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Hvad er det lige Svendborg  
Gymnasium kan?
Når du vælger at gå på Svendborg Gymnasium, har du truffet et godt 
valg. Både for dit uddannelsesforløb, og for din personlige udvikling. 
Lad os fortælle dig hvorfor.

Med næsten 1200 elever er Svendborg Gymnasium et af landets  
største gymnasier. Det betyder, at vi til sammen har en stor mang- 
foldighed. For dig betyder det, at du med stor sandsynlighed møder 
andre unge, der deler netop dine interesser og værdier. Det er  
faktisk det, Svendborg Gymnasium er kendt for. At der er plads til  
alle typer af unge, at der er højt til loftet, og at der ikke er én kultur, 
men flere. Det giver inspiration, udvikling og perspektiv.  

På Svendborg Gymnasium bliver du mødt med tillid. Vi tror på, du 
vil noget med dit studie. At du vil bidrage til fællesskabet, og at du 
tager undervisningen alvorligt. Det skal du glæde dig til. For det 
betyder også, at vi underviser dig ud fra, hvordan du bedst lærer 
og udvikler dig. Dialog er nemlig noget af det, vi dyrker mest. 

Vi tror også på, at god undervisning kræver gode rammer.  
Derfor er vi grundige med indretningen og vedligeholdelsen  
af klasseværelser, fællesområder og idrætsfaciliteter. Har du det 
også sådan – at de fysiske rammer omkring dig betyder noget 
for, hvordan du har det – så glæd dig. Og selvom vi  
synes, skolen er ret lækkert indrettet, lytter vi altid til nye  
forslag, der kan gøre stedet endnu bedre.

Ligesom andre gode gymnasier har Svendborg Gymnasium 
også traditioner. Festerne, sporten, morgensamlingerne,  
studieturene osv. Men vi gør det på vores måde. Med plads 
og accept til at være lige netop den, du er. I et stort fælles- 
skab. Det er det, der gør Svendborg Gymnasium til mere  
end et gymnasium. Kald det bare en livsstil. Det gør vi.

Kom, vi glæder os til at møde dig. 
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Vil du have muligheder – som i: mange muligheder? 
Du kan vælge mellem flere studieretninger, og efter 
skoletid kan du vælge mellem en lang række aktivite- 
ter. Fra musik og musical til foredrag, debatter, skole-
radio, frivilligt arbejde og meget mere. Her er nogle 
af dem, læs mere på side 7, og få hele overblikket på 
skolens hjemmeside. 

Studiecafé – bliv klog på den smarte måde
Tænk, hvis man kunne kombinere lektier med hygge. 
Gymnasiets Studiecafé holder åben to eftermiddage 
om ugen. Her sidder et par skarpe 3. g´ere klar til at 
hjælpe dig, der lige har brug for et par fif til de skriftlige 
opgaver. Og så er der forresten også gratis frugt, kaffe 
og te. 

Fredagscafé – med mere indhold
Caféen arrangeres af eleverne, og foregår et par gange 
hvert semester. Der er ofte et tema for fredagscaféer-
ne. Alle er velkomne til at komme med indslag. Debat, 
underholdning, musik eller måske vil du teste dig selv 
som stand-up´er.

Fester –  også dem i galla 
Gymnasieårene er også de store festers tid. I løbet af 
skoleåret er der flere fester med både DJ´s og bands.  
To af festerne er lidt større end de andre. Afslutnings-
festen og Gallafesten, hvor årets kommende studenter 
dresser op, og vi andre klapper med.

Studieture – glæd dig
Svendborg Gymnasium har et internationalt perspektiv 
og selvfølgelig også studieture. Rejserne kombinerer  
ofte flere fag, fx sprog, kultur, fysik, kemi, musik eller  
et andet studierelevant område. Studieture og ekskur- 
sioner foregår både i Danmark og udlandet. 

Internationalt perspektiv
– vores relationer til verden
Svendborg Gymnasium indgår i fællesskabet Globale 
Gymnasier. Det betyder, at du har mulighed for at kom-
me på udveksling i lande som Spanien, Frankrig, Italien, 
Mexico, Kina, Tyskland og USA. Under opholdet bor du 
hos en værtsfamilie mens du følger undervisningen og 
skolelivet på det lokale gymnasium, som vi samarbejder 
med. Et ophold giver især sprogelever mulighed for at 
blive meget dygtige på et af deres fremmedsprog, og 
dertil kommer den personlige udvikling. Andre fag og 
studieretninger har også udveksling. For eksempel har 
faget fysik en udvekslingsaftale med et italiensk gymna-
sium. Samarbejdet Globale Gymnasier betyder også, at 
du i løbet af din studietid kan møde udenlandske elever 
på udveksling her på skolen. Du vil helt sikkert tage  
godt imod dine studiekammerater fra udlandet – det  
er altid interessant at høre om livet ude i verden. 

Politik i Europa 
Hvert år inviterer Europaparlamentet elever fra med-
lemslandene til Bruxelles, hvor de får indblik i, hvordan 
parlamentet arbejder, og hvad de forskellige medlems-
lande er optaget af. Meld dig til i god tid, hvis du vil  
være blandt dem, der skal afsted.

DET LOKALE 
GYMNASIUM 
UDE I VERDEN
”VI ER ET GLOBALT ORIENTERET GYMNASIUM, 
OG HAR GENNEM ÅRENE OPBYGGET EN STÆRK 
INTERNATIONAL PROFIL. DET BETYDER, AT 
DU KAN FÅ FLERE INSPIRERENDE OPLEVELSER 
UDEN FOR SKOLENS RAMMER”

Svendborg Gymnasium  
er fuld af liv 

Man har lov til at være nørdet her på skolen. 
Uanset hvad man interesserer sig for, er 
der altid nogen at dele det med. Fordi vi  
er så mange – og så forskellige.

Gymnasiet er ikke et smart sted. Det er 
et meget nuanceret sted – med en masse 

muligheder både under og efter studiet.

4



Med eleverne som aktive 
medspillere

Morgensamling – med smil på. 
Hver tirsdag samles hele skolen til morgensamling. 
Det er her, du får praktiske beskeder om kommende 
arrangementer, møder, fester og hvad der ellers rører 
sig på skolen. Vi slutter ofte af med god hjemmelavet 
underholdning.

Er du til musik?
Musik fylder meget på Svendborg Gymnasium, og 
som elev nyder du godt af mange tilbud. Vi har et tæt 
samarbejde med Svendborg Musikskole, som tilbyder 
instrumentalundervisning og samspil med fx skolens 
Big Band. Rigtig mange elever laver desuden bands på 
kryds og tværs. 

Vild med film? 
SVEND Filmfestival er for alle byens borgere. Og 
Svendborg Gymnasium er i den grad med. Du og dine 
venner i mediefag kan selv producere film til festival-
len. Filmene bliver vist på den årlige elevfilmfestival 
”Lille Svend”. To film løber med hovedpriserne, ”Lille 
Svend” statuetterne, og bliver vist for et stort publikum 
i forbindelse med SVEND Filmfestival. 

Skriv og snak
På Svendborg Gymnasium har vi tre forskellige elev-
styrede medieredaktioner: SG News, BAENK og Radio 
Svend. SG News producerer videoer med skolerele-
vans, BAENK producerer magasiner, der udkommer 
seks gange årligt og Radio Svend står for at underhol-
de med indslag og musik i spisepausen. 

Forskerspire
Melder du dig som Forskerspire, og vurderer dine 
lærere, at din projekt beskrivelse lever op til kriterierne, 
så er du med i den landsdækkende konkurrence om 
at blive årets Forskerspire. En forskerspire er typisk en 
elev, som simpelthen ikke kan lade være med at for-
dybe sig i et specifikt emne. Og så er det en spænden-
de forsmag på universitetet og måske arbejdet som 
ph.d. studerende. 

Cambridge English Advanced
Cambridge English Advanced (CAE) er et engelsk 
undervisningssystem udbudt af University of Cambrid-
ge, der giver den studerende engelskkvalifikationer,  
der kan anvendes i forbindelse med ansøgning om 
optagelse på en lang række universiteter over hele 
verden, herunder universiteter og højere læreanstalter 
i Australien, Nordamerika, Storbritannien og Europa. 
Derudover giver CAE eksamensbeviser visum til flere 
engelsktalende lande. I undervisningen øves og trænes 
i en række færdigheder, der prøves i til eksamen. 
Systemet adskiller sig en del fra den under visning, der 
ellers praktiseres i det danske skolesystem, og det er 
derfor udfordrende for danske elever at skulle tænke  
i nye baner. CAE er et godt og kvalificerende supple- 
ment til den daglige engelskundervisning. 

Tid til elitesport – Team Danmark
En studentereksamen kan være god at have i baghån-
den, når sportskarrieren stopper. Svendborg er en af 
Team Danmarks Elitekommuner. Det betyder, at du har 
mulighed for at tilrettelægge din gymnasiale uddannel-
se sådan, at der både er plads til træning og til at gå i 
skole. Det kan enten være som elev i en særlig Team 
Danmark ordning, hvor du bliver student på fire år, eller 
ved at gennemføre STX eller HF i en almindelig klasse 
på særlige vilkår. 

Svendborg Sportsakademi
Svendborg Gymnasium er en del af Svendborg Sports- 
akademi, som betyder at vi sammen med Sportsakade-
miet hjælper dig med at koordinere og prioritere  
din arbejdsbyrde, så der bliver kvalitet på alle hylder.  
Du har mulighed for morgentræning og også reflektere  
og sparre med en mentor som interesserer sig for  
ungdomsliv, talentudvikling og uddannelse

ATU – Akademiet for talentfulde unge
ATU er et tilbud til elever, der er særligt dygtige fagligt 
i de fleste fag, og som har socialt overskud og enga-
gement til at bruge noget af deres fritid på at være en 
del af det 2-årige ATU-forløb. For at blive ATU-elev skal 
du indstilles af skolen. Akademiet er ikke et fysisk sted, 
men et forløb med foredrag, workshops og ekskursi-
oner, hvor elever fra Svendborg Gymnasium deltager 
sammen med elever fra de øvrige fynske gymnasier. 
Og til tider også sammen med universitetsstuderende. 
Som ATU’er bliver du stimuleret, udfordret og bevidst-
gjort om, hvad der venter dig på de videregående 
uddannelser. Du kommer til at møde andre talentfulde 
elever og får en enestående mulighed for at danne 
netværk på tværs af skoler. 

SamfundsCup
Vi deltager i innovationskonkurrencen SamfundsCup. 
Her udvikler landets mest engagerede gymnasielever 
løsningsforslag til samfundsfaglige problemer som fx 
velfærds- og klimaproblematikker. De dygtigste elever 
fra de regionale konkurrencer går videre til den presti-
gefulde finale på Christiansborg. 

MasterClass i kemi/fysik og bioteknologi/biologi 
For skolens science talenter er der mulighed for at blive 
en del af MasterClass. Det er et samarbejde mellem 
Svendborg, Silkeborg og Næstved Gymnasium.  
Sammen tager vi på ekskursion til fx specialiserede 
laboratorier og besøger nogle af de dygtigste natur- 
videnskabelige forskere i Danmark.   

MULIGHEDER 
FOR AT UDVIKLE 
DIT TALENT
HAR DU ET EKSTRAORDINÆRT ENGAGEMENT? SVENDBORG GYMNASIUM 
VIDEREUDVIKLER DIG IGENNEM EN LANG RÆKKE TALENTAKTIVITETER.

LEA, 3. G, OG MEDLEM AF ATU PÅ 3. ÅR:

Jeg er nysgerrig på viden og nye 
impulser. Med ATU kommer vi ud til alle 
mulige interessante arrangementer og 
foredrag. På den måde får jeg spidset 
mine faglige interesser til.
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Hvorfor vælge studentereksamen 
på Svendborg Gymnasium? 
•  Du får adgang til alle videregående uddannelser
• Du bliver udfordret fagligt og personligt
•  Du møder nye, spændende mennesker med mange af de 

samme interesser som dig
• Du udvikler dit talent

Du skal vælge STX på Svendborg Gymnasium, hvis du vil have 
mange muligheder eller allerede kender dit mål.  
 
Hvis du er nysgerrig og vil vide mere om verden omkring dig, om 
mennesker og materialer, toner, tal og teorier, samfund og sprog. 
Hvis du vil have ny viden og stærke venskaber i bagagen. 

SAMMEN GÅR VI TÆT PÅ OG TRÆKKER DE STORE 
LINJER. VI KIGGER IND OG UD. VI LÆGGER TIL OG 

TRÆKKER FRA. VI UDFORDRER HINANDEN. LÆRER 
HVER FOR SIG. LÆRER SAMMEN. TÆNKER NYT 

OG PRØVER AF. UDVIKLER HINANDEN. 

•  Du har bestået folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse
•  Du er erklæret uddannelsesparat til gymnasiet

I din ansøgning til gymnasiet skal du vælge 
andet fremmedsprog og kunstnerisk fag. 

Det skal der til for at 
blive optaget: 

STX SOFIA, 3. G:

Vores lærere er meget motiverende.  
Man kan virkelig mærke, at de brænder  
for deres arbejde med os. Flere af dem  
er virkelig ildsjæle.



Det tager 3 år at få en studentereksamen. 
Du begynder på et grundforløb, der varer 3 måneder. 
Først herefter vælger du studieretning. I grundforløbet 
er der forskellige sprog og naturvidenskabelige fag, 
mens du lærer gymnasiets arbejdsmetoder at kende. 

Efter grundforløbet vælger du din endelige studieret-
ning. I dit studieretningsforløb har du obligatoriske fag, 
studieretningsfag og valgfag. Valgfagene kan være fag, 
som du allerede har og ønsker at hæve til et højere 
niveau. Eller det kan være helt nye fag.

Hvad opnår du?
En bestået studentereksamen består af minimum: 

• 4 - 5 fag på A- niveau
• 2 - 4 fag på B- niveau
• 6 - 8 fag på C- niveau

På Svendborg Gymnasium tilbyder vi 13 forskellige 
studieretninger, fordelt på fire hovedområder:

• det sproglige område
• det naturvidenskabelige område
• det samfundsfaglige område
• det musiske område

På de næste sider kan du læse mere om de enkelte 
hovedområder og studieretninger. 

På svendborg-gym.dk/kommende-elev, kan  
du via Studieretningsvælgeren: ”Vælg din  
studieretning” se alle valgmulighederne  
– både i forhold studieretning og øvrige fag.

Stjernemodellen viser, hvordan STX består af en 
række obligatoriske fag. Derudover falder studie-
retningerne indenfor fire forskellige hovedområder. 
Afhængig af, hvilken studieretning du vælger, vil 
der være mulighed for at vælge ét eller flere valgfag. 

STX-OPBYGNING

FAG NIVEAU

ASTRONOMI C

BILLEDKUNST C/B

BIOLOGI B

DESIGN & ARKITEKTUR C/B

DRAMATIK C/B

ENGELSK A

ERHVERVSØKONOMI C

FILOSOFI C

FRANSK FORTSÆTTER A

FYSIK B/A

IDRÆT B

FAG NIVEAU

INNOVATION C

KEMI C/B/A

LATIN C

MATEMATIK B/A

MEDIEFAG C/B

MUSIK C/B

NATURGEOGRAFI C/B

PSYKOLOGI C

RELIGION B

SAMFUNDSFAG B/A

TYSK FORTSÆTTER A

VALGFAG

Andet fremmedsprog er fransk 
(begynder/fortsætter), spansk 
(begynder) eller tysk (fortsætter).

A-niveau svarer typisk til 3 år. 
B-niveau svarer typisk til 2 år. 
C-niveau svarer typisk til 1 år.

STUDIERETNINGER
STX

Valgfag

Valgfag

ValgfagValgfag

Sproglig/ 
humanistisk

Naturviden- 
skabelig

Samfunds- 
faglig

Musisk

OBLIGATORISKE FAG

STX

STUDIERETNING FAG

SPROG 1 ENGELSK A - SPANSK A - TYSK B

SPROG 2 ENGELSK A - FRANSK A - TYSK B

SPROG 3 ENGELSK A - TYSK A - SAMFUNDSFAG B

SPROG 4 ENGELSK A - FRANSK A - SAMFUNDSFAG B

SPROG 5 GRÆSK A - LATIN A

NAT 1 MATEMATIK A - FYSIK B - KEMI B

NAT 2 MATEMATIK A - FYSIK A - KEMI B

NAT 3 MATEMATIK A - KEMI A - FYSIK B

NAT 4 BIOTEKNOLOGI A - MATEMATIK A - FYSIK B

NAT 5 BIOLOGI A - KEMI B

SAMF 1 SAMFUNDSFAG A - MATEMATIK A

SAMF 2 SAMFUNDSFAG A - ENGELSK A

MUSISK MUSIK A - ENGELSK A

UDBUD
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SPROG OG SAMFUND
For dig, der vil blive endnu bedre til at beherske 
engelsk og tysk eller ønsker at lære fransk som et nyt 
sprog. Du bliver i stand til at udtrykke dig både på 
skrift og i tale. Samtidig vil du lære at forstå de sam-
fundsmæssige processer, der udspiller sig mellem 
mennesker og fællesskaber i engelsksprogede lande 
og enten i tysk- eller fransksprogede lande. 
Du kommer til at arbejde tværfagligt med fx multikultu-
relle samfund, national identitet og samfundskritik, men 
også med kærlighed, humor og medier. I sprogfagene 
arbejder vi både med sagprosa og litteratur. Vi læser 
især moderne litteratur, men du vil også få mulighed 
for at stifte bekendtskab med ældre klassiske værker. 
Disse to studieretninger, Sprog 3 og Sprog 4, giver  
dig mulighed for at forstå, hvordan sprog og samfund  
i samspil kan give et billede af, hvad det vil sige at 
være menneske i et moderne samfund.

Interesserer du dig for europæisk sprog, kultur, littera-
tur, filosofi, kunst og historie? Har du mod på at dykke 
ned i de klassiske sprog, som er grundlaget for det 
europæiske demokrati? Vil du stille skarpt på antik-
kens helte, kunst og arkitektur? Græsk er filosofiens, 
digtningens, dramaets og demokratiets sprog. Latin 
har båret det romerske rige, et af de største imperier, 
verden endnu har set. Med de to klassiske sprog får 
du en enestående sprogforståelse, som du har gavn 
af både i dansk og på andre fremmedsprog. 

Græsk og latin er desuden indgangen til at se vores 
europæiske rødder og demokratiets udvikling i et stør-
re perspektiv. Vi læser og analyserer klassiske tekster, 
kunst og arkitektur fra antikken. Det skærper din ana-
lytiske sans og evne til at bruge fortiden til at forstå 
nutiden. Foruden Græsk A og Latin A har du Engelsk 
B. Derudover skal du vælge enten Tysk B, Spansk A 
eller Fransk A.

KLASSISKE SPROGSUPERSPROG

SPROGLIGE  
STUDIERETNINGER

Med Sprog 1 og Sprog 2 bliver du i stand til at tale 
med folk fra det meste af verden. Du går ind af døren 
til landenes kultur og samfund. Du lærer på højt niveau 
at kommunikere både skriftligt og mundtligt, og alver-
dens medier åbner sig for dig. Igennem litteraturen 
og sagprosa kommer du tæt på andre mennesker og 
tankegange. Med denne studieretning opnår du en 
interkulturel forståelse, som er stærkt efterspurgt i dag 
og i fremtiden, uanset hvad du vælger at beskæftige 
dig med efter gymnasiet. Fagene arbejder både hver 
for sig og i fællesskab om emner, der går på tværs. 
I klasseværelset er det internationale til stede, ligesom 
der er mulighed for at besøge andre kulturer gennem 
udvekslingsophold. Du skal vælge fransk eller spansk 
ved ansøgningen. 

JESPER VILDBRAD, REKTOR:

Jeg vil tale med eleverne, høre hvad de 
mener. Men jeg vil også sige, hvad jeg mener 
og hvad jeg står for. Dialog kunne godt være 
definitionen på min titel.

MERE SPROG, MINDRE MATEMATIK 
OG NATURVIDENSKAB

Sproget er nøglen til at forstå verden. Både når vi taler, 
læser og lytter, bruger vi sproget til at formidle det, vi 
oplever eller har på hjerte. Drømmer du om at tage 
aktivt del i den globaliserede verden, så er sproget et 
vigtigt værktøj til at blive forstået og til at forstå andre. 

Det sproglige område giver dig mulighed for at gå 
i dybden med et eller flere af de sprog, du allerede 
kender eller du kan vælge at lære et helt nyt sprog. 
Vi dykker ned i klassisk og moderne litteratur, film og 
medier og stiller skarpt på aktuelle emner for at lære 
de enkelte kulturer og sprogområder at kende. 

Du har i Sprog 3 og Sprog 4 mulighed for at kombi- 
nere dine sproglige interesser med samfundsfag  
på B-niveau. Det giver dig en indsigt i, hvordan det  
moderne menneskes identitet påvirkes og formes  
af fx familie, samfund og medier. 

SPROG 3 SPROG 4
ENGELSK A ENGELSK A

TYSK A FRANSK A

SAMFUNDSFAG B SAMFUNDSFAG B

SPROG 5
GRÆSK A

LATIN A

STX

SPROG 1 SPROG 2
ENGELSK A ENGELSK A

SPANSK A FRANSK A

TYSK B TYSK B
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Med naturvidenskaben får du nogle 
af de grundlæggende redskaber til 
at forstå, hvordan kloden og universet 
er skruet sammen.

NATURVIDEN SKABELIGE 
STUDIERETNI  NGER

NAT 1
MATEMATIK A

FYSIK B

KEMI B

NAT 3
MATEMATIK A

KEMI A

FYSIK B

NAT 2
MATEMATIK A

FYSIK A

KEMI B

Vi vil gerne invitere dig med på en fantastisk rejse ind 
i naturvidenskabens verden, hvor du får lov til at lave 
masser af eksperimenter, observationer og databe-
handling. Med naturvidenskaben får du nogle af de 
grundlæggende redskaber til at forstå, hvordan klo-
den og universet er skruet sammen. Den viden kan du 
senere bruge til fx at skabe banebrydende forsknings-
resultater eller udvikle nye produkter og teknologier. 

Matematikken er omdrejningspunktet i naturvidenska-
ben, og netop derfor er matematik et gennemgående 
fag for alle elever på det naturvidenskabelige område. 
Afhængig af hvilken studieretning du vælger, kan du 
desuden dykke ned i biologien, bioteknologien, fysik- 
ken og kemien. Undervisningen er en blanding af teore-
tisk viden og praktiske øvelser. I løbet af året tager vi på 
ture ud af huset blandt andet til universiteter i Danmark.

Vi deltager typisk i Naturvidenskabsfestival, Forsknin-
gens Døgn, fysik- og kemiolympiade, Georg Mohr- 
konkurrencer, Master Class og Efterårs- laboratorium. 
Drømmer du om at blive ingeniør, farmaceut eller  
biokemiker, eller har du overvejet at blive arkitekt,  
havbiolog eller IT-chef, så giver naturvidenskaben dig  
de bedste forudsætninger for, at drømmen bliver til 
virkelighed. 

STX
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BIOLOGI 
OG KEMI

BIOTEKNOLOGI
Spring ind i fremtiden. Gennem eksperimenter, forsøg 
og besøg på virksomheder og universiteter lærer du, 
hvordan levende organismer og biologiske metoder 
kan bruges til at udvikle og optimere produkter inden 
for bl.a. landsbrugs- , miljø- , fødevare-  og sundhedsom-
rådet. 

Vi bruger matematik til at systematisere målingerne af 
vores eksperimenter i fysik og bioteknologi. Fysik be-
skriver forandringer i vores materielle omverden, ofte 
ved hjælp af matematiske modeller. Derfor arbejder 
du i fysik med alt fra opbygning af atomer til universets 
skabelse. 

Bioteknologi er for dig, der gerne vil arbejde med  
innovation og bruge fremtidens muligheder til at ud- 
vikle fx renere teknologi, nye og bedre lægemidler 
eller til at arbejde med fx miljøbeskyttelse eller plante-  
og dyreforædling. Hvem ved, måske er du en af de 
nye pionerer i fremtidens biotek industri? 

Velkommen til tre år i biologiens verden, hvor du kom-
mer helt tæt på planter, dyr og mennesker. Faktisk så 
tæt på, at du får en forståelse af og indblik i levende 
organismers cellestrukturer og biokemiske processer. 

Vi arbejder også med moderne genteknologi, og du 
lærer at bruge kemi og matematik til at forklare sam-
menhænge i biologien. Gennem tværfagligt arbejde 
vil du se, hvordan de to fag kan understøtte hinanden 
både teoretisk og praktisk, når vi arbejder med forsøg 
og eksperimenter som en del af undervisningen. 

Det her er studieretningen for dig, der undrer dig over 
naturens skabninger, og som vil lære at forstå og for-
klare biologiske sammenhænge og processer i såvel 
dyr og planter som i mennesker. 

”Biologi og kemi er studieretningen for dig, 
der undrer dig over naturens skabninger, og 
som vil lære at forstå og forklare biologiske 
sammenhænge og processer.”

NAT 5
BIOLOGI A

KEMI B

NAT 4
BIOTEKNOLOGI A

MATEMATIK A

FYSIK B

STX

PETER, 1. G:

Det med det faglige falder hurtigt på 
plads, fordi det sociale fungerer så godt.
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SAMFUNDSFAGLIGE  
STUDIERETNINGER

Denne studieretning er for dig, der har lyst til at 
arbejde med samfundsvidenskabelige teorier, kultur, 
politisk adfærd, internationale magtforhold og identi-
tetsdannelse i en global verden. 

Du lærer at lave empiriske undersøgelser ude i mar-
ken og at analysere de indsamlede data. Hvad er fx 
rækkevidden og begrænsningen af de tal, der ligger 
til grund for befolkningsudvikling, statistiske valgana-
lyser og måling af social ulighed. Kort sagt, bruger 
du de to fag, samfundsfag og matematik, til at være 
kritisk over for forskelligt materiale. Samtidig lærer du 
også at formidle dine resultater. 

DET GLOBALE SAMFUND
Kom helt tæt på samfundsforholdene i England og 
USA og forstå fx identitetsdannelse i en globaliseret 
verden, kultursammenstød og mediernes magt og 
indflydelse. Du får viden om og forståelse for både 
det danske og det internationale samfund. Omdrej-
ningspunktet er engelsksproget litteratur og samfund, 
kultur og politik. 

Du vil også komme til at arbejde med, hvad det vil 
sige at være menneske i det senmoderne samfund. 
Undervejs lærer du at gå bag om og forholde dig 
kritisk til litteratur, statistikker, film og medier. Studie-
retningen er for dig, der vil se ud i verden gennem 
samfundsvidenskabens kalejdoskop.

SAMF 1
SAMFUNDSFAG A

MATEMATIK A

SAMF 2
SAMFUNDSFAG A

ENGELSK A

Hvis du er interesseret i at undersøge og forstå  
årsagerne til den økonomiske krise og flygtninge-  
og immigrationsspørgsmålet i en international  
sammenhæng, så er det samfundsfaglige område  
noget for dig. 

Du kommer til at arbejde med aktuelle problemstillinger 
inden for politik, økonomi, sociologi og internationale 
forhold. Med udgangspunkt i samfundsvidenskabe-
lige teorier og metoder undersøger og diskuterer vi 
den udvikling, der kendetegner det moderne samfund 
både i Danmark og ude i verden. Det tætte tværfaglige 
samarbejde mellem samfundsfag og de øvrige fag på 
de enkelte studieretninger giver dig mulighed for at 
specialisere dig inden for lige præcis det område, du 
er interesseret i. Det samfundsfaglige område giver 
dig et godt grundlag for både at forstå og tage del i 
den verden, der omgiver dig. Samtidig er det område 
et godt springbræt til en lang række videregående 
uddannelser som fx statskundskab, erhvervsøkonomi 
og antropologi. 

OLIVER, 2. G:

”På gymnasiet, skal vi jo ta´ ansvar for egen 
læring. Det lyder lidt stift. Men tænk lige over 
det – det er faktisk ret motiverende.

STX

SAMFUND OG VIDENSKAB
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MUSISK
STUDIE-
RETNING

ALLE KUNSTNERISKE FAG ER PÅ C -NIVEAU OG KAN 
AFSLUTTES MED EN MUNDTLIG EKSAMEN, SOM ER 
BÅDE TEORETISK OG PRAKTISK. DU SKAL VÆLGE ÉT 
AF DE KUNSTNERISKE FAG. 

KUNSTNERISKE  
FAG I 1.G

MUSIK 1
MUSIK A

ENGELSK A

BILLEDKUNST
Du lærer at se og at beskrive, analysere og fortolke 
det, som du ser. Desuden lærer du at lave billeder 
og skulpturer selv i form af mindre praktiske opgaver 
tilknyttet det teoretiske stof. Du behøver ikke at være 
god til at tegne for at vælge faget. I løbet af året kan 
man bl.a. arbejde med arkitektur, maleri og moder-
ne kunst som fx video installationer og street art. De 
praktiske opgaver inddrager både IT og “gammeldags” 
værktøj såsom hobbyknive og pap.

DESIGN & ARKITEKTUR
Design & Arkitektur er et helt nyt fag. Vi arbejder prak-
tisk med at udtænke designløsninger ud fra konkrete 
problemstillinger i vores omgivelser, og vi arbejder 
teoretisk med metoder og processer inden for design 
og arkitektur. Arbejdsformen er primært projektarbejde, 
hvor du skal lære af både dine egne og af professionelle 
designere og arkitekters projekter. Du skal analysere og 
diskutere forskellige eksempler på design og arkitektur, 
og du skal også lære at se design og arkitektur i lyset af 
tid, sted, kultur og samfund. 

DRAMATIK
Dramatik kræver ingen specifikke erfaringer, men lyst 
til kreativt, intelligent og kommunikerende samarbejde. 
Vi ser teater, vi laver selv teater gennem skuespil-
træning, øvelser og iscenesættelser, og vi vurderer, 
analyserer og diskuterer teaterets mange udtryksfor-
mer. I løbet af skoleåret skal man lave et selvstændigt 
projekt, som skal fremvises for et publikum. 

MEDIEFAG
Mediefaget beskæftiger sig med de levende billeder 
både på film og tv. Du får afprøvet dine kreative evner 
i selvstændige produktioner og får skærpet din kritiske 
sans, når du ser på medieproduktioner. Du lærer at 
optage og redigere, planlægge og gennemføre en film 
eller dokumentarproduktion, og samtidig lærer du at 
beskrive og analysere forskellige medieprodukter. 

MUSIK
Musik kræver ingen særlige forudsætninger, og du be-
høver ikke kunne spille på et instrument, men du skal 
have lyst til at lytte til og tale om musik, at synge og 
prøve forskellige instrumenter. At spille og synge er en 
del af faget, men det handler også om musikforståelse: 
at kunne analysere musikstykker og forstå, hvorfor de 
lyder, som de gør. Hvis du ønsker musisk studieretning, 
skal du allerede ved ansøgningen vælge musik som 
kreativt fag.

MUSIK OG SAMFUND
Studieretningen er både for dig, der har spillet  
og sunget i mange år – og for dig, der er draget af  
musikken, men endnu ikke er i gang.
 
Du kommer til at bruge meget tid på sang, kor, sam-
menspil, og der er udfordringer for både den øvede 
og nybegynderen. Gymnasiet har et samarbejde 
med musikskolen, hvor du har mulighed for at mod-
tage instrumental- eller sang-undervisning.
 
Vi optræder løbende til arrangementer på og uden 
for skolen. Vi arrangerer fx hvert år ”Muslejr”, hvor 
alle elever med musik på A-niveau deles på tværs af 
hold og årgange i grupper. Grupperne spiller på sko-
len og på et par folkeskoler. De tre årgange er også 
sammen i ”Fælleskoret”, og der er et ganske særligt 
fællesskab mellem musikeleverne på alle årgangene.
 
For at få det fulde udbytte ud af håndværket arbej-
der vi også teoretisk med musikken. Vi dykker ned 
i musikkens historie fra middelalderen til i dag. Du 
lærer at analysere både klassisk og rytmisk musik for 
at forstå, hvordan musikken er opbygget, og hvilken 
historie den kan fortælle os. Du lærer også at skrive 
noder og arrangere musik. I 3. g har du mulighed 
for at vælge matematik på A-niveau i stedet for et 
valgfag på C-niveau.

Hvis du ønsker musisk studieretning, skal du allerede 
ved ansøgningen vælge musik som kreativt fag.

BLIV EN DEL AF DET MUSIKALSKE OG 
KREATIVE MILJØ PÅ SVENDBORG 
GYMNASIUM OG FÅ EN GOD GRUND TIL 
AT FYLDE DIN SKOLEDAG MED MUSIK. 

STX
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HF
Optagelseskrav til 2-årig HF 

Ansøger du direkte fra folkeskolen:

•   Du skal have fulgt undervisningen i 9. eller 10. klasse  
og aflagt prøve i dansk, matematik og engelsk  
(mundtlig og skriftlig).

•  Du skal samtidig have aflagt prøve i 9. eller 10. klasse  
i fysik/kemi. 

•  Du skal have modtaget prøveforberedende under- 
visning i tysk/fransk og aflagt prøve i 9. eller 10. klasse, 
både mundtlig og skriftligt, hvis det udtrækkes.

Øvrige ansøgere
Opfylder du ikke optagelseskriterierne, kan du måske  
optages alligevel. Du vil blive inviteret til en optagelses- 
samtale, hvor vi vurderer dine faglige og personlige  
kompetencer.

•  Du får direkte adgang til korte og mellemlange  
uddannelser samt visse videregående uddannelser 
afhængig af dit fagvalg

•  Du opbygger faglige og personlige kompetencer

•  Du møder spændende mennesker på en stor skole, 
hvor mange deler dine interesser

•  Du målretter din uddannelse til dit fremtidige arbejde

Føler du erhvervslivet trække i dig? Måske har du allerede  
et fremtidigt job i sigte. Eller har udset dig nogle uddan-
nelsesmuligheder, som en HF giver adgang til. Under alle 
omstændigheder får du et godt springbræt ud i livet.

En HF tager 2 år at gennemføre. I løbet af uddannelsen 
vælger du fagpakker og valgfag, der målrettes efter dit 
fremtidige job. På baggrund af dem bliver du udfordret  
på tværs af grænser, kulturer og fag.

Hvorfor vælge en Højere 
Forberedelseseksamen (HF) 
på Svendborg Gymnasium?

RAGNHILD, 1. HF:

vi har de fede rammer. De tager  
os meget seriøst – ligesom hvis vi 
var medarbejdere i et tjekket firma.
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ER DU EN HF’ER?

1. ÅR 2. ÅR

Projekter / Praktik Projekter / Praktik

Dansk Dansk

Engelsk Engelsk

Kultur- og samfundsfag Kultur- og samfundsfag (eksamensprojekt)

Billedkunst / Dramatik / Mediefag /  
Musik / Idræt / Design & Arkitektur Str. skriftlig opgave

Naturvidenskab
Fagpakker

Matematik

Valgfag

NIVEAU

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

Billedkunst/Dramatik/Mediefag/
Musik/Idræt/Design & Arkitektur C

Kultur- og samfundsgruppe
• Historie 
• Religion 
• Samfundsfag

B
C
C

Naturvidenskabelig faggruppe
• Biologi
• Geografi
• Kemi 

C
C
C

NIVEAU

Astronomi C

Billedkunst C/B

Biologi B

Design & Arkitektur C/B

Dramatik C/B

Erhvervsøkonomi C

Filosofi C

Idræt C/B

Innovation C

Kemi B

Matematik B

Mediefag C/B

Musik C/B

Naturgeografi B

Psykologi C

Samfundsfag B

Tysk fortsætter B

HF-EKSAMEN 
Med en HF vælger du et studieforløb med en ander- 
ledes tilgang til karakterer. På HF får du som udgangs-
punkt ikke årskarakterer. Vi fokuserer i stedet på et 
andet mål, nemlig din eksamen i de enkelte fag. 
På HF skal du til eksamen i alle fag, men vi giver både 
vejledende karakterer og feedback undervejs. Så har 
du overblik over, hvor du står i forhold til de faglige for-
ventninger. Der er skriftlig eksamen i dansk A, engelsk 
B og matematik C. Derudover er der i dine fagpakker 
og valgfag mundtlig eller skriftlig eksamen. 

FAGPAKKER PÅ HF 
Til januar i 1. HF vælger du valgfag samt den fagpakke, 
du skal have i 2. HF. En fagpakke er en kombination  
af to fag, som er målrettet mod din fremtidige videre- 
uddannelse og det efterfølgende job. Dit valg af fag-
pakke låser dig naturligvis ikke fast til lige præcis den 
uddannelse/det job, som er nævnt i det følgende, men 
valget af fagpakke er din mulighed for – allerede på 
HF – at gøre dig konkrete tanker om din fremtid.

Som det ses af fagpakkerne, er de målrettet de 
mellemlange uddannelser. Det gælder både inden for 
det offentlige og det private erhvervsliv, fx professions- 
uddannelser som fysioterapeut, sygeplejerske, lærer, 
pædagog og politibetjent. 

På Svendborg Gymnasium kan du bl.a. vælge  
mellem disse fagpakker: 

Socialrådgiver - lærer - pædagog:
Samfundsfag B og Psykologi C samt et valgfag  
på B-niveau

Lærer - pædagog: 
Idræt B* / Kreativt fag B og Psykologi C samt  
et valgfag på B-niveau 

Sygeplejerske - sundhedssektor 1:
Biologi B og Matematik B samt et valgfag på  
C-niveau
Sygeplejerske - sundhedssektor 2:
Matematik B og Samfundsfag B samt valgfag på  
C-niveau.

Ergoterapeut - fysioterapeut:
Biologi B og Idræt B* samt et valgfag på C-niveau 

Politi - redningskorps - søofficer:
Samfundsfag B og Idræt B*, samt et valgfag på 
C-niveau 

Business - handel - økonomi:
Matematik B og Erhvervsøkonomi C samt et valgfag 
på B-niveau*

(* Idræt B forudsætter at du har valgt Idræt C i 1. HF)

HF KAN OGSÅ VÆRE EN VEJ TIL AT FÅ 
JOB I PRIVATE VIRKSOMHEDER FX VIA 
DE MANGE 2-ÅRIGE ERHVERVSAKADEMI- 
UDDANNELSER. MED EN HF-BUSINESS 
ER DU GODT FORBEREDT TIL UDDANNEL-
SE OG JOB INDEN FOR FX IT, ØKONOMI, 
HANDEL OG MARKEDSFØRING.

ÅRGANG

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

I løbet af HF møder du studerende med forskellige forudsætninger  
og interesser. Du vil opleve stor spredning i både alder og fremtidige  
karriereønsker blandt dine klassekammerater. Den store forskellighed i  
en HF-klasse er ofte en stor styrke, fordi alle har noget at byde ind med.

HF
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I 1. HF SKAL DU VÆLGE ÉT AF DE KUNSTNERISKE FAG ELLER IDRÆT. 
ALLE KUNSTNERISKE FAG OG IDRÆT ER PÅ C-NIVEAU OG SKAL AFSLUTTES 
MED EN MUNDTLIG EKSAMEN, SOM ER BÅDE TEORETISK OG PRAKTISK.

IDRÆT 
Centralt i idræt C står den fysiske aktivitet og træning. 
Du vil opnå færdigheder inden for et bredt udsnit af 
idrætsfaglige discipliner som boldspil, musik og bevæ-
gelse samt klassiske og nye sportsgrene. Du træner 
din fysiske kapacitet og lærer om grundlæggende  
principper for træning. Bl.a. skal du sammensætte og 
gennemføre et opvarmningsprogram og dit eget fysis- 
ke træningsprogram. Undervisningen tager udgangs-
punkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra 
grundskolen. Undervisningen tilrettelægges i forløb  
og kobler teori og praksis.

BILLEDKUNST 
Du lærer at se og at beskrive, analysere og fortolke
det, som du ser. Desuden lærer du at lave billeder og 
skulpturer selv i form af mindre praktiske opgaver, som 
er tilknyttet det teoretiske stof. Du behøver ikke at 
være god til at tegne for at vælge faget. I løbet af året 
kan man bl.a. arbejde med arkitektur, maleri og moder-
ne kunst som fx video installationer og street art. De 
praktiske opgaver inddrager både IT og “gammeldags” 
værktøj såsom hobbyknive, pap. 

DRAMATIK 
Dramatik kræver ingen specifikke erfaringer, men lyst 
til kreativt, intelligent og kommunikerende samarbejde. 
Vi ser og laver teater gennem skuespiltræning, øvelser 
og iscenesættelser. Samtidig vurderer, analyserer og 
diskuterer vi teaterets mange udtryksformer. I løbet af 
skoleåret skal man lave et selvstændigt projekt, som 
skal fremvises for et publikum. 

MUSIK
Musik kræver ingen særlige forudsætninger, og du be-
høver ikke kunne spille på et instrument, men du skal 
have lyst til at lytte til og tale om musik, at synge og 
prøve forskellige instrumenter. At spille og synge er en 
del af faget, men det handler også om musikforståelse: 
at kunne analysere musikstykker og forstå, hvorfor de 
lyder, som de gør. 

MEDIEFAG
Mediefaget beskæftiger sig med de levende billeder 
både på film og tv. Du får afprøvet dine kreative evner 
i selvstændige produktioner og får skærpet din kritiske 
sans, når du ser på medieproduktioner. Du lærer at 
optage og redigere, planlægge og gennemføre en film 
eller dokumentarproduktion, og samtidig lærer du at 
beskrive og analysere forskellige medieprodukter.

DESIGN & ARKITEKTUR
Design & Arkitektur er et helt nyt fag. Vi arbejder prak-
tisk med at udtænke designløsninger ud fra konkrete 
problemstillinger i vores omgivelser, og vi arbejder 
teoretisk med metoder og processer inden for de-
sign og arkitektur. Arbejdsformen er primært projek-
tarbejde, hvor du skal lære af både dine egne og af 
professionelle designere og arkitekters projekter. Du 
skal analysere og diskutere forskellige eksempler på 
design og arkitektur, og du skal også lære at se design 
og arkitektur i lyset af tid, sted, kultur og samfund. 

IDRÆT OG 
KUNSTNERISKE 
FAG I 1. HF

ALLAN, LEKTOR:

Vi lærer eleverne, at de ikke skal være 
bange for at lave fejl. Tværtimod, vi udvik-
ler os alle sammen når vi er lidt modige.

HF
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NYE ARBEJDSFORMER

I starten af HF gennemgår du et introduktionskursus, 
hvor du bliver præsenteret for de enkelte fag og deres 
arbejdsmetoder. Der vil være kursus i studieteknik og 
læseteknik. Hertil kommer særlige forløb i matematik, 
IT og grammatik. Du vil også lære om mundtlig og 
skriftlig fremstilling samt om gruppe- og projektarbejde. 

Vi samarbejder med nogle udvalgte korte og mellem-
lange uddannelser om et praktikforløb, der kan give  
dig et indblik i, hvad det vil sige at være studerende. 
Den skemalagte værkstedsundervisning giver dig 
teknikker til at indarbejde nogle gode arbejdsvaner, 
når det gælder lektielæsning og udarbejdelse af større 
skriftlige opgaver. I løbet af HF-uddannelsen skal du 
skrive et antal projektopgaver – både alene og sam-
men med andre. 

FRIDA, 2. HF:

Det er et meget selvstændigt studie. 
Frihed under ansvar. Det passer lige  
til mig. Dels skal jeg bruge et højt snit,  
og dels vil jeg være hurtigt færdig.

HF
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JANNE, LEKTOR:

Er der en elev, der hænger lidt med hovedet, 
tar vi fat i ham eller hende, og taler om tingene. 
Hvorfor? Fordi det interesserer os, hvordan 
eleverne har det.

Har du brug for at blive 
guidet igennem dit valg 
af studieretning? 
På svendborg-gym.dk/studieretning. 
finder du link til portalen ”Sammensæt 
din studieretning”, som hjælper dig 
igennem dit valg af studieretning.
Ellers kan du altid kontakte os, hvis du 
har brug for en snak.

Find os online
Her sker hele tiden noget nyt. Derfor 
er det en god idé at holde øje med:
svendborg-gym.dk
facebook.com/svendborggym
Instagram: #svendborggym



Svendborg Gymnasium
A.P. Møllersvej 35
5700 Svendborg
Tlf. 6321 3141

post@svendborg-gym.dk 
svendborg-gym.dk

facebook.com/svendborggym

På gymnasiet får man det globale 
perspektiv – til forskel fra mange andre 

ungdomsuddannelser. Og på Svendborg 
Gymnasium gør de ekstra meget ud 

af det internationale. Jeg kan mærke 
forskellen, når jeg taler med venner

 fra andre uddannelser.


