


Jeg kan 
lide, at 

jeg har mange for-
skellige fag – at jeg 
fx kan kombinere 
samfundsfag og 
naturvidenskab. Ud-
dannelsens bredde 
åbner alle døre. Og 
så betyder det gode 
sociale liv også vir-
kelig meget for mig. 

Anna, 3.g

Faglig legeplads på højt niveau
På stx møder du engagerede og inspirerende 
lærere, som underviser på et højt niveau. Du bliver 
klogere på verden omkring dig – både når du er 
ude i verden, og når vi inviterer verden indenfor. Du 
lærer i bredden, i dybden og på tværs af fag. Du får 
lov at lege, nørde og dyrke din nysgerrighed. Og du 
lærer at samarbejde, tænke selv og omstille dig til 
nye opgaver.

Du bliver klædt på til en fremtid, hvor eneste 
konstant er forandring. 

Et stærkt socialt fællesskab
Stx er den ungdomsuddannelse, der har højest 
gennemførelsesprocent, fordi du har det sjovt og 
rart undervejs. Du oplever verden på studieture og 
ekskursioner og har rig mulighed for at udfolde dig 
på scenen, på banen og bag kameraet. Du lærer 
noget om andre mennesker. Og en helt masse om 
dig selv. Du får venskaber for livet. 

Du bliver til nogen. 

Adgang til alle 
videregående uddannelser
På stx kombinerer du obligatoriske fag med 
studieretningsfag og valgfag. Du vælger til og fra, 
efterhånden som du lærer dig selv og dine drømme 
bedre at kende. Du får en studentereksamen, som 
giver adgang til alle videregående uddannelser. 
Faktisk viser en ny undersøgelse, at studerende fra 
stx klarer sig bedst på videregående uddannelser.

Du lærer, at alt er muligt.



1.G

2.G

3.G

GRUNDFORLØB (3 mdr.)

Introduktion til gymnasiet og studieretningerne

STUDIERETNINGSFORLØB

2-3 STUDIERETNINGSFAG

OBLIGATORISKE FAG
Dansk • Engelsk • Historie • Idræt  

Matematik • Samfundsfag • Oldtidskundskab • Religion

Fysik og mindst to af følgende fag: Biologi, Informatik, Kemi, Naturgeografi 

Kunstnerisk fag (Billedkunst, Design & Arkitektur, Dramatik, Mediefag eller Musik) 

2. fremmedsprog (Fransk, Italiensk, Spansk eller Tysk)

SRP (Studieretningsprojekt)

1-3 VALGFAG



Studieretninger
Du vælger studieretning i løbet 
af grundforløbet. På stx spænder 
studieretningerne over fire 
hovedområder – med hver deres 
faglige fokus. Det betyder, at 
elever med mange forskellige 
interesser er samlet, og det 
gør studiemiljøet levende og 
alsidigt.

Obligatoriske fag 
Udover 2-3 studieretningsfag 
har du en lang række obligato-
riske fag. Dvs. at du får en bred 
og solid ungdomsuddannelse 
uanset studieretning.

Valgfag
Du vælger blandt en lang række 
valgfag. Du har mulighed for at 
hæve niveauet i yndlingsfag og 
prøve kræfter med helt nye fag.

Læs meget mere om studie-
retninger og valgfag på vores 
hjemmesider.

KUNST

Musik A + Engelsk A 

Musik A + Matematik A 

NATURVIDENSKAB

Biologi A + Kemi B

Bioteknologi A + Matematik A + Fysik B

Fysik A + Matematik A + Kemi B

Geovidenskab A + Matematik A  + Kemi B

Kemi A + Matematik A + Fysik B

Matematik A + Fysik B + Kemi B

SAMFUNDSVIDENSKAB

Engelsk A + Samfundsfag A (international)

Samfundsfag A + Engelsk A

Samfundsfag A + Engelsk A (business)

Samfundsfag A + Engelsk A (klima)

Samfundsfag A + Engelsk A (medier)

Samfundsfag A + Engelsk A (sundhed)

Samfundsfag A + Matematik A

Samfundsfag A + Tysk fortsætter A

SPROG

Fransk beg. A + Engelsk A + Samfundsfag B 

Fransk beg. A + Engelsk A + Tysk forts. B / Spansk forts. B / Latin C

Fransk forts. A + Engelsk A + Samfundsfag B 

Fransk forts. A + Engelsk A + Spansk beg. A / Latin C 

Italiensk beg. A + Engelsk A + Latin C

Spansk beg. A + Engelsk A + Latin C  

Spansk beg. A + Engelsk A + Tysk forts. B

Spansk beg. A + Engelsk A + Fransk forts. B

Spansk forts. A + Engelsk A + Fransk beg. A / Latin C 

Tysk forts. A + Engelsk A + Samfundsfag B 

Tysk forts. A + Engelsk A + Fransk beg. A / Spansk beg. A / Latin C

Tysk forts. A + Engelsk A + Fransk beg. B 



Jeg er 
rigtig glad 

for hf, fordi det er en 
målrettet og seriøs 
uddannelse på kun 
2 år. Der er plads til 
alle. Alle har noget 
at bidrage med i 
klassen - både so-
cialt og fagligt.

Lucas, 1.hf

Praktisk og virkelighedsnær 
undervisning
Hf er for dig, der gerne vil se hvad din faglige 
viden kan bruges til i virkeligheden. En del af 
undervisningstiden går nemlig med praktik- og 
projektforløb, hvor du bl.a. får mulighed for at prøve 
forskellige uddannelser af. Dine lærere er alle 
universitetsuddannede, og det faglige niveau er 
derfor højt. Du skal både have obligatoriske fag samt 
fagpakkefag og valgfag, du selv vælger undervejs.

Hf i gymnasiet
Det betyder noget at tage sin hf på et gymnasium 
sammen med andre unge. Der er et stærkt 
studiemiljø omkring uddannelsen, og dagligdagen 
vil være præget af både faglige og sociale 
aktiviteter både i og efter skoletid. Vi tager 
på studieture og til koncerter, besøger både 
virksomheder og museer, har fællestimer og fester. 
Du har alle muligheder for at udvikle dig både 
fagligt, socialt og personligt.

Adgang til at læse videre
Med den blå hf-hue har du adgang til en meget 
bred vifte af videregående uddannelser næsten 
uanset hvilket fag, du er interesseret i. Hf giver dig 
nemlig adgang til både de korte og de mellemlange 
uddannelser – også kaldet erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelserne. Hvis du 
vælger universitetspakkerne, kan du desuden få 
adgang til flere samfundsfaglige og humanistiske 
uddannelser på universitetsniveau.
   



HF-UNIVERSITET

HF-UNIFORM

HF-SUNDHED

HF-SAMFUND

HF-BUSINESS

Engelsk A + Matematik B + Samfundsfag B + Biologi B

Idræt B + Psykologi C

Biologi B + Psykologi C

Matematik B + Samfundsfag B

Matematik B + Erhvervsøkonomi C

1.HF

2.HF

DANSK

ENGELSK

SKRIFTLIG 
TRÆNING

PROJEKT OG 
PRAKTIK

KS 
Kultur- og 

samfundsfag-
gruppe

SSO
Større skriftlig 

opgave

MATEMATIK

NF 
naturvidenskabelig 

faggruppe

FAGPAKKE

1 VALGFAG

IDRÆT/
PRAKTISK-

MUSISK FAG

HF-IDRÆT 

HF-SUNDHED

HF-SAMFUND

HF-UNIVERSITET

Idræt B + Psykologi C

Biologi B + Psykologi C

Matematik B + Samfundsfag B

Engelsk A + Matematik B + Samfundsfag B + Filosofi B


