 2.g 3.g

Matematik A
Fysik A / Kemi A

Kemi B / Fysik B
Dansk A

Historie A
Idræt C

Engelsk B Oldtidskundskab C
2. fremmedsprog Religion C

Biologi C Valgfag Valgfag
Samfundsfag C

Kunstnerisk fag C

Hvis man har et begyndersprog (fransk A, kinesisk A, spansk A), så bruger dette 
valgfaget i 3.g.

Mulige valgfag: erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, latin C, astronomi C, 
naturgeografi C, kunstnerisk fag B, biologi B, samfundsfag B, idræt B, psykologi B, 
engelsk A, tysk A, kemi A (1a) og fysik A (1b).

Studieretningerne giver meget brede muligheder for videreuddannelse, og især 
opfylder de adgangskrav til naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og 
ingeniøruddannelser.

Jeg valgte Støvring Gymnasi-
um, da skolen har lige præcis 
den linje, jeg interesserer mig 

for, samtidig med, at der foregår 
så meget andet på skolen end 

det faglige.

Emil, 1.g

Studieretning 1a/1b
Matematik, Fysik, Kemi



Hvis man har et begyndersprog (fransk A, kinesisk A, spansk A), så bruger dette 
valgfaget i 3.g.

Mulige valgfag: erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, latin C, astronomi C, 
naturgeografi C, kunstnerisk fag B, samfundsfag B, idræt B, psykologi B, engelsk A, 
tysk A, kemi A og fysik A.

Du opnår solid indsigt i den del af verden, som biologi, kemi og fysik 
beskæftiger sig med. Studieretningen retter sig især mod længerevarende 
sundhedsfaglige uddannelser og uddannelser med naturvidenskab.

Studieretning 2
Bioteknologi, Matematik, Fysik

På Støvring Gymnasium lærer 
man noget hver dag, man kom-

mer i skole.
Hvis du er villig til at bruge tid 
på at forberede dig til timerne, 
være oplagt og engagere dig i 

undervisningen, så får du mere 
igen.

Jakob, 1.g

1.g 2.g 3.g

Bioteknologi A
Matematik A

Fysik B
Dansk A

Historie A
Idræt C

Engelsk B Oldtidskundskab C
2. fremmedsprog Religion C

Samfundsfag C Valgfag Valgfag
Kunstnerisk fag C



Du får en solid faglig ballast og en god forståelse for såvel samfundsfaglige 
problemstillinger som problemfelter, hvor matematik anvendes. Matematik A 
åbner for mange uddannelser med naturvidenskabeligt indhold.

Studieretning 3
Samfundsfag, Matematik

1.g 2.g 3.g

Samfundsfag A
Matematik A

Dansk A
Historie A

Idræt C
Engelsk B Oldtidskundskab C

2. fremmedsprog Religion C
Fysik C Valgfag Valgfag
Kemi C Naturvidenskab B

Biologi C
Kunstnerisk fag C

Hvis man har et begyndersprog (fransk A, kinesisk A, spansk A), så bruger dette 
vaglfaget i 3.g. I stedet for et naturvidenskabeligt fag på b-niveau kan man vælge latin 
C, hvis man vælger mindst ét valgfag på B- eller A-niveau.

Mulige valgfag: erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, latin C, astronomi C, 
naturgeografi C, kunstnerisk fag B, biologi B, fysik B, kemi B, idræt B, psykologi B, 
engelsk A og tysk A.

På Støvring Gymnasium siger 
man ikke, at man ”kommer i en 
god klasse”. Man skaber selv en 

god klasse. 

Kristian, 1.g

Studieretning 4
Samfundsfag, Engelsk



Studieretning 3
Samfundsfag, Matematik

1.g 2.g 3.g

Samfundsfag A
Engelsk A
Dansk A

Historie A
Idræt C

Matematik B Oldtidskundskab C
2. fremmedsprog Religion C

Fysik C Valgfag Valgfag
Kemi C Naturvidenskab B

Biologi C
Kunstnerisk fag C

Hvis man har et begyndersprog (fransk A, kinesisk A, spansk A), så bruger dette 
vaglfaget i 3.g. I stedet for et naturvidenskabeligt fag på b-niveau kan man vælge latin 
C, hvis man vælger mindst ét valgfag på B- eller A-niveau.

Mulige valgfag: erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, latin C, astronomi C, 
naturgeografi C, kunstnerisk fag B, biologi B, fysik B, kemi B, idræt B, psykologi B, 
matematik A og tysk A.

Engelsk bidrager med en humanistisk vinkel, og begge fag åbner sig i høj grad 
mod omverdenen, både politisk og kulturelt. Studieretningen giver en solid 
ballast til at studere inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige 
område.

Overgangen fra folkeskole til 
gymnasium kræver tilvænning. 

Generelt foregår undervis-
ningen på et højere niveau, og 
lærerne forventer mere af os. 

Jakob, 1.g

Studieretning 4
Samfundsfag, Engelsk



1.g 2.g 3.g

Engelsk A
Tysk A

Samfundsfag B Religion C
Dansk A

Historie A
Idræt C

Matematik B Oldtidskundskab C
Fysik C Valgfag Valgfag

Naturgeografi C Naturvidenskab B
Biologi C

Kunstnerisk fag C

I stedet for et naturvidenskabeligt fag på b-niveau kan man vælge latin C, hvis man 
vælger mindst ét valgfag på B- eller A-niveau.

Mulige valgfag: erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, latin C, astronomi C, kemi 
C, kunstnerisk fag B, biologi B, fysik B, idræt B, psykologi B, naturgeografi B, sam-
fundsfag A og matematik A.

Studieretningen har et fokus på sprog og samfundsforhold. Studieretningen 
giver en solid ballast til at studere inden for det humanistiske og 
samfundsfaglige område.

Allerede første dag fik man 
følelsen af at passe ind. Alle ac-
cepterer én, præcis som man er. 
Allerede fra dag ét var det som 

at være en del af skolen.

Iben, 1.g

Studieretning 5
Engelsk, Tysk, Samfundsfag



I stedet for et naturvidenskabeligt fag på b-niveau kan man vælge latin C, hvis man 
vælger mindst ét valgfag på B- eller A-niveau.

Mulige valgfag: erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, latin C, astronomi C, kemi 
C, kunstnerisk fag B, biologi B, fysik B, idræt B, psykologi B, naturgeografi B, sam-
fundsfag A og matematik A.

Studieretningen har et fokus på sprog og samfundsforhold. Studieretningen 
giver en solid ballast til at studere inden for det humanistiske og 
samfundsfaglige område.

Hvis du vælger studieretning 5 eller 
6, vælger du en studieretning med et 

tydeligt internationalt fokus. 
I samarbejde med vores partnerskole 

i Canada, kan der være mulighed 
for en udvekslingsrejse med privat 

indkvartering. Der er egenbetaling på 
udvekslingsrejsen.

Studieretning 6
Engelsk, Fransk, Samfundsfag

1.g 2.g 3.g

Engelsk A
Fransk A

Samfundsfag B Religion C
Dansk A

Historie A
Idræt C

Matematik B Oldtidskundskab C
Fysik C Valgfag Valgfag

Naturgeografi C Naturvidenskab B
Biologi C

Kunstnerisk fag C



Mulige valgfag: erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, astronomi C, kemi C, 
kunstnerisk fag B, biologi B, fysik B, idræt B, psykologi B, naturgeografi B, samfundsfag 
A og matematik A.

Mindst ét af valgfagene skal være på B- eller A-niveau.

Studieretningen har fokus på sprog og fremmede kulturer. Der er fokus på 
sproget som kommunikationsmiddel, og din sproglige, kulturelle og æstetiske 
viden og bevidsthed udvikles.

Jeg havde hørt utroligt godt om 
Støvring Gymnasium. Alle jeg 
kender, der havde gået eller går 

her, er meget glade for det.

Gustav, 1.g

Studieretning 7
Engelsk, Spansk, Latin

1.g 2.g 3.g

Engelsk A
Spansk A

Kunstnerisk fag C Latin C Religion C
Dansk A

Historie A
Idræt C

Matematik B Oldtidskundskab C
Samfundsfag B Valgfag

Fysik C Valgfag
Naturgeografi C

Biologi C



Mulige valgfag: erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, astronomi C, kemi C, 
kunstnerisk fag B, biologi B, fysik B, idræt B, psykologi B, naturgeografi B, samfundsfag 
A og matematik A.

Mindst ét af valgfagene skal være på B- eller A-niveau

Studieretningen har fokus på sprog og fremmede kulturer. Der er fokus på 
sproget som kommunikationsmiddel, og din sproglige, kulturelle og æstetiske 
viden og bevidsthed udvikles.

Efter meget kort tid begyn-
der man at føle, at man hører 
til her, og i dag kan jeg ikke 

forestille mig et bedre sted at gå 
i skole.

Marie, 1.g

Studieretning 8
Engelsk, Kinesisk, Latin

1.g 2.g 3.g

Engelsk A
Kinesisk A

Kunstnerisk fag C Latin C Religion C
Dansk A

Historie A
Idræt C

Matematik B Oldtidskundskab C
Samfundsfag B Valgfag

Fysik C Valgfag
Naturgeografi C

Biologi C



Mulige valgfag: erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, astronomi C, kemi C, 
kunstnerisk fag B, biologi B, fysik B, idræt B, psykologi B, naturgeografi B, samfundsfag 
A og matematik A.

Mindst ét af valgfagene skal være på B- eller A-niveau

Studieretningen har fokus på sprog og fremmede kulturer. Der er fokus på 
sproget som kommunikationsmiddel, og din sproglige, kulturelle og æstetiske 
viden og bevidsthed udvikles.

Studieretning 9
Engelsk, Fransk, Latin

1.g 2.g 3.g

Engelsk A
Fransk A

Kunstnerisk fag C Latin C Religion C
Dansk A

Historie A
Idræt C

Matematik B Oldtidskundskab C
Samfundsfag B Valgfag

Fysik C Valgfag
Naturgeografi C

Biologi C

Jeg glæder mig hver dag til at 
komme i skole til mine nye ven-

ner og få ny viden på et sted, 
hvor det er rart at være.

Maria, 1.g



Hvis man har et begyndersprog (fransk A, kinesisk A, spansk A), så bruger dette 
valgfaget i 3.g. I stedet for et naturvidenskabeligt fag på b-niveau kan man vælge latin 
C, hvis man vælger mindst ét valgfag på B- eller A-niveau.

Mulige valgfag: erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, latin C, astronomi C, 
naturgeografi C, samfundsfag B, biologi B, fysik B, kemi B, idræt B, psykologi B, 
matematik A og tysk A.

Studieretningen har fokus på det musikalske i samspil med engelsksproget 
kultur, og du udvikler din sproglige, kulturelle og æstetiske viden. 
Studieretningen giver en god ballast til videregående studier inden for det 
sproglige og kulturelle område.

Jeg valgte Støvring Gymna-
sium, fordi jeg altid har hørt 
gode ting om skolen. Der er 

ikke en bestemt type, man skal 
leve op til at være. Her kan man 

være sig selv.

Anna-Kathrine, 1.g

Studieretning 10
Musik, Engelsk

1.g 2.g 3.g

Musik A
Engelsk A
Dansk A

Historie A
Idræt C

Matematik B Oldtidskundskab C
2. fremmedsprog Religion C

Fysik C Valgfag Valgfag
Kemi C Naturvidenskab B

Biologi C
Samfundsfag C



Hvis man har et begyndersprog (fransk A, kinesisk A, spansk A), så bruger dette 
valgfaget i 3.g. I stedet for et naturvidenskabeligt fag på b-niveau kan man vælge latin 
C, hvis man vælger mindst ét valgfag på B- eller A-niveau.

Mulige valgfag: erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, latin C, astronomi C, 
naturgeografi C, samfundsfag B, biologi B, fysik B, kemi B, idræt B, psykologi B, 
matematik A og tysk A.

Studieretningen har fokus på det musikalske i samspil med det logisk-matema-
tiske. Afhængigt af, hvordan du anvender dine valgfag, giver studieretningen 
en god ballast til videregående studier inden for såvel det naturvidenskabelige, 
det sproglige og det kulturelle område.

Selvom jeg nok er stærkest 
inden for matematik, så kunne 
jeg godt tænke mig input fra 

flere forskellige fag. Derudover 
åbner en stx-eksamen dørene 
til rigtig mange videregående 

uddannelser.

Søren, 1.g

Studieretning 11
Musik, Matematik

1.g 2.g 3.g

Musik A
Matematik A

Dansk A
Historie A

Idræt C
Engelsk B Oldtidskundskab C

2. fremmedsprog Religion C
Fysik C Valgfag Valgfag
Kemi C Naturvidenskab B

Biologi C
Samfundsfag C



Hjælp og vejledning

På Støvring Gymnasium er der mange muligheder for at få hjælp og vejledning.

Enhver elev kan henvende sig til gymnasievejlederne med de problemer, der 
kan opstå i de år, man går på gymnasiet. Det kan være økonomi, boligsituation, 
problemer med klassen, undervisningen eller forsømmelser. Man kan 
altid henvende sig til skolen og få en aftale med en gymnasievejleder. En 
gymnasievejleder har tavshedspligt.

Alle elever, der starter på Støvring Gymnasium, gennemgår en læse- 
og stavescreening for at undersøge, om de har behov for særlig hjælp. 
Læsevejlederen har fokus på at hjælpe de ordblinde elever. Vi tilbyder 
hjælpeprogrammerne AppWriter og TxtAnalyser, der begge er SPS-godkendt.

I starten af 1.g screenes alle elever for talblindhed, og skolens 
matematikvejledere hjælper elever med særlige matematikudfordringer.

Herudover har skolen tilknyttet en psykolog, der tilbyder rådgivende samtaler 
for de elever, der har behov for dette. Samtalerne kunne eksempelvis dreje sig 
om sorg, ensomhed, manglende motivation eller andre kriser.



Du er meget velkommen til at henvende dig med spørgsmål.

Tlf: 98 37 35 11
E-mail: sgy@sgy.dk

Faglighed, fællesskab og involvering

Musical Temadage

Idrætsdag Gallafest


