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VELKOMMEN TIL
SOLRØD GYMNASIUM



Solrød Gymnasium tilbyder et nært og rummeligt 
miljø for alle unge, der sætter sig for at tage en 
fagligt solid uddannelse. Nært, fordi skolen er over-
kommelig nok til, at vi kender hinanden på kryds og 
tværs. Rummeligt, fordi vi sætter gensidig respekt 
og menneskelig forskellighed højt. Der skal være 
mange tilbud til alle, der vil det gode fællesskab og 
det personlige faglige fokus.

Derfor tilbyder vi et varieret skoletilbud og 
pædagogiske udviklingstiltag på både det 
mundtlige, skriftlige og eksperimentale område. 
Det gælder på både den 2-årige HF og den 3-årige 
STX, og det gælder, om du er bosiddende i kom-
munen eller ej.
 
Med venlig hilsen

Bjarne Thams
Rektor

VELKOMMEN TIL
SOLRØD GYMNASIUM
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STUDIESTART
FOR NYE ELEVER

ALLE FORTJENER EN GOD START PÅ DERES UNGDOMSUDDANNELSE
På Solrød Gymnasium vil du som ny elev have elevtutorer tilknyttet din klasse fra første dag. 

Desuden står et særligt udvalgt lærerteam klar til at introducere dig for dine nye kammerater, skolens forskellige 
traditioner, regelsæt og faglige muligheder. Det sker på ekskursionerne, under det varierede faglige samarbejde og i 
de mange socialiserende aktiviteter, der arrangeres på både STX og HF.



tes

STUDIESTART
FOR NYE ELEVER

Ekskursion, teambuilding og grillaften

Allerede på din 2. skoledag tager du og din nye klasse på en 1-dagsekskursion. Destinationen afgøres af stx-studieretningen eller hf-studiepakken, du 
har valgt. Turen har for øje at få jer introduceret til hinanden omkring et fagligt indhold. 

Efter en uge med masser af information og nye bekendtskaber, dedikeres fredagen til Solrød Olympics, der består af en lang række teambuilding-op-
gaver for 
hver klasse. Dagen slutter i skolens gårdhave, hvor eleverne griller for alle nye elever. 

 

Engagement. Respekt. Fællesskab

Der vil fra skolens side være bevidsthed om, at alt er nyt for dig. Du skal derfor have en hånd, hvis noget glipper. Men du skal også engagere dig fuldt 
ud i det projekt, som det er at tage en adgangsgivende uddannelse. Du skal være engageret. Respektfuld. Pligtopfyldende. Klar til at bidrage til fællessk-
abet. På den måde får du ro til at følge drømmen om et spændende arbejdsliv.

  

 Forældreaften og konsultation

Når du har gået på skolen i en måned, inviteres alle forældre til introduktionsaften på skolen. Her vil både rektor og klasseteamet fortælle om de pæda-
gogiske tiltag som vi vægter højt, om vores talenttilbud og om muligheden for at få ekstra faglig støtte. Vil du allerede nu vide mere om dette? Tilmeld 
dig det månedlige SG-nyhedsbrev fra skolens hjemmeside.

STX-GRUNDFORLØBET PÅ SOLRØD GYMNASIUM
Unge i hele landet skal nu udelukkende vælge kunstnerisk fag og andet fremmedsprog før studiestarten på deres kommende 
gymnasium. På Solrød Gymnasium vil du herefter blive placeret i en fast stamklasse. Her arbejder vi fra august til november med 
en række udvalgte fag, og vi introducerer dig for de forskellige studieretninger. Desuden giver vi dig anledning til at lære andre 
elever godt at kende på tværs af klasser i særligt trivselsfokuserede timer hver uge.

Grundforløbets indhold før studieretningen vælges
På Solrød Gymnasium samarbejder vi løbende med grundskolen for at blive i stand til at lave de bedst mulige faglige overgange 
for vores nye elever. I grundforløbet er der således fokus på fagene dansk, matematik, idræt, samfundsfag og engelsk, som du 
kender i forvejen. Og når studieretningen skal vælges, står du ikke alene med dine overvejelser. Du vil få evalueringssamtaler med 
lærere, som kender dig, og du vil blive fagligt evalueret og screenet undervejs, også  i dine to nye fag Almen Sprogforståelse (AP) 
og Naturvidenskabenligt Grundforløb (NV). Alt dette sker for at sikre, at du kan stille skarpt på de udbudte 
studieretninger på Solrød Gymnasium.

Sammen skal vi finde ind til dine stærkeste sider
Vi er på Solrød Gymnasium bevidste om, at alt er nyt for dig, når du først har forladt grundskolen. Du skal udfordres, men også 
have en hånd, hvis noget glipper. Det vil du få. Samtidigt skal du engagere dig fuldt ud i selve det er at tage en adgangsgivende 
uddannelse. Du skal være fagligt deltagende og klar til at bidrage til fællesskabet. 
På den måde kan alle få kammeratligt medspil og tryghed til at følge drømmen om en spændende fremtid.
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NATURVIDENSKABELIGE
STUDIERETNINGER

En naturvidenskabelig studieretning giver dig en faglig baggrund for at forstå naturvidenskabens teknikker og meto-
der. Du vil ofte arbejde eksperimentelt, og dermed får du også indblik i den nyeste forskning. 

Vi arrangerer besøg på virksomheder inden for erhvervslivet. Du får desuden mulighed for at deltage i Biotech Camp, 
Chemistry Club, Forskerspirer-seminarer og anden form for talentudvikling i samarbejde med danske uddannelses-
steder.  

En naturvidenskabelige studieretning kvalificerer dig til uddannelser inden for naturvidenskab og medicin, og giver 
adgang til lange og mellemlange videregående studier. 

Dan dig et præcist overblik over dine muligheder på http://www.ug.dk/adgangskortet

SAMFUNDSFAGLIG
STUDIERETNING
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NATURVIDENSKABELIGE
STUDIERETNINGER

SAMFUNDSFAGLIG
STUDIERETNING

Du arbejder med samfundsopbygningen i både politisk, økonomisk og sociologisk perspektiv. Vinklen er både 
national og international, og du vil opleve spændende samfundsfaglige besøg på skolen, såvel som ekskursioner ud af 
huset.

Undervisningen er fokuseret på både historiske og aktuelle samfundsfaglige problematikker. Du arbejder både 
innovativt og bogligt teoretisk, og du kan deltage i flere former for talentudvikling.

Den samfundsfaglige studieretning kvalificerer dig til de fleste lange videregående uddannelser inden for især 
humaniora, samfundsvidenskab og handelshøjskolerne som for eksempel CBS. 

Dan dig et præcist overblik over dine muligheder på http://www.ug.dk/adgangskortet 
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SPROGLIGE
STUDIERETNINGER

På denne studieretning arbejder du med sprogfag på højt niveau. Både traditionelle medier, nye teknolo-
gier og innovative arbejdsformer er i spil, for vi bevæger os i et videns- og kommunikationssamfund, 
hvor evnen til at analysere og formidle viden er vigtigere end nogensinde før. Gerne på flere sprog.

I undervisningen styrker du både dine evner til at udtrykke dig skriftligt og mundtligt, og emneområderne spænder 
vidt. Sprog og kommunikation er både en del af det meget personlige, som vi ser det i litteraturen, den person-
lige fortælling og den velforberedte tale. Desuden kvalificerer studieretningen både til udenlandsrejser og flere af 
skolens talentprogrammer.

En sproglig studieretning kvalificerer dig blandt andet til lange videregående uddannelser indenfor
humaniora. 

Dan dig et præcist overblik over dine muligheder på http://www.ug.dk/adgangskortet
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SPROGLIGE
STUDIERETNINGER

KUNSTNERISK
STUDIERETNING

Du arbejder her med musik på højt niveau, og skal derfor både analysere 
musik og udvikle dit eget musikalske udtryk. 

Vi dykker ned i musikkens variationer og arbejder med de tendenser i 
samfundet, som musikken afspejler. Undervejs får du rig mulighed for at 
deltage i skolens bandaktiviteter, forårskoncert og elevarangerede 
talentaften. Desuden er det oplagt at deltage i Solrød Gymnasiums store 
koncertproduktion, som er et fagligt lykkefelt for dygtige praktikere, 
musik- og dramaelever.

Den kunstneriske studieretning kvalificerer dig blandt 
andet til lange videregående uddannelser inden for primært humaniora. 
Med engelsk på A-niveau bliver dine sproglige kompetencer desuden 
væsentligt styrket før din næste uddannelse.

Dan dig et præcist overblik over dine muligheder på 

http://www.ug.dk/adgangskortet
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Solrød Gymnasium tilbyder det, der kaldes ”lektie-
inkluderende undervisning”. De daglige lektioner 
begynder typisk med, at kursisterne via forskellige 
arbejdsformer sætter sig ind i dagens materiale. 
Herefter går undervisningen i gang, og her forventes alle at 
bidrage aktivt til det fælles vidensløft. Alle kursister starter 
altså samme sted samtidigt i faglærerens støttende nærvær. 
Men alt materiale er typisk tilgængeligt dagen før.

SKOLETID FRA KL. 8:10 TIL KL. 15:35
Skoleskemaet tilrettelægges sådan, at tiden mellem 8.10 
og 15.35 er reserveret til undervisning og opgaveskrivning.  
Perioden efter skoletid er kursistens egen tid, bortset fra den 

tid der skal anvendes på færdiggørelse af skriftlige opgaver og 
læsning af længere værker i visse fag. 

STUDIERNE GØR DIG STUDIEPARAT
Der er indlagt huller i skemaet, som vi kalder studietid. Gennem 
blandt andet skriftlige opgaver træner du her selvstændigt dine 
studiekompetencer, mens du oparbejder ny faglig viden - med 
respekt for den afsatte tid og de samarbejder du indgår i.

Her på skolen forventer vi, at disse kompetencer bliver stærkere 
og stærkere fra første til andet HF-år. 

TRE STUDIEPAKKER
HF

INDLAGT LEKTIELÆSNING
HF
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TRE STUDIEPAKKER
HF

På Solrød Gymnasium har vi tilrettelagt undervisningen på en måde, så du som ansøger kan vælge mellem tre forskellige studiepakker; 
medier, samfund og sundhed. Det sikrer dig et mere sammenhængende studiefokus. Desuden får du en skarpere faglig profil, når du 
går videre i uddannelsessystemet. Både projektarbejde og erhvervspraktik har på det tidspunkt været en almindelig del af din studietid 
i Solrød.

På HF får du ingen årskarakterer, men vi støtter dig gennem forløbet hen mod eksaminerne i 1. HF og 2. HF. Du får studietekniske 
teknikker og arbejdsro til at komme igennem dagens lektiemængder på skolen. Vi opretter workshops til større skriftlige opgaver, hvor 
du kan få råd, tricks og vejledning før aflevering.  Du har løbende samtaler med din personlige lærertutor om din sociale og faglige 
udvikling. Alt sammen sker i et inspirerende, støttende og trygt miljø, hvor flere elever på HF typisk har en god portion livserfaring, 
allerede før de starter.

DU KAN LÆSE MERE OM STUDIEPAKKERNE I HF-FOLDEREN OG PÅ VORES HJEMMESIDE WWW. SOLGYM.DK

INDLAGT LEKTIELÆSNING
HF



11

tes

PERSONLIGE TUTORER
HF

På HF er der som noget helt særligt knyttet en bestemt lærer til hver 
enkelt elev. Denne tutor afholder samtaler med eleven to gange 
per skoleår, og selvfølgelig også ind imellem, alt efter behov.

TUTORSAMTALER OG STUDIEBOG
De i alt 4 tutorsamtaler tager afsæt i en personlig, digital studiebog. Denne 
skriver både eleven og alle elevens lærere i med professionelt fokus på faglig 
evaluering, motivation og generel trivsel gennem HF-uddannelsen.

TÆT PÅ SAMARBEJDE MED LÆRERNE
På Solrød Gymnasium er lærertutorerne primært plukket fra klassens lærerteam. 
På den måde har tutoren og eleven også en naturlig kontakt i det daglige. 
Herudover har HF-eleverne selvfølgelig mulighed for at deltage i skolens talent-
arbejde, og for at få ekstra støtte i form af lektiecafé, en elevmentor, studie-
vejledning, læsevejledning og decideret eksamenstræning.

TALENTARBEJDE
PÅ STX OG HF
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PERSONLIGE TUTORER
HF

TALENTARBEJDE
PÅ STX OG HF

Talent skal have de bedste rammer for at udfolde sig. Derfor skal elever, som kan og vil noget ekstra med deres 
fag, udfordres og stimuleres tilstrækkeligt. Det gælder uanset, om man er HF- eller STX-elev. 

Målet med vores talentprogrammer på Solrød Gymnasium er at udvikle de individuelle talenter på skolen i nøje sammen-
hæng med den tilmeldte elevs kapacitet. På denne og næste side ser du nogle af mulighederne:

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE
ATU er et tilbud for særligt ressourcestærke elever, der ønsker faglige udfordringer og en forsmag på en karriere som forsker. Eleven skal 
deltage i forelæsninger på universitetet, i workshops med elever fra andre gymnasier, på camps og virksomhedsbesøg med mere. 
Deltagelse kræver, at du som elev er fagligt dygtig, disciplineret og nysgerrig på faglig viden og på den nyeste forskning. 
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ELEVSTØTTE
I DET DAGLIGE

U-FAKTOR
Her har vi et tilbud til fagligt stabile 2. g- og 2. hf-elever. 
Sammen med elever fra de andre gymnasier i lokalområdet 
deltager du i workshops og besøg på universiteterne. 
Besøgene er tilrettelagt, så du både oplever undervisningen 
på stedet og har mulighed for at møde de studerende. Sam-
tidig får du også faglige udfordringer på tværs af fagene og 
en forsmag på, hvilke muligheder der er for at læse videre 
efter gymnasiet.

FORSKERSPIRER
Dette er et landsdækkende tilbud til elever i 2. g. eller 
1. hf på de gymnasiale uddannelser. Du får mulighed for at 
fordybe dig i et selvvalgt emne inden for alle videnskabelige 
områder med støtte fra en forsker. Tilbuddet er udformet 
som en konkurrence, hvor du kæmper mod andre 
gymnasieelever. Deltagelse kræver både talent og overskud, 
da det foregår udover skoletiden. 

GEORG MOHR
Vi har her at gøre med en national matematikkonkurrence, 
som er åbent for alle, der elsker matematik. Georg Mohr 
forløber i flere runder, hvor den første foregår som et 
fællesarrangement på SG. Det er herefter dine evner, der 
afgør, om du går videre til den sidste runde. Sidste runde er 
et vinderseminar, som afholdes på et af universiteterne. 



ELEVSTØTTE
I DET DAGLIGE

At blive gjort studieparat til næste uddannelse kan 
kræve lidt ekstra hjælp. Vi har læsevejledning for 
ordblinde og læsesvage. Lektiecafeer og yderst 
hjælpsomme studievejledere. Sidstnævnte  
samarbejder med skolens psykologer, trivselskonsulent 
og coach, samt SSP-vejledere hos kommunen. 

Alle klasser har desuden et lærerteam, der 
arbejder sammen med eleverne om at skabe en tryg 
og ambitiøs klassekultur.   

Ud over disse helt basale støtteinstanser, så har vi 
på Solrød Gymnasium også et elevmentorkorps. 
Det betyder, at du kan blive mentor eller selv få 
tildelt én, hvis du har nogle faglige eller sociale 
udfordringer. 

Der udbydes skriveworkshops i forbindelse med de 
store skriftlige opgaver på HF og STX. Dertil kommer 
dén elevstøtte, som kan vokse frem af pludselige 
behov i hverdagen.
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INTERNATIONALISERING
____

Studieturene på Solrød Gymnasium bliver afholdt i overensstem-
melse med klassens studieretning. Nogle gange går turen til 
New York, andre gange til eksempelvis Hong Kong, Rom, 
Lissabon og andre spændende steder i verden.
Studieturene er ofte kulminationen på flere måneders fagligt 
projektarbejde, og eleverne besøger undervejs forskningscentre, 
politiske organisationer eller deltager i undervisningen på de 
lokale gymnasier. 
Samtidigt styrker rejserne sammenholdet i klassen og
skaber minder for livet. 

I dag er det nærmest et uudtalt krav at kunne begå sig i en 
global virkelighed. Sprogfagene mindsker de konkrete barrerier. 
Undervisning i religion, kultur og historie giver et godt udgangs-
punkt for at forstå traditioner og tendenser i andre lande. 
Desuden forstår vi typisk os selv bedre i lyset af andre samfund, 
for national identitet skabes både gennem ligheder og 
forskelligheder. 
Solrød Gymnasium indgår derfor også i et udvekslingssamarbej-
de med gymnasier rundt omkring i verden, bl.a. Hong Kong, 
Napolibugten og New York.
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INTERNATIONALISERING
____
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IDRÆTSDAG
____

Idrætsdagen er en af de store begivenheder på Solrød Gymnasium, 
der starter det nye skoleår op i samarbejdets navn. Alle skolens klasser 
klæder sig ud og går i optog til Solrød Idrætscenter. Dagen igennem 
kæmpes der indbyrdes mellem klasserne i forskellige sportsgrene for så 
at slutte med en stor fest, hvor de forskellige vindere kåres, også den 
bedst udklædte klasse. 

Idrætsdagen er en sand fest for både elever og lærere. Det er et 
arrangement der både skal styrke sammenholdet i klassen og skabe et 
godt netværk til elever i andre klasser. Samtidigt stimulerer den manges 
konkurrenceånd og behov for bevægelse. 

Idrætsdagen er også et tilløbsstykke for borgerne i Solrød Kommune, 
når de festlige og farverigt udklædte klasser passerer forbi byens 
springvand og kommunens spændte børnehavebørn.

ELITEIDRÆT
____
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ELITEIDRÆT
____

Solrød Gymnasium har mangeårig erfaring som medlem af 
netværket for eliteidrætsgymnasier. Det betyder, at du dedikeret 
kan træne badminton eller anden sport på højt niveau, samtidigt 
med, at du tager en ungdomsuddannelse.

Du kan vælge enten en samfundsfaglig eller naturvidenskabelig 
studieretning i kombination med eliteidræt. Og du behøver ikke 
at have en væg fyldt med guldmedaljer for at deltage.

PROFESSIONELLE COACHES
Trænerne er både akademisk uddannet, og enten tidligere eliteidræts-
udøvere eller professionelle inden for idræt på højt niveau. Du får 
derfor kvalificeret træning og sparring, så du kan udvikle dig både 
fagligt og sportsligt gennem din gymnasietid.
Træningen er kort sagt tilrettelagt, så du både kan passe din 
undervisning og få plads til lektier og andre fritidsaktiviteter ved siden 
af kærligheden til sport.

ER DU INTERESSERET I ELITEIDRÆT, KAN DU REKVIRERE MAGASINET 
“MORGENTRÆNING”  PÅ SKOLENS KONTOR ELLER HJEMMESIDE.
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DRAMATISK ELEVKONCERT
____

Lokalaviserne har skrevet om det. De sociale har 
summet af det. Lærerne har været dybt impon-
erede. Forældre er mødt talrigt op.  Det handler om 
Solrød Gymnasiums kunstneriske musikproduk-
tion, som vi hvert andet år investerer mange 
ressourcer i.  

Både koreografi, scenografi og lyd plejer til disse 
arrangementer at være ud over det sædvanlige for en 

skoleperformance. Alle elever på alle årgange inviteres 
til at deltage, og således knyttes der under tilblivelsen 
meget stærke bånd på tværs af klasserne på STX og HF. 

Stykket spilles i tre aftener i træk og til 
dagsforestillinger for indbudte folkeskolelever. Herefter 
afsluttes de mange måneders øvelser med en fest for 
de involverede, og fotograf Jeff Ducketts fantastiske 
billeder fra forestillingen deles vidt og bredt.



DRAMATISK ELEVKONCERT
____
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LÆKRE FACILITETER
I DET DAGLIGE

På Solrød Gymnasium er vi stolte af vores velholdte bygninger i 
hjertet af Solrød Centeret - tæt på S-tog, cafeer, butikker og
Fitness. Skolen er skabt til moderne projekt- og undervisnings-
former i mange forskellige variationer. Den store naturviden-
skabenlige fløj er næsten ny, og de grønne gårde og haver er 
delvist møblerede til arbejde og afslapning. 
 
Som noget nyt har vi en arkitekttegnet Elevlounge, der er udar-
bejdet i samarbejde med SG-elevrådet. Loungen er til både 
undervisning, lektietid og elevpauser, og den er udstyret med 

bløde møbler, spil og en intimscene til koncerter, drama, 
oplæsninger, faglige oplæg og meget andet. 
Herudover har vi selvfølgelig scenen og sofaerne i både 
kantinen og de nye studierum ved Solrød Bibliotek.
 
Skolen har desuden ekstraordinære udendørs undervisningsfa-
ciliteter på klimaområdet “Kilen” lige ved gymnasiet.  Områdets 
store bassiner optager vand ved fremtidens lokale skybrud, men 
sportsfaciliteterne og de rekreative områder er alene bygget til 
de aktive brugere på gymnasiet og i lokalområdet.
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LÆKRE FACILITETER
I DET DAGLIGE
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FESTER
____

Vi har på Solrød Gymnasium spredt en vifte af fester 
hen over skoleåret. Udover Idrætsfesten, Gallafesten, 
Nytårsfesten, Kongernes fest og andre elevfester, så 
har vi selvfølgelig også Forårskoncert, og koncert i 
forbindelse med Operation Dagsværk. Desuden et 
elevdrevet talentshow, dimissionsmiddag og fredags-
cafeer med musik, konkurrencer og hygge. 

Sammen med festudvalget gør vi meget ud af, at 
skolens fester skaber en tryg og social ramme for alle 
skolens elever. Festerne ryster os sammen på tværs 
og giver et kærkomment frirum fra skoleårets mange 
opgaver og udfordringer. 

Tidligere elever valfarter til Gammel-G-fest i marts.

FRITIDSTILBUD
____
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FESTER
____

FRITIDSTILBUD
____

I din fritid har du rig mulighed for at engagere dig på 
dit gymnasium. Vi tilbyder Kreativ Matematik, der er 
åbent for alle, inklusive dygtige folkeskolelelever. Du 
kan gå til Crossfit eller anden sport gennem skolens 
fritidssport. Bands låner musikøvelokalerne, billed-
kunstlærerne udbyder kreative eftermiddagsarrange-
menter, oldtidskundskabslærerne afholder filmaftener, 
der udbydes litteraturklub og Chemistry Club. 

Dertil kommer selvfølgelig, at du kan engagere dig i 
skolens elevråd og få direkte indflydelse på skolens 

udvikling. Du kan melde dig ind i festudvalget, fredags-
caféudvalget, miljøudvalget eller Amnesty Youth. 
Måske er der en skribent gemt i dig, så det er skolens 
elevblad du skal kaste dig over, eller du kan hjælpe 
til som skolens filmmager, SoMe-redaktør, tekniker, 
fotograf, grafiker eller andet.

Med den størrelse vi har kender vi netop vores elever 
godt nok til at turde engagere dem til sjove opgaver, 
der andre steder ville kræve professionelle aktører.
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Dimissionen for Solrød Gymnasiums STX- og HF-elever afholdes om formid-
dagen den sidste fredag i juni. Her overrækkes hvert enkelt eksamensbevis 
personligt af rektor Bjarne Thams, mens skolekammerater og pårørende ser 
højtideligt til. Skolens musikhold underholder, udvalgte elever holder tale, 
og salen emmer af glæde, stolthed og bragende klapsalver. 

Herefter følges alle elever hen mod Solrød Rådhus til lykønskninger hos 
borgmesteren, og før dét, går det løs med sang og dans rundt om
 springvandet lige uden for gymnasiet.  

Det er altid vemodigt og fantastisk at stå dér og følge dimittenderne med 
blikket. Drømmen om det gode liv er i gang, og den er 
heldigvis ikke til at stoppe. Studenterne skal ud i samfundet og bidrage 
med al deres faglighed, dannelse og personlige gejst. 

MÅSKE ER DU SELV ÉN AF DEM OM GANSKE FÅ ÅR?
Det ville glæde os.
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...I ET NÆRT OG RUMMELIGT UNGDOMSMILJØ.
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____
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