
Velkommen

til nye elever og forældre på 

Svendborg Gymnasium



Skolestart 2017/18

15 nye klasser:

 12 STX-klasser

 3 HF-klasser

 435 nye elever  

(29 elever pr. klasse pt.) 

 Ca. 1150 elever på skolen i alt



Ungdomsuddannelse = STX og HF

 Jeres eget første valg

 Forventninger fra jer og fra os                               

(ansvarlighed, engagement, selvstændighed)

 Struktureret skole (atmosfære og regler)

 Et sted for andre normer og andre mål



”Bring your own device….”



IT-politikken på STX og HF

 Bærbare pc’ere (egne)

 TI-Nspire (skolen betaler licensen)

 Ordbøger (skolen betaler licensen)



Udfordringer ved brug af bærbare

 Selvstændighed og ansvarlighed

 Pædagogiske udfordringer

 Bruge nettet til undervisning og 

lære at omgås de mange muligheder

 Store læringsmuligheder

 Ingen brug af mobilen i timerne



Intranet og meddelelser

 http://www.lectio.dk/lectio/477/default.aspx

 Alle meddelelser og info om eksamen gives på Lectio og 

Office 365 (intranet)

 Undervisningsmaterialer og opgaver 

 Du modtager mere information i velkomstbrev i digital 

postkasse!

 Ca. en uge før skolestart modtager du information om 

dit UNI-login i digital postkasse

http://www.lectio.dk/lectio/477/default.aspx


Skemaet

 Dagligt fra kl. 8.05 – 15.30 

 Moduler á 95 min.

 Øvelser kan lægges ind/ekstra 

moduler

 Flytninger af moduler 

(ekskursioner, arrangementer, 

vejledning, lærerkurser etc.)

 Indlagt skriftlighed



Skriftlighed, lektier m.m.

Indlagt skriftlighed/fordybelsestid – hvad er det ?

 Lærere og elever sammen på skolen

 Studiecafé med elevbemanding

 Læsevejledere – Screening (SPS) 

 BMX og AMX (matematik)

 ”Skriveværksted”

 Fordybelsestid



Elevernes rettigheder og pligter 

i undervisningen

 Hjemmearbejde

 Lektier (hvornår på Lectio) 

 Skriftligt arbejde (fordybelsestid, ugevis)

 Prøver  

 Snyd med skriftlige opgaver

 Evaluering af undervisningen

 Regler for brug af egen computer 

i undervisningstiden 



Fritidsaktiviteter og 

engagement på skolen

 Idræt, musik, billedkunst, 

drama, mediefag

 Ugentligt studiecafé

 Talentarbejde/ATU, ekstra 

muligheder i fagene

 Cambridge-engelsk

 Musikskolen

 Musical

 Udvalg – engagér jer!

Skolen er elevernes – brug den!



Studierejser

 Alle elever rejser i 2. skoleår, både på STX og HF

 Lærerne/skolen beslutter rejsemål

 Rejsemål i Europa, Kina, USA, 

 Pris: max 6.000 kr (dog undtagelse efter aftale)

 Opsparing/studierejsekonto for alle klasser (depositum)

 SG’s Venner kan hjælpe



Udvekslingsture

Også studieture med få 

elever

(udveksling 8 – 20 dage)

 Perpignan (Frankrig)

 Handan (Kina)

 Phoenixville (USA) 

 Mexico

 Barcelona (Spanien)

 Saarbrücken (Tyskland)

 Pescara (Italien)

Globale Gymnasier



Transportordning for studerende:

Vejledning til hvordan man søger Ungdomskort 

til bus/tog findes på www.mitungdomskort.dk

SU:

Er du fyldt 18 år, så kan du få SU fra den 1. 

august. Du kan tidligst søge den 1. juli. Det kan 

tage op til 3 uger for SU at behandle din 

ansøgning, så hvis du vil være sikker på at få 

SU til den 1. august, så søg i god tid (ellers 

udbetales den i løbet af august).



STX her i aulaen

HF på lærerværelset på 1. sal



Reform STX

(små ændringer)

Matematik B

(opgavesæt udleveres)

Naturvidenskabeligt fag på B-niveau

Idræt med eksamensmulighed

Feedback og løbende evaluering

Karakterfri (delvis- karakterer nedtones i 1. g)



”Sjove forkortelser” 

 NV Naturvidenskabeligt grundforløb

 AP Almen sprogforståelse

 DHO Dansk – historieopgave (1.g)

 SRO Studieretningsopgave (2.g)

 SRP Studieretningsprojektet (3.g)



Grundforløbet 3 måneder

 NV = Naturvidenskabeligt grundforløb

 Introduktion til naturvidenskab, naturvidenskabelig

tankegang og arbejdsmetoder

 Fagene biologi, fysik, kemi, naturgeografi samarbejder

 Almen sprogforståelse (AP): fælles grammatisk 

introduktion og sproganalytisk introduktion med fagene 

dansk, engelsk og latin



Grundforløbet 3 måneder

 Både AP og NV afsluttes med en prøve i uge 43 - 44

med karakter



Dansk 2. Fremmedsprog

Fortsættersprog: Tysk 

(evt. fransk f.) eller 

begyndersprog:

spansk/fransk/

Kunstnerisk fag

Billedkunst

Musik

Drama

Mediefag

(valgt af elever)

Engelsk Matematik Idræt

Samfunds-fag Almen sprogforståelse

(dansk / fremmedsprog)

Naturvidenskabeligt 

grundforløb



Grundforløbshold (STX) - 3 måneder

12 hold/klasser sammensat efter sprog og kunstnerisk fag

Holdet sammen i obl. fælles fag

Introduktion til studieretningerne (12. + 20.9) - (mindst 2 

studieretninger skal vælges)

Evalueringssamtale: 2. oktober kl. 15-20

Orientering om studieretninger og karrierevejledning



6. november: 

”Studieretningsklasserne” starter

 Valg af studieretning

 Max. klassekvotient på 30

 Vi gør meget…..



 Held og lykke med jeres eksaminer 

 Vi glæder os til at se jer: 

Mandag den 14. august 2017 kl. 8.05

 God sommer 


