
Brobygning 2022 Svendborg Gymnasium 

Generelt om brobygning: 

Brobygningsforløbet består af 9 og 10. klasses brobygning. Dette forløb strækker sig fra uge 39-40 

hvor det er 9 klasses elever der i 8. kl. blev vurderet ikke-uddannelsesparat og elever der har brug 

for afklaring af uddannelsesvalg.  

Fra uge 44 til og med uge 50 består af besøg af elever fra folkeskoler og efterskoler i vores om-

råde. I uge 49 og 50 (elever fra folkeskolerne) er det et 5 dags forløb de andre uger (elever fra ef-

terskolerne) er det 2 og 3 dags forløb. Vi har lagt et særskilt undervisningsforløb for klasserne, som 

gerne skulle gøre eleverne bekendt med uddannelsens praktiske og teoretiske dele. Undervisnin-

gen skal tilrettelægges ud fra 1g / 1 HF niveau.  

Som det fremgår af bekendtgørelse 825 af 16/08/2019 skal den obligatoriske brobygning give den 

unge bedre mulighed for og motivation til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt 

udvikle den unges faglige og personlige kompetencer. 

Brobygningen skal afspejle undervisningen på STX og HF, give eleven muligheden for at opleve 

miljøet i uddannelsen og gøre eleven bekendt med uddannelsens praktiske og teoretiske elemen-

ter. Eleverne skal have mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen og gøre eleven bekendt med 

uddannelsens faglige, sociale og personlige krav. 

Se oversigten for Svendborg Gymnasium nedenfor: 

 

Uge Hold Skoler 

Obligatorisk 10 klasse:   

39 og 40 2 dages hold: tirs-onsdag og 
2 dages hold: tors-fredag 

Elever fra efterskole  
(9. klasse ikke-uddannelsespa-
rate som ønsker afklaring af 
valg)  
 

44 - 48 2 dages hold: man-tirs og  
3 dages hold: ons-fre 

Elever fra efterskole  
10 klasse 

49 og 50  5 dags hold man-fredag Elever fra områdets folkeskoler  

 

 
 
 

 

 

 



Nedenfor ses basisskemaet som dog kan variere med fag og positioner: 

Basis 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.mo-
dul 

Velkomst og 
rundvisning v. 
studievejleder. 
Besøg af 2g-
elever. 

NG 
 

    
Engelsk 

 
3 dage: 
Velkomst,  
st.vejl samt  
2g-elever 

Dansk 
 

Samfundsfag 
 

2.mo-
dul 

Biologi/Kemi  
 
   
 
 

Filosofi Religion/Old 
 

Matematik Psykologi 

3.mo-
dul 

Musik 
 
 
 
 
 

Spansk/Tysk 
 
45 minutter 
hver 

Fransk/Latin 
 
45 minutter 
hver 

Fysik Mediefag 

 

Basis 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.modul Velkomst – 
præsenta-
tion v/ std 
vejl– besøg 
af 2HF ele-
ver 
Std vejl. 
 

Mediefag Velkomst – 
præsentation 
v/ std vejl– 
besøg af 2HF 
elever 
Std vejl./ 
 
Engelsk 
 

Billedkunst 
 

Filosofi 
 

2.modul Matematik 
 
 
   
 
 

Ks/samfundsfag Nf/biologi 
 

NG Dansk 

3.modul Drama 
 
 
 
 
 

Psykologi   KS/historie/ 
Religion 

Nf/kemi 
 

Musik 



Undervisningen er lagt i Lectio og har I bemærkninger eller aflysninger skal I meddele det til Jeanet 

(jhe@svendborg-gym.dk) – tlf. nr. 63 21 31 25 undervisningsmodulerne fremgår som: 

• 0k og efterfulgt af faget – STX klasse 

• 0l og efterfulgt af faget – STX klasse 

• 0hf og efterfulgt af faget – HF klasse 

0k klassen STX 

0k klassen oprettes hver uge 

0l klassen STX 

0l klassen oprettes kun i de uger, hvor der er flere end 30 tilmeldte og 2 hold er nødvendig.  (koor-

dineres 4 uger før) 

0hf klassen HF 

Ohf klassen oprettes kun i de uger, hvor der er nok HF tilmeldinger. 

(koordineres 4 uger før) 

Spansk/Tysk – Fransk/Latin – Religion/Old og Biologi/Kemi: 

Lærerne har hver et halvt modul med hele klassen.  

Fagmateriale 

Undervisningen skal foregå på 1 g/1 HF niveau – det er vigtig at der ikke tages udgangspunkt i et 

lavere niveau.  

 
Fællesarrangementer/morgensamling 

Eleverne skal deltage i fællesarrangementer og morgensamling. Lærerne bedes mødes med ele-

verne i klasselokalet og følge dem ned til arrangementerne.  

Velkomst 

Holdets 1. modul afholdes af studievejlederen.  

Eleverne informeres om STX og HF strukturen - skema – lectio - mm 

Holdene får besøg af 2g/2hf introelever. 

Elevsammensætning: 

Eleverne består for det meste af enten STX eller HF. Det kan dog forekomme, at vi ikke kan op-

rette en hel HF brobygningsklasse. Det betyder, at visse af STX klasserne vil være sammensat af 

STX og enkelte HF elever. Men erfaringsmæssigt vil det dreje sig om max 5 i en klasse og langt fra 

hver uge.  

mailto:anh@svendborg-gym.dk


Fravær: 

Fravær føres hvert modul med navnene på de fraværende. 

Informationer til eleverne: 

Eleverne modtager følgende materiale: 

• Velkomstbrev 

• Skema 

• Lokaleoversigt 

• Netværk 

• STX/HF brochuren 

 

 

Evaluering: 

Læreren, der har holdet i den sidste lektion hhv. tirsdag og fredag ved 2 og 3 dages hold samt fre-

dag ved 5 dages hold, skal evaluere med eleverne. Evalueringen tager udgangspunkt i et spørge-

skema. Studiesekretæren samler evalueringerne.  


