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Globale Gymnasier har givet 
mig læring, nye perspektiver og 
fantastiske oplevelser, som jeg 

ikke vil være foruden. Her får 
vi frie tøjler, så vi kan føre vores 
ideer ud i livet og ind på skolen. 

ANNE LOUISE, 3. G
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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 næsten 1100 elever er Svendborg Gymnasium et af 
landets største gymnasier. Det betyder, at du med stor sand-
synlighed 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 tager undervisningen seriøst. Glæd dig. For det bety-
der 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, 
fællesområder og idrætsfaciliteter. Så glæd dig, hvis de fysiske 
rammer betyder noget for, hvordan du har det. Og selvom vi 
synes, skolen er ret lækkert indrettet, lytter vi altid til nye for-
slag, der kan gøre stedet endnu bedre.

Ligesom andre gode gymnasier har Svendborg Gymnasium 
mange 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 
gymnasium. Kald det bare en livsstil. Det gør vi.

Kom, vi glæder os til at møde dig.

Hvad er det lige 
Svendborg  
Gymnasium kan?
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At gå på SG handler ikke kun om 
bøger og faglighed. Der er også 
plads til andre aktiviteter, f.eks. 
musicals og caféer, hvor både 
lærere og elever er engagerede. 
MADS, 2. G

SVENDBORG GYMNASIUM 
BOBLER AF LIV 

ELEVERNE SKABER 
SKOLENS PULS

Skab film til det store lærred
SVEND Filmfestival er for Svendborgs borgere. 
Og Svendborg Gymnasium er i den grad med.  
I mediefag kan du selv producere film til festiva-
len, som bliver vist på den årlige elevfilmfestival 
”Lille Svend”. De to bedste film løber med hoved- 
priserne ”Lille Svend”-statuetterne, og bliver vist 
for et stort publikum på SVEND Filmfestival.

Slip din indre journalist løs
På Svendborg Gymnasium har vi tre forskellige 
elevstyrede medieredaktioner: SG News, BAENK 
og Radio Svend. Du kan også udleve din indre 
journalist med tekst, lyd og levende billeder. 
SG News producerer video, BAENK skaber 
magasiner, og Radio Svend underholder 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 
Musikskole, som har instrumentalundervisning 
og samspil med bl.a. skolens Big Band. Rigtig 
mange af vores elever laver desuden deres 
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 kommen-
de arrangementer, møder, fester og hvad der ellers 
rører sig på skolen. Vi slutter ofte af med god, 
hjemmelavet underholdning.

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, debatter, skoleradio, fri- 
villigt arbejde og meget mere. Her på siden kan du se nogle af dem. Læs  
mere på side 5, og få hele overblikket på skolens hjemmeside.

Studiecafé – bliv klog på den hyggelige måde
Tænk, hvis man kunne kombinere lektier med hygge. Gymnasiets Studiecafé 
holder åben to eftermiddage om ugen. Her sidder nogle skarpe 3. g’ere 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 forre-
sten gratis frugt, kaffe og te.

Fredagscafé – med vitaminer
Caféen arrangeres af eleverne, og foregår et par gange hvert semester.  
Der er ofte et tema for fredagscaféerne. Alle kan 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 vores fester er lidt større end de andre. 
Det er afslutningsfesten og gallafesten, hvor årets kommende studenter dres-
ser op, og alle vi andre pifter med.

Studieture – kom med os ud
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. Du kommer både på studietur og 
ekskursioner i Danmark og udlandet.
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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 kriterierne, er du med 
i den landsdækkende konkurrence om at blive årets for-
skerspire. En forskerspire er typisk en elev, som simpelt-
hen 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 under-
visningssystem, 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 undervisningen øver og træner du en ræk-
ke 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 kvalificerende 
supplement til den daglige engelskundervisning.

MASTERCLASS I KEMI/FYSIK OG  
BIOTEKNOLOGI/BIOLOGI 
Som sciencetalent kan du 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 naturvidenskabelige forskere i Danmark. 

SAMFUNDSKUP – KNÆK KODEN TIL  
SAMFUNDETS PROBLEMER
Vi deltager i innovationskonkurrencen SamfundsCup. Her 
udvikler landets mest engagerede gymnasielever 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 Christiansborg. 

SVENDBORG SPORTSAKADEMI  
Svendborg Gymnasium er en del af Svendborg Sportsa-
kademi. Det betyder, at vi sammen med Sportsakademiet 
hjælper dig med at koordinere og prioritere din uddannel-
se 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 både ungdoms-
liv, 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 gennemføre STX eller HF i en alminde-
lig klasse på særlige vilkår.

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE (ATU)
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 ekskursio-
ner. 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 uddannelser. Du møder andre talent-
fulde elever og får en enestående mulighed for at udvide 
dit netværk med unge på andre skoler.

Internationalt perspektiv  
og stærke relationer til verden

Har du et SÆRLIGT talent ELLER INTERESSE? På  
Svendborg Gymnasium kan du udvikle dig vidEre  
igennem en lang række talentaktiviteter.

SÆT TURBO 
PÅ DIT TALENT

På Svendborg Gymnasium har vi et væld af internationale samarbejder med 
skoler i store dele af verden. Svendborg Gymnasium er også en del af fælles-
skabet Globale Gymnasier. 

De sproglige udvekslingsrejser til Mexico, Spanien, Tyskland, Frankrig og USA 
er reserveret til dig, som gerne vil være dygtig til sprog. Og som elev hos os 
kan du også komme på udveksling til fx Kina, Indien 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 ud-
vekslingsrejser 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. 
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Hvorfor vælge studentereksamen  
på Svendborg Gymnasium?

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 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 mulig-
heder 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.

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. fremmedsprog 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 undervis-
ning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9. eller 10. klasseprøver i 
disse fag. Opfylder du ikke forudsætningerne for optagelse vil du kunne kom-
me til optagelsesprøve og en samtale. Læs nærmere på vores hjemmeside,

STX

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 studieretnings- 
forløb 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.

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 11 forskellige  
studieretninger, fordelt på fire hovedområder:

• DET SPROGLIGE OMRÅDE 
• DET NATURVIDENSKABELIGE OMRÅDE 
• DET SAMFUNDSFAGLIGE OMRÅDE 
• DET MUSISKE OMRÅDE

STX-OPBYGNING
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De Sproglige studieretninger 
handler ikke bare om kedelige 
bøjninger og sprog, men også 
om kulturer. Man får indblik i en 
befolknings tankegang. 
MADS, 2. G

ER DU I TVIVL?
Så prøv ”Vælg din studieretning” på  

svendborg-gym.dk/kommende-elev og se 
alle dine muligheder  – både i forhold til valg af  

studieretning og øvrige fag.

StudieretningER OG FAG VALGFAG

SPROG 1 Engelsk A - Spansk A - Tysk B

SPROG 2 Engelsk A – Fransk A – Spansk A

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 Bioteknologi A - Matematik A - Fysik B

NAT 3 Biologi 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

RELIGION B

SAMFUNDSFAG B/A

SPANSK BEGYNDER A

TYSK FORTSÆTTER B/A

Andet fremmedsprog er: 
Fransk (begynder/fortsætter) 
Spansk (begynder) 
Tysk (fortsætter)

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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Når du vælger en sproglig studieretning, tager du også på opdagelsesrejse. 
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 arbejdsliv skal forstå og sam-
arbejde med mennesker, der måske ser verden på en anden måde. 

De sproglige studieretninger åbner mange døre inden for fx international han-
del og kommunikation, medier, pædagogik og kunstneriske uddannelser. 

SUPERSPROG
FOR DIG DER VIL KOMMUNIKERE OG FORSTÅ VERDEN  
GENNEM SPROG 

Gennem sprog bliver du klogere på, hvordan mennesker tænker og handler. 
Når du vælger Sprog 1 eller Sprog 2, lærer du at forstå og kommunikere med 
mennesker fra det meste af verden. 

I denne studieretning er sproget og alt det, der har med sprog at gøre, det helt 
centrale. Du møder alle mulige slags tekster i undervisningen – både skriftlige, 
lyd og film. Og så skal du møde andre kulturer: Vi rejser ud, møder og samar-
bejder med de sprog og lande, vi beskæftiger os med. 
 
Alle har engelsk og spansk kombineret med enten tysk eller fransk. 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 frem-
medsprog på højt niveau. Og den er for dig, som vil forstå og forklare, hvorfor 
mennesker tænker og reagerer, som de gør. 

SPROGLIGE 
STUDIERETNINGER

SPROG 1

ENGELSK A

SPANSK A

TYSK B

SPROG 2

ENGELSK A

FRANSK A

SPANSK A
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NATURVIDENSKABELIGE 
STUDIERETNINGER

NAT 1

MATEMATIK A

FYSIK B

KEMI B

HAR DU OVERVEJET AT BLIVE ARKITEKT, 
HAVBIOLOG ELLER IT-CHEF, SÅ GIVER 
NATURVIDENSKABEN DIG DE BEDSTE 
FORUDSÆTNINGER FOR, AT DRØMMEN 
BLIVER TIL VIRKELIGHED.

KLASSISKE SPROG
Interesserer du dig for europæisk sprog, kultur, litteratur, 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 antikkens 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 større perspektiv. Vi læser og analyserer klassiske 
tekster, kunst og arkitektur fra antikken. Det skærper din analytiske 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.

SPROG 5

GRÆSK A

LATIN A

Sprog og samfund
BLIV SKARP PÅ SAMFUND, SPROG OG POLITIK

Vælger du en af de samfundssproglige studieretninger, får du samfundsfag  
B og engelsk A samt enten tysk A eller fransk A. Her dykker du både ned i 
sprogene og skærper dit blik for de samfund, hvor sprogene tales. 
 
I sprogfagene arbejder vi med alle former for tekst - både skrift, lyd og film.  
Vi ser på de historiske, kulturelle og politiske sammenhænge, der skaber den 
virkelighed, vi er en del af i dag. Hvordan er Trumps retorik for eksempel med 
til optrappe konflikter? Hvorfor insisterer Tyskland på ikke at dominere for 
meget i europæiske samarbejder? Hvorfor kolliderer Macrons politik med de 
højreorienterede røster i Frankrig?
 
Den samfundssproglige studieretning er for dig, der interesserer dig for sam-
fundet og har lyst til at tale flere sprog på højt niveau. Du får også fortrinsret til 
SG’s sprogudvekslinger, og med samfundsfag og sprog i bagagen er du klar til 
at rejse ud i verden efter gymnasiet.

SPROG 3

ENGELSK A

TYSK A

SAMFUNDSFAG B

SPROG 4

ENGELSK A

FRANSK A

SAMFUNDSFAG B

Jo flere sprog du taler, des større bliver  
dit udsyn og indsigt i egen og andres kultur.  
Du vil opleve, at verden giver mere mening, 
fordi du bedre kan skifte perspektiv på  
oplevelser og begivenheder.

KRISTINA, LEKTOR

MED NATURVIDENSKABEN FÅR DU NOGLE AF DE GRUND- 
LÆGGENDE REDSKABER TIL AT FORSTÅ, HVORDAN KLODEN 
OG UNIVERSET ER SKRUET SAMMEN. 

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 
databehandling. 

Med naturvidenskaben får du nogle af de grundlæggende redskaber til at 
forstå, hvordan kloden og universet er skruet sammen. Den viden kan du se-
nere bruge til fx at skabe banebrydende forskningsresultater eller udvikle nye 
produkter og teknologier. 

Matematikken er omdrejningspunktet i naturvidenskaben, og netop derfor er 
matematik et gennemgående fag for alle elever på det naturvidenskabelige 
område. Afhængigt af hvilken studieretning du vælger, kan du desuden dykke 
ned i biologien, bioteknologien, fysikken og kemien. Undervisningen er en 
blanding af teoretisk 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, Forskningens Døgn, fysik- og ke-
miolympiade, matematikkonkurrencer, Master Class og Efterårslaboratorium. 
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Bioteknologi
Spring ind i fremtiden. Gennem eksperimenter, forsøg og besøg på virksom- 
heder og universiteter lærer du, hvordan levende organismer og biologiske 
metoder kan bruges til at udvikle og optimere produkter inden for bl.a. land-
brug , miljø- , fødevare-  og sundhedsområdet. 

Vi bruger matematik til at systematisere målingerne af vores eksperimenter i 
fysik og bioteknologi. Fysik beskriver 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 frem- 
tidens muligheder til fx at udvikle 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? 

Biologi og kemi
BIOLOGI OG KEMI ER STUDIERETNINGEN FOR DIG, DER  
UNDRER DIG OVER NATURENS SKABNINGER, OG SOM  
VIL LÆRE AT FORSTÅ OG FORKLARE BIOLOGISKE SAMMEN-
HÆNGE 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. 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 forklare biologiske sammen-
hænge og processer i såvel dyr og planter som i mennesker. 

NAT 4

BIOTEKNOLOGI A

MATEMATIK A

FYSIK B

NAT 5

BIOLOGI A

KEMI B
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SAMFUNDSFAGLIGE  
STUDIERETNINGER

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

Du lærer at lave empiriske undersøgelser ude i marken og at analysere de 
indsamlede data. Hvad er fx rækkevidden og begrænsningen 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. 

DET GLOBALE SAMFUND
Kom helt tæt på samfundsforholdene i England og USA og forstå fx identitets-
dannelse i en globaliseret verden, kultursammenstød og mediernes magt og 
indflydelse. Du får viden om og forståelse for både det danske og det interna-
tionale samfund. Omdrejningspunktet 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. Studieretningen er for dig, der vil se ud i 
verden gennem samfundsvidenskabens kalejdoskop.

Vil du undersøge og forstå årsagerne til den økonomiske krise og flygtninge- 
og immigrationsspørgsmålet i en international sammenhæng? Så er det sam-
fundsfaglige område noget for dig.

Du kommer til at arbejde med aktuelle problemstillinger inden for politik, øko-
nomi, sociologi og internationale forhold. Med udgangspunkt i samfundsviden-
skabelige 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. 

Når du fordyber dig i samfundsfaglige emner, får du et godt grundlag for både 
at forstå og tage del i den verden, der omgiver dig. Samtidig er det samfunds-
faglige område et godt springbræt til en lang række videregående uddannel-
ser som fx statskundskab, erhvervsøkonomi og antropologi.

SAMF 2

SAMFUNDSFAG A

ENGELSK A

SAMF 1

SAMFUNDSFAG A

MATEMATIK A

Jeg havde hørt, at det var hårdt 
at starte på gymnasiet og forven-
tede, at jeg ville dykke karakter-
mæssigt. Men jeg synes, at det 
har været en glidende overgang 
fra folkeskolen. 
DAGMAR, 1. G
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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 udfor-
dringer 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. Vi arrangerer fx 
hvert år ”Muslejr”, hvor alle elever med musik på A-niveau deles i grupper på 
tværs af hold og årgange. Grupperne spiller på skolen 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 musikhåndværket arbejder 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. Hvis du er særligt interesseret i matema-
tik, har du i 3. g 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. 

KUNSTNERISKE FAG -1.G

MUSIK 1

MUSIK A

ENGELSK A

BILLEDKUNST
Du lærer at se og at beskrive, analysere og fortolke det, 
du ser. Og du lærer at lave billeder og skulpturer, 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 mo-
derne kunst som fx videoinstallationer og street art. De 
praktiske opgaver inddrager både IT og “gammeldags” 
værktøj såsom hobbyknive og pap.

DESIGN & ARKITEKTUR
I Design & Arkitektur arbejder vi praktisk med at udtænke 
designløsninger ud fra konkrete problemstillinger 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 egne, 
men også af professionelle designere og arkitekters pro-
jekter. 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.

DRAMATIK
Dramatik kræver ingen specifikke erfaringer, men du skal 
have lyst til at samarbejde kreativt, intelligent og kommu-
nikerende. Vi ser teater, vi laver selv teater gennem skue-
spiltræning, 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 medieproduktioner. Du lærer at opta-
ge 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. Du behø-
ver ikke kunne spille på et instrument i musik, 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 vælge musik som kreativt fag, når du søger ind.

BLIV EN DEL AF 
DET MUSIKALSKE OG 

KREATIVE MILJØ PÅ 
SVENDBORG GYMNASIUM 

OG FYLD DIN SKOLEDAG OG 
DIT LIV MED MUSIK. 

DU SKAL VÆLGE ÉT 
AF DE KUNSTNERISKE 

FAG PÅ C-NIVEAU. FAGET 
KAN AFSLUTTES MED BÅDE 

EN TEORETISK OG PRAKTISK 
MUNDTLIG EKSAMEN. 
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HF
FØLER DU ERHVERVSLIVET TRÆKKE I DIG? MÅSKE HAR DU 
ALLEREDE ET FREMTIDIGT JOB I SIGTE ELLER HAR UDSET  
DIG NOGLE UDDANNELSESMULIGHEDER, 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.

På 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.

•  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

Optagelseskrav til 2-årig HF
For at blive optaget skal du erklæres uddannelsesparat, bl.a ved mindst at 
have 4 i gennemsnit og haft 2. fremmedsprog siden 5. klasse. Hvis ikke du er 
erklæret uddannelsesparat, vil du kunne komme til en optagelsesprøve og en 
samtale. Læs nærmere på vores hjemmeside
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HF’S OPBYGNING

NIVEAU

ASTRONOMI C

BILLEDKUNST C/B

BIOLOGI B

DESIGN & ARKITEKTUR C/B

DRAMATIK C/B

ERHVERVSØKONOMI C

FILOSOFI C

IDRÆT C/B

INFORMATIK C

NIVEAU

INNOVATION C

KEMI B

MATEMATIK B

MEDIEFAG C/B

MUSIK C/B

NATURGEOGRAFI B

PSYKOLOGI C

SAMFUNDSFAG B

TYSK FORTSÆTTER B

1. ÅR

PROJEKTER / PRAKTIK

DANSK - A

ENGELSK - B

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGGRUPPE:
Historie B - Religion C - Samfundsfag C

KUNSTNERISKE FAG / IDRÆT *

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE
Biologi C - Geografi C - Kemi C

MATEMATIK - C

2. ÅR

PROJEKTER / PRAKTIK

DANSK - A

ENGELSK - B

KULTUR- OG SAMFUNDSFAG 
(eksamensprojekt)

SKRIFTLIG OPGAVE (SSO)

FAGPAKKER

VALGFAG

* = vintereksamen

VALGFAG OG FAGPAKKEFAG

Fagpakkerne er rigtig gode, fordi 
jeg kan målrette min uddannelse 
mod mine fremtidige jobønsker. 
Det sociale er rigtig godt. Man 
mærker ikke forskel på, om man 
går på HF eller STX. Vi blander 
os med hinanden.

SIGNE, 2. HF
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BILLEDKUNST
Du lærer at se og beskrive, analysere og fortolke det, du 
ser. Der er mindre praktiske opgaver, som spiller sammen 
med det teoretiske stof. For eksempel lærer du at lave 
billeder og skulpturer. 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 hob-
byknive og pap.

DESIGN & ARKITEKTUR
I Design & Arkitektur arbejder vi praktisk med at udtænke 
designløsninger ud fra konkrete problemstillinger i vores 
omgivelser, og vi arbejder teoretisk med metoder og pro-
cesser inden for design og arkitektur. Arbejdsformen er 
primært projektarbejde, hvor du lærer 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 særlige erfaringer, men du skal 
have lyst til at samarbejde kreativt, intelligent og kommu-
nikerende. Vi ser og laver teater gennem skuespiltræ-
ning, øvelser og iscenesættelser. Samtidig vurderer, ana-
lyserer og diskuterer vi teaterets mange udtryksformer. 
I løbet af skoleåret skal du lave et selvstændigt projekt, 
som du viser for et publikum.

IDRÆT
Omdrejningspunktet i idræt C er den fysiske aktivitet 
og træning. Du vil opnå færdigheder inden for et bredt 
udsnit af idrætsfaglige discipliner som boldspil, musik 
og bevægelse samt klassiske og nye sportsgrene. Du 
træner din fysiske kapacitet og lærer om grundlæggen-
de principper for træning. Bl.a. skal du sammensætte 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.

MEDIEFAG
Mediefaget handler om 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 dokumentarpro-
duktion, og samtidig lærer du at beskrive og analysere 
forskellige medieprodukter.

MUSIK
Musik kræver ingen særlige forudsætninger, og 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.

IDRÆT OG KUNSTNERISKE  
FAG -1. HF

I 1. HF SKAL DU VÆLGE ÉT KUNSTNERISK FAG ELLER  
IDRÆT, BEGGE PÅ C-NIVEAU, SOM AFSLUTTES MED BÅDE 
EN TEORETISK OG PRAKTISK MUNDTLIG EKSAMEN.

Mulighederne på SG er mange 
– du kan deltage i aktiviteter 
næsten hver dag. Og det er åbent 
for alle, man skal ikke være en 
bestemt type for at deltage.
OSKAR, 2. HF
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Du kan vælge mellem 
FØLGENDE fagpakker:

NYE ARBEJDS-
FORMER
I starten af HF gennemgår du et introduktionskursus, hvor du bliver præsente-
ret for de enkelte fag og deres arbejdsmetoder. Der vil være kursus i studie-
teknik og læseteknik. Hertil kommer særlige forløb i matematik, IT og gramma-
tik. Du vil også lære om mundtlig og skriftlig fremstilling samt om gruppe- og 
projektarbejde. 

Vi samarbejder med nogle udvalgte korte og mellemlange uddannelser om et 
praktikforløb, der kan give dig et indblik i, hvad det vil sige at være studeren-
de. Den skemalagte værkstedsundervisning giver dig teknikker til at indarbej-
de 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 sammen med andre. 

HF-EKSAMEN 
Med en HF vælger du et studieforløb med en helt anderledes tilgang til karak-
terer. På HF får du som udgangspunkt ikke årskarakterer. Vi fokuserer i stedet 
på et andet mål, nemlig din eksamen i de enkelte fag. På HF skal du nemlig 
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 forvent-
ninger. Hvert halvår afsluttes et eller flere fag med eksamen. Der er skriftlig 
eksamen i dansk A, engelsk B og matematik C. Derudover er der i dine fag-
pakker og valgfag mundtlig eller skriftlig eksamen. 

FAGPAKKER PÅ HF 
Når du går i 1. HF, vælger du i december måned de valgfag og den fagpakke, 
du skal have i 2. HF. En fagpakke er en kombination af to fag, der er målrettet 
din fremtidige videreuddannelse og det efterfølgende job. At vælge fagpakke 
betyder ikke, at du låser dig fast på en bestemt uddannelse eller et specifikt 
job. Men valget af fagpakke er din mulighed for – allerede på HF – at gøre dig 
mere konkrete tanker om din fremtid. 
 
Som du kan se på fagpakkerne, er de målrettet de mellemlange uddannelser. 
Det gælder både inden for det offentlige og det private erhvervsliv, fx pro-
fessionsuddannelser som fysioterapeut, sygeplejerske, lærer, pædagog og 
politibetjent.

HF KAN OGSÅ 
VÆRE EN VEJ TIL AT 

FÅ JOB I PRIVATE VIRK-
SOMHEDER FX VIA DE 

MANGE 2-ÅRIGE ERHVERVS-
AKADEMIUDDANNELSER. 

MED EN HF-BUSINESS ER DU 
GODT FORBEREDT TIL UDDANNELSE 
OG JOB INDEN FOR FX IT, ØKONOMI, 

HANDEL OG MARKEDSFØRING.

SOCIALRÅDGIVER - LÆRER - PÆDAGOG:

Samfundsfag B og Psykologi C samt et valgfag på B-niveau

LÆRER - PÆDAGOG:

Idræt B (1)  / Kreativt fag B og Psykologi C samt et valgfag på B-niveau 

SYGEPLEJERSKE - BIOANALYTIKER - SUND 1:

Biologi B og Matematik B samt et valgfag på C-niveau

SYGEPLEJERSKE - TANDPLEJER - SUND 2:

Biologi B og Samfundsfag B samt et valgfag på C-niveau

KOMMUNIKATION OG MEDIER:

Mediefag B (2) og Informatik C samt et valgfag på B-niveau

POLITI - REDNINGSKORPS - SØOFFICER:

Samfundsfag B og Idræt B (1) samt et valgfag på C-niveau 

BUSINESS - HANDEL - ØKONOMI:

Matematik B og Erhvervsøkonomi C samt et valgfag på B-niveau 

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

2)  Mediefag B forudsætter, at du
har valgt mediefag C i 1. HF.
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HAR DU BRUG FOR  
AT BLIVE GUIDET?
På svendborg-gym.dk/studieretning og svendborg-gym.
dk/fagpakke finder du link til portalerne ”Sammensæt  
din studieretning og/eller fagpakke”, som hjæl per dig 
igennem dit valg af studieretning eller fagpakke.

Du kan også altid kontakte os, hvis du har brug for yder- 
ligere vejledning.

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



SVENDBORG GYMNASIUM
A.P. Møllersvej 35
5700 Svendborg

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

facebook.com/svendborggym
svendborg-gym.dk

STX
HF2020

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i  
tvivl om hvilken studieretning, der er den rigtige for dig


