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Hvad er det lige
Svendborg Gymnasium

kan?

Kom, vi glæder os til 

at møde dig!

Når du vælger at gå på Svendborg Gymnasium, træffer du et godt 
valg – både for din uddannelse og for din personlige udvikling. Lad 
os fortælle dig hvorfor.

Med over 1000 elever er Svendborg Gymnasium et af landets stør-
ste gymnasier. Det betyder, at du med stor sandsynlighed møder 
andre unge, der har samme interesser og værdier som dig. 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. Du får inspiration, udvikling og nye måder at se verden 
på.

På Svendborg Gymnasium møder vi dig med tillid. Vi tror på, du vil 
noget med dit studie. At du vil bidrage til fællesskabet, og at du ta-
ger undervisningen seriøst. For det betyder også, at vi underviser 
dig ud fra, hvordan netop du bedst lærer og udvikler dig. Dialog er 
noget af det, vi dyrker mest.

Vi ved, at god undervisning kræver gode rammer. Derfor går vi op i 
at indrette og vedligeholde alle vores klasseværelser, fællesområ-
der og idrætsfaciliteter. Så glæd dig, hvis de fysiske rammer bety-
der noget for, hvordan du har det. 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 man-
ge 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 fællesskab. 

Det er det, der gør Svendborg Gymnasium til mere end et gymnasi-
um. Kald det bare en livsstil. Det gør vi.
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Svendborg Gymnasium 
bobler a f liv 

Vil du have muligheder – som i mange muligheder?
Du kan vælge mellem flere studieretninger, og efter skoletid har vi 
en lang række aktiviteter. Fra musik og musical til foredrag, debat-
ter, skoleradio, frivilligt arbejde og meget mere. Her på siden kan 
du se nogle af dem. Få hele overblikket på svendborg-gym.dk.

Studiecafé – bliv klog på den hyggelige måde
Gymnasiets Studiecafé holder åbent to eftermiddage om ugen. Her 
sidder nogle skarpe afgangselever klar til at hjælpe dig, der lige 
har brug for et par fif til de skriftlige opgaver. Har du bare lyst til at 
komme og hænge ud, så er det også okay. Og så er der forresten 
gratis frugt, kaffe og te.

Fredagscafé – med vitaminer
Caféen arrangeres af eleverne og foregår et par gange hvert seme-
ster. Der er ofte et tema for fredagscaféerne. Alle kan komme med 
indslag, debat, underholdning, musik eller måske vil du teste dig 
selv som standup’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 vores fester er lidt 
større end de andre. Det er afslutningsfesten og gallafesten, hvor 
årets kommende studenter dresser op, og alle vi andre pifter med.

Studieture – kom med os ud
Svendborg Gymnasium har et internationalt perspektiv og selvføl-
gelig også studieture. Rejserne kombinerer ofte flere fag, fx sprog, 
kultur, fysik, kemi, musik eller et andet studierelevant område. Du 
kommer både på studietur og ekskursioner i Danmark og udlandet.
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Globale Gymnasier
Udvalget er for dig, som har interesse for globale problemstillinger 
og som ønsker at udfordre dig selv ved at møde mennesker, tage 
initiativ til globale aktiviteter og deltage i møder, camps og rejser 
med andre unge. Du får mulighed for at lave arrangementer og at 
tage på ture med stor frihedsgrad og ansvar. Gruppen er drevet af 
tilbud og opfordringer udefra men også i høj grad af, hvad I selv øn-
sker at arbejde med.

Slip din indre journalist løs
På Svendborg Gymnasium har vi tre forskellige elevstyrede medie-
redaktioner: SG News, BAENK og Radio Svend. Du kan også udle-
ve din indre journalist med tekst, lyd og levende billeder. SG News 
producerer video, BAENK skaber magasiner, og Radio Svend un-
derholder med indslag og musik i spisepausen.

Har du musik i blodet?
Musik fylder meget på Svendborg Gymnasium, og du kan vælge 
mellem mange tilbud. Vi arbejder tæt sammen med Svendborg Mu-
sikskole, som har instrumentalundervisning og samspil med bl.a. 
skolens Big Band. Rigtig mange af vores elever laver desuden de-
res egne bands på kryds og tværs.

Morgensamling – start dagen med smil
Hver tirsdag samles hele skolen til morgensamling. Det er her, du 
får praktiske beskeder om kommende arrangementer, møder, fe-
ster og hvad der ellers rører sig på skolen. Fællesskabet

er super godt!

Eleverne skaber 
skolens puls
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HAR DU EN FORSKER I MAVEN? 
Melder du dig som forskerspire, og vurderer dine 
lærere, at din projektbeskrivelse lever op til kriterier-
ne, 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 fordybe sig i et specifikt emne. Det er en 
spændende forsmag på universitetet og måske 
arbejdet som ph.d.-studerende. 

CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED 
Cambridge English Advanced (CAE) er et engelsk 
undervisningssystem, som udbydes af University of 
Cambridge. Med et CAE får du stærke engelsk 
kvalifikationer, som du kan bruge til at søge ind på 
en lang række universiteter i hele verden. I undervis-
ningen øver og træner du en række færdigheder, 
som du kommer til eksamen i. Systemet adskiller sig 
en del fra den engelskundervisning, du ellers kender 
fra det danske skolesystem, og det udfordrer dig til 
at tænke i nye baner. CAE er et godt og kvalificeren-
de supplement til den daglige engelskundervisning. 

MASTERCLASS I KEMI/FYSIK  
OG BIOTEKNOLOGI/BIOLOGI 
Som sciencetalent kan du blive en del af Master-
Class. 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 naturvidenskabelige 
forskere i Danmark. 

SAMFUNDSCUP – KNÆK KODEN TIL 
SAMFUNDETS PROBLEMER 
Vi deltager i innovationskonkurrencen SamfundsCup. 
Her udvikler landets mest engagerede gymnasiele-
ver forslag til, hvordan man løser samfundsfaglige 
problemer som fx velfærds- og klimaproblematikker. 
De dygtigste elever fra de regionale konkurrencer 
går videre til den prestigefulde finale på Christians-
borg. 

SVENDBORG SPORTSAKADEMI 
SG er en del af Svendborg Sportsakademi. Det 
betyder, at vi sammen med Sportsakademiet hjælper 
dig med at koordinere og prioritere din uddannelse 
og din sport, så der bliver kvalitet på begge hylder. 
Du har mulighed for at morgentræne og kan også 
reflektere og sparre med en mentor, som kender til 
ungdomsliv, talentudvikling og uddannelse. 

TEAM DANMARK – TID TIL ELITESPORT
En studentereksamen er god at have i baghånden, 
når sportskarrieren stopper. Svendborg er en af 
Team Danmarks elitekommuner. Det betyder, at du 
hos os kan tilrettelægge din gymnasietid, så der 
både er plads til træning og til at gå i skole. Du kan 
enten være elev i en særlig Team Danmark-ordning, 
hvor du bliver student på fire år, eller du kan gen-
nemføre STX eller HF i en almindelig klasse på 
særlige vilkår. 

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE
Akademiet for talentfulde unge – ATU – er et tilbud 
til elever, der er særligt dygtige i flere fag. Udover 
det faglige engagement skal du også have socialt 
overskud og vilje til at bruge noget af din 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 ekskursioner. 

Elever fra Svendborg Gymnasium deltager sammen 
med elever fra de øvrige fynske gymnasier – nogle 
gange sammen med universitetsstuderende. ATU 
stimulerer og udfordrer dig og gør dig bevidst om, 
hvad der venter dig på de videregående uddannel-
ser. Du møder andre talentfulde elever og får en 
enestående mulighed for at udvide dit netværk med 
unge på andre skoler.

Sæt turbo på dit talent

HAR DU ET SÆRLIGT TALENT ELLER INTERESSE? 
PÅ SVENDBORG GYMNASIUM KAN DU UDVIKLE DIG 
VIDERE IGENNEM EN LANG RÆKKE TALENTAKTIVITETER
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På Svendborg Gymnasium har vi et væld af internationale samar-
bejder med skoler i store dele af verden. Svendborg Gymnasium er 
også en del af fællesskabet Globale Gymnasier. 

De sproglige udvekslingsrejser til Mexico, Spanien, Tyskland, Frank-
rig og USA er reserveret til dig, som gerne vil være dygtig til sprog. 
Som elev hos os kan du også komme på udveksling til fx Kina, Indi-
en eller Italien. Når du er på udveksling, bor du hos en værtsfamilie 
og går på det lokale gymnasium. Du og din familie i Danmark bliver 
også værter for en udvekslingsstudent.

SG’s sproglærere har mange års erfaring med at tilrettelægge og 
udvikle udvekslingsrejser til netop de lande, hvor dit fremmedsprog 
tales. Mange elever fra Svendborg Gymnasium har gennem årene 
skabt varige venskaber på tværs af landegrænser og har på den 
måde fundet vejen til at læse videre i udlandet. 

Internationalt 
perspektiv og stærke 
relationer til verden

STX 
giver mig mange 

muligheder
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• 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.

STX-OPBYGNING
Det tager 3 år at få en studentereksamen. Du begynder på et 
grundforløb, der varer 3 måneder. I grundforløbet er der forskellige 
sprog og naturvidenskabelige fag. Her lærer du også gymnasiets 
arbejdsmetoder at kende, samtidig med du får grundig vejledning i 
at vælge studieretning. Efter grundforløbet vælger du din endelige 
studieretning. 

I dit studieretningsforløb har du obligatoriske fag, studieretningsfag 
og valgfag. Valgfagene kan være fag, som du allerede har og øn-
sker at hæve til et højere niveau. Eller det kan være helt nye fag. 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 12 forskellige studieretninger 
fordelt på fire hovedområder:

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

Hvorfor vælge 
studentereksamen på SG?

ST
X
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Vi vil gerne vække 
elevernes  

nysgerrighed

OPTAGELSESKRAV
For at blive optaget skal du være vurderet uddannelsesparat med 
mindst 5 i gennemsnit af alle afsluttende standpunkts karakterer.  
Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. frem-
medsprog i 5.-9. klasse. Derudover skal du have aflagt folkeskolens 
obligatoriske prøver efter 9. klasse samt have bestået folkeskolens 
afgangseksamen. 

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse, skal du have modtaget 
undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9. eller 
10. klasseprøver i disse fag. Opfylder du ikke forudsætningerne for 
optagelse, vil du kunne komme til optagelsesprøve og en samtale. 

Læs nærmere på svendborg-gym.dk
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STX
opbygning
På STX starter alle med et grundforløb på 3 måneder. 
Her præsenteres du for vores mange forskellige fag, så du bliver 
klædt godt på til at vælge studieretning, når du afslutter grundforlø-
bet. Du kan vælge mellem 12 studieretninger. 

ALMEN SPROGFORSTÅELSE *

ANDET FREMMEDSPROG (FRANSK, SPANSK, TYSK)

DANSK 

ENGELSK 

FYSIK 

HISTORIE

IDRÆT 

KUNSTNERISK FAG  
(BILLEDKUNST, DESIGN, DRAMA, MEDIEFAG, MUSIK) 

MATEMATIK 

NATURVIDENSKABELIGE FAG  
(BIOLOGI, KEMI, NATURGEOGRAFI)

NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB *

OLDTIDSKUNDSKAB 

RELIGION 

SAMFUNDSFAG

SAMMENSÆT 
DIN STUDIERETNING

Portalen "Sammensæt din studieretning" 
giver dig overblik over alle dine muligheder 

i forhold til valg af studieretning og  
øvrige fag. Du finder portalen på  

svendborg-gym.dk/kommende-elev

* Afsluttes med eksamen i grundforløbet
Andet fremmedsprog er: Fransk (begynder/fortsætter), Spansk (begynder), Tysk (fortsætter)

OBLIGATORISKE FAG
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Studieretninger og fag

Valgfag

SPROG 1
Engelsk A - Fransk A/Spansk A 

Tysk B

SPROG 2
Engelsk A – Fransk A/Tysk A  

Samfundsfag B

SPROG 3
Engelsk A – Spansk A

Latin C

NAT 1
Matematik A - Fysik B 

Kemi B

NAT 2
Bioteknologi A - Matematik A 

Fysik B

NAT 3
Biologi A - Kemi B

NAT 4
Geovidenskab A – Matematik A 

Kemi B

SAMF 1
Samfundsfag A - Matematik A

SAMF 2
Samfundsfag A - Engelsk A

MUSISK
Musik A - Engelsk A

ASTRONOMI C

BILLEDKUNST C/B

BIOLOGI B

DESIGN & ARKITEKTUR C/B

DRAMATIK C/B

ENGELSK A

ERHVERVSØKONOMI C

FILOSOFI C

FRANSK BEGYNDER A

FRANSK FORTSÆTTER B/A

FYSIK B/A

IDRÆT B

INFORMATIK C

INNOVATION C

KEMI C/B/A

LATIN C

MATEMATIK B/A

MEDIEFAG C/B

MUSIK C/B

NATURGEOGRAFI C/B

PSYKOLOGI C/B

RELIGION B

SAMFUNDSFAG B/A

SPANSK BEGYNDER A

TYSK FORTSÆTTER B/A

A-niveau svarer typisk til 3 år
B-niveau svarer typisk til 2 år 
C-niveau svarer typisk til 1 år
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Studieretninger  
og fag

Når du vælger en sproglig studieretning, tager du også på opda-
gelsesrejse. Du bliver først og fremmest dygtig til at tale, skrive og 
forstå flere sprog. Med en sproglig studieretning får du et stærkt og 
solidt ordforråd på op til tre sprog, og du lærer dig selv og andre at 
kende fra flere perspektiver. 

Alt det kan du bruge, når du senere i din uddannelse og i dit ar-
bejdsliv skal forstå og samarbejde med mennesker, der måske ser 
verden på en anden måde. De sproglige studieretninger åbner 
mange døre inden for fx international handel og kommunikation, 
medier, pædagogik og kunstneriske uddannelser. 

For dig der vil 
kommunikere og forstå 
verden gennem sprog 

SUPERSPROG
Gennem sprog bliver du klogere på, hvordan mennesker tænker 
og handler. I disse studieretninger er sproget og alt det, der har 
med sprog at gøre, det helt centrale. 

Du møder alle mulige slags tekster i undervisningen – både skrift-
lige, lyd og film. Og så skal du møde andre kulturer: Vi rejser ud, 
møder og samarbejder med de sprog og lande, vi beskæftiger os 
med. Lige meget hvilke sprog, du vælger, har du fortrinsret til at 
komme med på en eller flere af vores udvekslingsrejser i løbet af  
1., 2. eller 3. g. Den supersproglige studieretning er for dig, der har 
lyst til at kunne flere fremmedsprog på højt niveau. Og den er for 
dig, som vil forstå og forklare, hvorfor mennesker tænker og reage-
rer, som de gør.

Sprog 1:
Engelsk A
Fransk A / Spansk A
Tysk B

Sprog 2:
Engelsk A
Fransk A / Tysk A 
Samfundsfag 
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Eleverne er her 
fordi de gerne vil 

være her. Det mær-
ker man tydeligt

"Bliv skarp 
på samfund, sprog 

og politik"

SPROG OG SAMFUND
Vælger du en af de samfundssproglige studieretninger, får du Sam-
fundsfag B og Engelsk A samt enten Tysk A eller Fransk A. Her dyk-
ker du både ned i sprogene og skærper dit blik for de samfund, 
hvor sprogene tales. 

Den samfundssproglige studieretning er for dig, der interesserer 
dig for samfundet og har lyst til at tale flere sprog på højt niveau. 

Sprog 3:
Engelsk A
Spansk A
Latin C
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Har du overvejet at blive  
arkitekt, havbiolog eller IT-chef,  
så giver naturvidenskaben dig de 

bedste forudsætninger for at drømmen  
bliver til virkelighed

NATURVIDENSKABELIGE 
STUDIERETNINGER
Vi vil gerne invitere dig med på en fantastisk rejse ind i naturviden-
skabens verden, hvor du får lov til at lave masser af eksperimenter, 
observationer og databehandling. Med naturvidenskaben får du 
nogle af de grundlæggende redskaber til at forstå, hvordan kloden 
og universet er skruet sammen. Den viden kan du senere bruge 
til fx at skabe banebrydende forskningsresultater eller udvikle nye 
produkter og teknologier. Matematikken er omdrejningspunktet i 
naturvidenskaben, og netop derfor er matematik et gennemgåen-
de fag for alle elever på det naturvidenskabelige område. Afhæn-
gigt af hvilken studieretning du vælger, kan du desuden dykke ned 
i biologien, bioteknologien, fysikken, kemien og geovidenskaben.

Undervisningen er en blanding af teoretisk viden og praktiske øvel-
ser. I løbet af året tager vi på ture ud af huset, blandt andet til uni-
versiteter i Danmark. Vi deltager typisk i Naturvidenskabsfestival, 
Forskningens Døgn, fysik- og kemiolympiade, matematikkonkurren-
cer, MasterClass og Efterårslaboratorium.

Nat 1:
Matematik A
Fysik B
Kemi B
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BIOTEKNOLOGI
Spring ind i fremtiden! Gennem eksperimenter, forsøg og besøg på 
virksomheder og universiteter lærer du, hvordan levende organis-
mer og biologiske metoder kan bruges til at udvikle og optimere 
produkter inden for bl.a. landbrug , miljø- , fødevare-  og sundheds-
området. Vi bruger matematik til at systematisere målingerne af 
vores eksperimenter i fysik og bioteknologi. Fysik beskriver foran-
dringer 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 fx at udvikle renere teknologi, nye 
og bedre lægemidler eller til at arbejde med fx miljøbeskyttelse el-
ler plante-  og dyreforædling. Hvem ved, måske er du en af de nye 
pionerer i fremtidens biotek industri

Nat 2:
Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

BIOLOGI OG KEMI
Biologi og kemi er studieretningen for dig, der undres over naturens 
skabninger, og som vil lære at forstå og forklare biologiske sam-
menhænge og processer. Velkommen til tre år i biologiens verden, 
hvor du kommer 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 sammenhænge i biologien. Gen-
nem tværfagligt arbejde vil du se, hvordan de to fag kan understøt-
te hinanden både teoretisk og praktisk, når vi arbejder med forsøg 
og eksperimenter som en del af undervisningen. Dette er studie-
retningen for dig, som vil lære at forstå og forklare biologiske sam-
menhænge og processer i såvel dyr og planter som i mennesker. 

Nat 3:
Biologi A
Kemi B

GEOVIDENSKAB 
Studieretningen Geovidenskab henvender sig til dig, som er nys-
gerrig på og vil vide mere om vores planet Jorden. I Geovidenskab 
beskæftiger vi os med de store udfordringer som klimaforandrin-
ger, vandmangel og ressourceknaphed, og du kommer til at arbej-
de med de løsninger, som er nødvendige for at få et mere bære-
dygtigt samfund.

Geovidenskab er kendetegnet ved, at vi arbejder med mange for-
skellige metoder i undervisningen. Du kommer på geologisk feltar-
bejde og ekskursioner, du skal udføre forsøg i laboratoriet og lære 
om den teoretiske baggrund for de emner, vi arbejder med.
Faget Geovidenskab A er gennemgående i alle 3 år i studieretnin-
gen, og det er en sammensætning af fagene Fysik og Naturgeogra-
fi. Derudover indgår Matematik A og Kemi B i studieretningen, så du 
får en både bred og dybdegående naturvidenskabelig viden. 

Nat 4:
Geovidenskab A
Matematik A
Kemi B
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Samfundsfaglige
studieretninger

Hvis du vælger en samfundsfaglig studieretning, vil du komme til at 
arbejde med aktuelle problemstillinger inden for politik, økonomi, 
sociologi og internationale forhold. Med udgangspunkt i samfunds-
videnskabelige teorier og metoder undersøger og diskuterer vi den 
udvikling, der kendetegner det moderne samfund. Både i Danmark 
og ude i verden. 

Det fede ved  SG er fællesskabet  og nogle virkelig engagerede lærere 
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SAMFUND OG VIDENSKAB
Denne studieretning er for dig, der har lyst til at arbejde med sam-
fundsvidenskabelige teorier, kultur, politisk adfærd, internationale 
magtforhold og identitetsdannelse i en global verden. 

Du lærer at lave empiriske undersøgelser ude i marken og at analy-
sere de indsamlede data. Hvad er fx rækkevidden og begrænsnin-
gen af de tal, der ligger til grund for befolkningsudvikling, statistiske 
valganalyser 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.

Samf 1:
Samfundsfag A
Matematik A

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. Omdrejningspunk-
tet 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 me-
dier.

Samf 2:
Samfundsfag A
Engelsk A

Lærerne er meget  

engagerede og sørger for,  

at undervisningen er 

meget varieret
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Musisk 
studieretning

MUSIK OG ENGELSK
Studieretningen er både for dig, der har spillet og sunget i mange 
år – og for dig, der er fascineret af musikken, men endnu ikke er i 
gang. 

Du kommer til at bruge meget tid på sang, kor og sammenspil. Der 
er udfordringer for både den øvede og nybegynderen. Gymnasiet 
har et samarbejde med musikskolen, hvor du har mulighed for at 
modtage instrumental- eller sangundervisning. 

Vi optræder løbende til arrangementer på og uden for skolen. 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 musikhåndværket arbejder vi også 
teoretisk med musikken. Vi dykker ned i musikkens historie fra mid-
delalderen til i dag. Du lærer at analysere både klassisk og rytmisk 
musik for at forstå, hvordan musikken er opbygget, og hvilken histo-
rie den kan fortælle os. Du lærer også at skrive noder og arrangere 
musik. 

Hvis du er særligt interesseret i matematik, har du i 3. g mulighed 
for at vælge matematik på A-niveau i stedet for et valgfag på C-ni-
veau. 

Hvis du ønsker musisk studieretning, er det en god idé allerede 
ved ansøgningen at vælge musik som kreativt fag samt vælge fort-
sættersprog tysk eller fransk.

Musik 1:
Musik A
Engelsk A

Bliv en del af det 
musikalske og kreative miljø på 
Svendborg Gymnasium og fyld 

din skoledag og dit liv med musik
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Du skal vælge ét af de kunstneriske fag på C-niveau.  
Faget kan afsluttes med både en teoretisk og praktisk mundtlig eksamen.

Kunstneriske 
fag - 1.g + 1.hf

DESIGN & 
ARKITEKTUR

I Design & Arkitektur arbejder vi praktisk med at 
udtænke designløsninger ud fra konkrete pro-

blemstillinger i vores omgivelser. Vi arbejder også 
teoretisk med metoder og processer inden for 
design og arkitektur. Arbejdsformen er primært 

projektarbejde. Du lærer både af dine og af 
professionelle designere og arkitekters projekter. 
Du skal analysere og diskutere forskellige eksem-
pler på design og arkitektur, og du skal også lære 
at se design og arkitektur i lyset af tid, sted, kultur 

og samfund.

IDRÆT (HF)
Omdrejningspunktet i idræt C er den fysiske  
aktivitet og træning. Du opnår færdigheder 

inden for et bredt udsnit af idrætsfaglige discipli-
ner som boldspil, musik og bevægelse samt 
klassiske og nye sportsgrene. Du træner din 

fysiske kapacitet og lærer om grundlæggende 
principper for træning. Bl.a. skal du sammensæt-

te og gennemføre et opvarmningsprogram 
og dit eget fysiske træningsprogram. 

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt 
niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen. 

Undervisningen tilrettelægges i forløb 
og kobler teori og praksis.

DRAMATIK
Dramatik kræver ingen specifikke erfaringer, men 
du skal have lyst til at samarbejde kreativt, intelli-
gent og kommunikerende. Vi ser teater, vi laver 
selv teater gennem skuespiltræning, øvelser og 
iscenesættelser. Og vi vurderer, analyserer og 

diskuterer teaterets mange udtryksformer. I løbet 
af skoleåret laver du et selvstændigt projekt, som 

du også viser for et publikum.

MEDIEFAG
I mediefag zoomer vi ind på levende billeder både  

på film og tv. Du får også afprøvet dine egne 
kreative evner i selvstændige produktioner og får 
skærpet din kritiske sans, når du ser på mediepro-
duktioner. Du lærer at optage og redigere, plan-
lægge og gennemføre en film- eller dokumentar-
produktion, og samtidig lærer du at beskrive og 

analysere forskellige medieprodukter.

MUSIK
Musik kræver ingen særlige forudsætninger.  

Du behøver 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, 

er det en god idé allerede ved ansøgningen at 
vælge musik som kreativt fag.

BILLEDKUNST
Du lærer at se og beskrive, analysere og fortolke 

det, du ser. Og du lærer at lave billeder og skulptu-
rer, når vi med udgangspunkt i teorien selv prøver 

kræfter med kunsten og laver mindre praktiske 
opgaver. Du behøver ikke at være god til at tegne 

for at vælge faget. I løbet af året kan du bl.a. 
arbejde med arkitektur, maleri og moderne kunst 

som fx videoinstallationer og street art.  
De praktiske opgaver inddrager både IT og 

“gammeldags” værktøj såsom hobbyknive og pap.
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HF På HF er det ikke karaktererne,  der definerer hvem  du er som person

•  DU FÅR EN BRED UDDANNELSE MED FAG INDEN 
FOR SAMFUNDSVIDENSKAB, NATURVIDENSKAB, 
SPROG OG FÆLLESFAG SOM DANSK, MATEMATIK 
OG KULTUR- OG SAMFUNDSFAG

•  DU FÅR IKKE STANDPUNKTSKARAKTERER MEN 
FEEDBACK PÅ DINE PRÆSTATIONER OG OPGAVER

• DU SKAL TIL EKSAMEN I ALLE DINE FAG

Hvorfor vælge en  
HF-uddannelse på SG?

Du har måske allerede en klar idé om, hvad du gerne vil uddanne 
dig til, eller du  vil gerne være færdig med din ungdomsuddannelse 
på to år? 

I så fald er HF lige noget for dig. HF har sin egen helt særlige pro-
fessionsrettede profil. Det vil sige, at den peger frem mod at læse 
videre på de korte og mellemlange videregående uddannelser, så 
som politibetjent, socialrådgiver, radiograf, lærer, pædagog, fysio- 
og ergoterapeut, ambulanceredder, industritekniker, diætist, data-
matiker, IT-teknolog, laborant og mange flere. 

HF-OPBYGNING
Ud over en række obligatoriske fællesfag som dansk, matematik, 
engelsk, kunstneriske fag, naturvidenskabelig fagpakke og kultur- 
og samfundsfag vælger du i løbet af din uddannelse en fagpakke, 
der toner din uddannelse efter dine interesser og ønsker for videre-
gående uddannelse. 

Samtidig har du mulighed for at vælge mellem en masse spænden-
de valgfag, hvor du møder helt nye vinkler og mennesker. Så der er 
masser af muligheder for at fordybe dig i netop det, du synes er in-
teressant.
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Det er vigtigt, 
at der er en god relation 

mellem os lærere 
og eleverne

UDDANNELSESMILJØ
Din hverdag foregår i et miljø med flere end 1000 andre unge og vi 
lover dig, at der er masser af aktiviteter i din hverdag. Studiemiljøet 
på HF er dynamisk og skolen er præget af mange sociale og fagli-
ge aktiviteter både i og efter skoletid. Omgivelserne er samtidig 
trygge, fordi vi på SG lægger stor vægt på, at vi er sammen om at 
skabe et miljø, hvor vi hjælper hinanden, hvor det er godt at lære og 
der er plads til at turde fejle. 

Vi har et fast tilrettelagt introforløb, hvor lærerne hjælper eleverne 
med at lære hinanden at kende og hvor du fra første dag har en 
makker, du kan følges med i kantinen og samarbejde med, indtil I 
kender hinanden i hele klassen.

OPTAGELSESKRAV TIL 2-ÅRIG HF
Du kan blive optaget på HF direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du 
bl.a. er erklæret uddannelsesparat, ved mindst at have 4 i gennem-
snit af de afsluttende standpunktskarakterer og haft 2. fremmed-
sprog siden 5. klasse.

Læs nærmere på vores hjemmeside:
svendborg-gym.dk
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HF er opbygget i 4 semestre, hvor du efter hvert semester afslutter 
nogle fag og skal til eksamen i disse. Andre fag starter først i andet 
semester, dvs. efter jul i 1. HF. Inden du begynder på uddannelsen, 
skal du vælge et kunstnerisk fag eller idræt, som du skal have i før-
ste semester.

I HF gives der ikke standpunktskarakterer, men kun eksamenska-
rakter. Det betyder, at der i den daglige undervisning ikke er fokus 
på karakterer, men i stedet på at skabe et læringsrum med plads til 
at udforske, lave fejl, blive klogere i fællesskab med de andre i klas-
sen. Der gives løbende feedback på dit daglige arbejde og altid på 
dine opgaver. Vi lægger stor vægt på at tale med dig om, hvor du 
står fagligt og hvordan du udvikler dine evner. Der er skriftlig eksa-
men i Dansk A, Engelsk B og Matematik C. Derudover er der i dine 
fagpakker og valgfag mundtlig eller skriftlig eksamen. 

Opbygningen

Fagpakkefag Obligatoriske fag Valgfag

HF
1. HF 2. HF

1. 
SEMESTER

2. 
SEMESTER

3. 
SEMESTER

4. 
SEMESTER

DANSK A

ENGELSK B

MATEMATIK C

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE (NF)
Biologi C, Geografi C, Kemi C

KULTUR- OG SAMFUNDSGRUPPE (KS)
Historie B, Religion C, Samfundsfag C

IDRÆT ELLER KUNSTNERISK FAG C (SE SIDE 21)
Billedkunst C, Design C, Drama C, Mediefag C, Musik C

FAGPAKKEFAG 1

FAGPAKKEFAG 2

VALGFAG

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO)
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1. HF EFTERÅR 1. HF FORÅR

DANSK A DANSK A

ENGELSK B ENGELSK B

KS-HISTORIE B KS: HISTORIE B, RELIGION C, SAMFUNDSFAG C

KUNSTNERISK FAG C ELLER IDRÆT C MATEMATIK C

MATEMATIK C NF: KEMI C, BIOLOGI C, GEOGRAFI C

NF: KEMI C, BIOLOGI C, GEOGRAFI C

2. HF EFTERÅR 2. HF FORÅR

DANSK A DANSK A

ENGELSK B ENGELSK B

1 VALGFAG PÅ B-NIVEAU ELLER 2 PÅ C-NIVEAU* 1 VALGFAG PÅ B-NIVEAU ELLER 2 PÅ C-NIVEAU*

FAGPAKKEFAG B/B ELLER B/C FAGPAKKEFAG B/B ELLER B/C

KS: HISTORIE B, RELIGION C, SAMFUNDSFAG C SSO

* afhængigt af dit fagpakkevalg

25



Fagpakker
Vi tilbyder 5 spændende fagpakker, der er tilrettelagt så de peger 
frem mod netop dine interesser. Det kan være, at du allerede ved, 
hvad du gerne vil uddanne dig til og derfor vælger fagpakke deref-
ter. Eller også har du endnu ikke besluttet dig, men følger det, du 
synes er særligt interessant og vælger derfor en  fagpakke og kom-
binerer den med de valgfag, du synes er allermest spændende. 
Der er nok at vælge imellem, fordi vi er en stor skole. 

HF – INDIVID OG SAMFUND

HVIS DU GERNE VIL: 
Arbejde med børn og unge og voksne i en hverdag, hvor du er klædt 
på til at uddanne, vejlede og guide mennesker i deres liv og uddan-
nelse som pædagog, socialrådgiver, lærer

Så får du følgende fagpakkefag Samfundsfag B – Psykologi C (+ valgfag B)

HF – DESIGN OG KREATIVITET

HVIS DU GERNE VIL: 
Styrke og udvikle dine kreative egenskaber og videreuddanne dig 
inden for kunst, kultur fx som designer af tekstiler, spil, smykker eller 
multimedier

Så får du følgende fagpakkefag Kreativt B* – Kreativt C  (+ valgfag B)

HF – MENNESKET I VERDEN (VERDENSMÅL)

HVIS DU GERNE VIL: 
Fokusere på samfundsforhold, klima, forbrug og miljø og bidrage  
til den bæredygtige omstilling, der skal til for at sikre vores fælles 
fremtid

Så får du følgende fagpakkefag Samfundsfag B – Biologi B eller Geografi B (+ valgfag C)

HF – KROP OG SUNDHED

HVIS DU GERNE VIL: 
Bidrage i et samfund, hvor fokus på sundhed, krop og livsstil er i 
højsædet og du måske ser dig selv som fysioterapeut, diætist, syge-
plejerske, ergoterapeut

Så får du følgende fagpakkefag Biologi B – Matematik B  (+ valgfag C)

HF –  I UNIFORM I SAMFUNDET

HVIS DU GERNE VIL: Være politibetjent, søge ind til forsvaret eller uddanne dig til  
ambulanceredder

Så får du følgende fagpakkefag Idræt B* – Samfundsfag B – Psykologi C

* forudsætter at du vælger Idræt C i 1. HF

* kræver at du vælger et kreativt fag på C-niveau i 1. HF

H
F
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Når du starter på SG, vil du opleve at skolen er stor og vi er mange. 
Det er både spændende og kan også virke overvældende de før-
ste gange man kommer her. Omkring klassen er der et lærerteam, 
der består af 3 – 4 af klassens lærere og de følger klassens faglige 
og sociale trivsel tæt, og teamet mødes jævnligt med klassens ele-
ver både enkeltvis og i grupper for at arbejde med trivsel. Derud-
over introduceres du både til de enkelte fag og til arbejdsmetoder-
ne i fagene, ligesom vi har stort fokus på, hvordan man udvikler 
gode studievaner både i forbindelse med lektielæsning og i forhold 
til at skrive opgaver. 

FORSKELLIGE ARBEJDSFORMER
HF-uddannelsen byder på stor variation i den daglige undervisning. 
Der er naturligvis almindelig klasseundervisning, men en stor del af 
arbejdet på HF er også i projekter, hvor du sammen med klasse-
kammerater arbejder med et bestemt emne over en længere perio-
de. Der er tværfaglige forløb, ekskursioner og studieture både i 
ind- og udland. Du skal være forberedt på noget hjemmearbejde 
og der er mødepligt til undervisningen såvel som aktiviteter ud af 
huset.

UD AF HUSET
Allerede i starten af skoleåret tager vi på en 3 dages tur til Køben-
havn, hvor formålet både er socialt og fagligt. Vi bor på hostel midt i 
byen og dagene er fyldt med aktiviteter, der er planlagt af både læ-
rere og elever og der er masser af tid til at blive rystet sammen i 
klassen og på hele årgangen. I 2. HF drager vi udenlands på studi-
etur. Tidligere har HF-klasserne været i Rom, Berlin, Riga og vores 
mål er at præsentere dig for noget du måske ikke har set før eller 
slet ikke vidste, at du syntes, var skægt.

PROJEKT- OG PRAKTIKFORLØB
Undervejs i dit uddannelsesforløb bliver der afviklet 3 projekt-og 
praktikforløb. Disse 3 forløb vil blive brugt til at præsentere konkre-
te og virkelighedsnære problemstillinger i fag- og faggrupper gen-
nem en kombination af praktisk ”feltarbejde” og den faglig under-
visning. Vi samarbejder med de videregående uddannelser og 
virksomheder i området. I 2. HF kommer alle i job- eller uddannel-
sespraktik og her har du mulighed for at besøge uddannelsesste-
derne og i den forbindelse arbejde med en case, der introducerer 
netop det job eller den uddannelse, du gerne vil søge ind på.

H
F

Lærerteams omkring klassen og 
fokus på en god skolegang

27



Valgfag
Udover fagene i din fagpakke og de obligatoriske fag er der i 3. og 4. semester plads  
til valgfag. Afhængigt af fagene i din fagpakke, kan du enten vælge et nyt fag på C-ni-
veau eller hæve et C-fag, som du allerede har haft i 1. eller 2. semester til et B-fag.  
I visse fagpakker er valgfaget bundet til fagpakken. Herunder kan du se, hvilket fag du 
kan vælge på hvilke niveau. 

Det er ikke sikkert, at alle valgfag oprettes.
Det kommer bl.a. an på antallet af ansøgere til fagene.

VALGFAG:

FAG C-NIVEAU B-NIVEAU

ASTRONOMI

BILLEDKUNST

BIOLOGI 

DRAMATIK 

ERHVERVSØKONOMI

FILOSOFI 

IDRÆT

INFORMATIK 

KEMI

LATIN

MATEMATIK 

MEDIEFAG 

MUSIK

NATURGEOGRAFI

PSYKOLOGI

RELIGION

SAMFUNDSFAG
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Her er plads til 
alle typer og der 

er ikke noget 
karakterpres
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På svendborg-gym.dk/kommende-elev finder du link til portalerne ”Sammensæt  
din studieretning" og "Fagpakker på HF”, som hjæl per dig igennem dit valg af 
studieretning eller fagpakke.

Du kan også altid kontakte os, hvis du har brug for yderligere vejledning.

Har du brug for 
at blive guidet
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Find os online
Her sker hele tiden noget nyt. 
Derfor er det en god  
idé at holde øje med:

svendborg-gym.dk
Facebook: svendborggym
Instagram: @svendborggym
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SVENDBORG GYMNASIUM

A.P. Møllersvej 35
5700 Svendborg

Tlf. 63 21 31 41
post@svendborg-gym.dk 

facebook.com/svendborggym
svendborg-gym.dk

STX
  HF20
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