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Unge fra STX og HF er den gruppe fra 
ungdomsuddannelserne, som klarer sig bedst, 
hvad angår både beskæftigelse, gennemsnitsløn, 
livsindkomst og forventet levetid. Hele 94 
procent af landets STX og HF studenter 
gennemfører en erhvervskompetencegivende 
uddannelse. Det viser tal fra Styrelsen for It og 
Læring.

På Solrød Gymnasium er vi stolte af samtidigt at kunne 
tilbyde et nært og rummeligt miljø for alle unge, der sætter 
sig for at tage en fagligt solid uddannelse. Nært, fordi skolen 
er overkommelig 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 den personlige faglige 
koncentration.

Her får du et varieret skoletilbud. Arbejdsmetoderne er 
opdaterede, varierede og leveret af en stab af dygtige lærere, 
som vi mener er engagerede lidt ud over det sædvanlige. 

Hjerteligt velkommen. Uanset, om det er en 2-årig HF eller 
en 3-årig STX du søger.

Med venlig hilsen

Bjarne Thams
Rektor 

VELKOMMEN TIL
SOLRØD GYMNASIUM
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INTROFORLØB
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 hjælpe dig godt i gang og give dig løbende rådgivning under dit valg af studieretninger (STX), studiepakker 
(HF) og valgfag. Dine studie- og læseteknikker får et boost, og du introduceres sikkert og trygt til elever fra andre klasser. 

GLÆD DIG TIL GYMNASIET!



tes

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.

VELKOMSTMØDE FØR SKOLESTART 
Allerede i juni inviteres alle nye elever med deres forældre til velkomstmøde på skolen. Her møder du dine kommende 
nye kammerater og får udleveret materiale, så du allerede før skolestart ved en masse om, hvad der skal ske i august. Efter 
efterårsferien inviteres du og dine forældre igen til et aftenarrangement. Her er det orientering om studieretninger, der gælder. 

EKSKURSION, TEAMBUILDING OG FAGLIGHED I AUGUST
Vi er altid i udvikling, men sådan her forestiller vi os din studiestart 2018: På den første skoledag har I nye elever, jeres lærere 
og elevtutorer skolen for jer selv. På anden skoledag tager du og din nye klasse på en én-dags ekskursion. Turen har for øje at 
få jer introduceret til hinanden omkring et fagligt indhold - uden at du udmattes af alle de nye indtryk. Sammen oplever I her 
startskuddet til to eller tre uforglemmelige år.  
Efter en uge med masser af information og nye bekendtskaber friholdes fredagen til Solrød Olympics, der består af en lang række 
teambuilding-opgaver for hver klasse. Dagen slutter i skolens gårdhave, hvor lærerne hygger og griller med alle I nye elever.

FÆLLESSKAB OG ENGANGEMENT
Når du starter, er alt nyt for dig. Det ved vi godt. Du skal derfor have en hånd, hvis noget glipper, men du må også engagere dig 
fuldt ud i det projekt 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 medspil og tryghed til at følge drømmen om en spændende fremtid.

HVORDAN SØGER DU OM OPTAGELSE OG HVILKE FAG SKAL DU VÆLGE I FØRSTE HUG? 
Læs mere på solgym.dk, hvor du også kan tilmelde dig det månedlige SG-Nyhedsbrev
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NATURVIDENSKABELIG
STUDIERETNING

En naturvidenskabelig studieretning giver dig en faglig baggrund for at forstå naturvidenskabens teknikker og metoder. 
Du vil ofte arbejde eksperimentelt og dermed også få indblik i den nyeste forskning. 

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

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

Du arbejder med samfundsopbygningen i både politisk, økonomisk og sociologisk perspektiv. Vinklen er både 
national og international,  fordi vi alle er del af en global hverdag. Afhængig af dine valgfag vil fokus enten være 
humanistisk eller matematisk.

Undervisningen er fokuseret på både historiske og aktuelle samfundsfaglige problematikker. Du arbejder både 
traditionelt og innovativt i og uden for klasserummet, 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, for eksempel CBS. 
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SPROGLIG
STUDIERETNING

På denne studieretning arbejder du med sprogfag på højt niveau. 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. Derfor er både traditionelle medier, nye teknologier og innovative arbejdsformer i spil i undervisningen. 
Her styrker du både dine evner til at udtrykke dig skriftligt og mundtligt, og emneområderne spænder vidt. Sprog 
og kommunikation er både del af det meget personlige, som vi ser det i litteraturen, den personlige fortælling og 
den velforberedte tale. Studieretningen kvalificerer samtidigt til udenlandsrejser omkring et kulturelt indhold og til 
flere af skolens talentprogrammer.

En sproglig studieretning gør dig blandt andet klar til lange videregående uddannelser inden for
humaniora. 
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KUNSTNERISK
STUDIERETNING

Dette er for dig, der gerne vil arbejde med musik på højt 
niveau. Her skal du 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 elevarrangerede talentaften. Desuden 
er det oplagt at deltage i Solrød Gymnasiums berømte 
teaterkoncert. Alle elever er velkomne i opsætningen, der 
især er et fagligt lykkefelt for elever, der elsker musik, drama, 
dans, koreografi og kreativt samarbejde.  
Den kunstneriske studieretning kvalificerer dig blandt 
andet til lange videregående uddannelser inden for primært 
humaniora. 
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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 med faglæreres hjælp og støtte, 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. 

STUDIETID, PRAKTIKPROJEKTER m.m.
Der er indlagt huller i skemaet, som vi kalder studietid. Her 
skriver du blandt andet opgaver og træner dine studieteknikker, 
mens du oparbejder ny faglig viden. Det skal ske med respekt for 
den afsatte tid og de mennesker du arbejder sammen med.

Her på skolen forventer vi, at dine studieteknikker bliver 
bedre og bedre fra semester til semester. Dette sker gennem 
projektarbejde, praktikoplevelser, eksaminer og selvevaluering.

2-ÅRIGT HF
Med lektielæsning i skemaet
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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. 

På HF får du ingen årskarakter, men vi støtter dig gennem forløbet hen mod eksaminerne i både 1. HF og 2. HF. Du får lærerstyrede 
teknikker og arbejdsro til at komme igennem dagens lektiemængder på skolen. Vi opretter ofte workshops til større skriftlige opgaver, 
hvor du kan få råd, tips og vejledning før aflevering.  Du har løbende samtaler med din personlige lærertutor om din sociale og faglige 
udvikling. Alt sammen i et inspirerende og lærerstøttende miljø, hvor både elever og lærere typisk har en god portion livserfaring med i 
rygsækken.

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

2-ÅRIGT HF
Med lektielæsning i skemaet
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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
Tutorsamtalerne 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 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.
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EKSTRA UDFORDRINGER?
Elever som kan og vil noget ekstra med deres fag skal udfordres og stimuleres tilstrækkeligt. Det gælder uanset, om man er HF eller STX 
elev.  SG SCIENCE CLUB og Kreativ Matematik er åbne tilbud. Eliteidræt har vi haft erfaring med i mange år, men nu er Solrød Gymnasium 
også godkendt som Cambridge skole. Dette skaber helt nye internationale muligheder for dig.

CAMBRIDGEKURSER MED INTERNATIONALT ANDERKENDTE EKSAMINER
Vi forventer at udbyde globalt anerkendte Cambridgekurser og -eksaminer også næste skoleår. Det sker om aftenen med to faglige 
ildsjæle ved roret. Al undervisning foregår på engelsk, og niveaet er det samme på alle Cambridgeskoler verden over. Læs mere på 
solgym.dk, eller skriv til Trine Brix på sgtb@solgym.dk  for at få tilsendt yderligere information.

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE
ATU er et tilbud for særligt talentfulde 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 dygtig, disciplineret og nysgerrig på faglig viden og den nyeste forskning. 
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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. 
Her får du 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 elever med særlig interesse for matematik typisk elsker. 
Georg Mohr forløber i flere runder, og det er dine evner 
inden for matematikken der afgør om du går videre til den 
sidste runde. Denne runde er et vinderseminar, der afholdes 
på et af universiteterne. 



ELEVSTØTTE
I DET DAGLIGE

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

Alle klasser har desuden et lærerteam, der arbejder 
sammen med eleverne om at skabe en tryg og ambitiøs 
klassekultur. Og vi har professionelle mæglere, som vi 
bruger i særlige tilfælde, hvor det sociale er svært.

Ud over disse helt basale støtteinstanser, så har vi på 
Solrød Gymnasium 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 opgave på HF og STX. Dertil kommer dén 
elevstøtte, som kan vokse frem af pludselige behov i 
hverdagen.
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SAMMEN REJSER VI UD I VERDEN
____

Studieturene på Solrød Gymnasium bliver afholdt som et 
flerfagligt projekt. Nogle gange går turen til New York, andre 
gange til eksempelvis Hong Kong, Rom, Lissabon, til foden af 
Vesuv, Bruxelles, Málaga, Dublin og så videre.
Studieturene er ofte kulminationen på flere måneders fagligt 
arbejde, 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. Des-
uden forstår vi typisk os selv bedre i lyset af andre samfund, for 
national identitet skabes både gennem ligheder og forskelle. 
Solrød Gymnasium indgår derfor også i et udvekslingssamarbej-
de med gymnasier rundt omkring i verden, bl.a. i Napolibugten 
og New York.
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IDRÆTSDAG
____

Idrætsdagen er en af de helt store begivenheder på Solrød Gymnasium, 
der starter det nye skoleår op i samarbejdets navn. Alle skolens klasser 
gennemfører et tema til kagebagning, udklædning, optog,  slagsange, 
borddækning, boder m.m. Dagen igennem kæmpes der indbyrdes 
mellem klasserne i forskellige sportsgrene for så at slutte med en stor 
fest, hvor de forskellige idrætsvindere kåres, også den bedst udklædte 
klasse. 

Idrætsdagen er en sand fest for både elever og lærere. Det er et 
arrangement, der både styrker sammenholdet i klassen og skaber et 
godt netværk til elever i andre klasser. Samtidigt stimulerer den manges 
konkurrenceånd og behov for bevægelse. 
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ELITEIDRÆT
____

Solrød Gymnasium er det gymnasium på sydkysten, der 
har længst erfaring med at koble eliteidræt med en faglig 
uddannelse. Du behøver ikke at have en væg fyldt med medaljer 
for at vælge en studieretning med indbygget morgentræning i 
skemaet - alene interessen for sport kvalificerer dig. 

PROFESSIONELLE COACHES
Vores trænere er akademisk uddannet og tidligere eliteidrætsudøvere 
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.

Vi har ideelle faciliteter til rådighed med Solrød Idrætscenter. Og 
træningen er 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? FÅ EN BROCHURE PÅ SKOLENS 
KONTOR ELLER SE DEN PÅ SOLGYM.DK.
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TEATERKONCERT
____

Alle elever ved det. Lokalaviserne skriver om 
det. De sociale medier viser det. Lærerne taler 
om det. Forældre spørger til det. Det handler 
om Solrød Gymnasiums Teaterkoncert, der i al 
beskedenhed er et lokalt tilløbsstykke.  

Teaterkoncerten afholdes hvert 2. år, og har et budget, 
der gør det muligt at skabe en koreografi, scenografi
og lyd ud over det sædvanlige for en skolekoncert. 

Alle elever på alle årgange inviteres til at deltage, og 
således kan der under tilblivelsen blive knyttet stærke 
bånd på tværs af klasserne på STX og HF. 

Koncerten spiller to eller tre aftener. Herefter afsluttes 
de mange måneders øvelser med en fest for de 
involverede, og disse fantastiske billeder af fotograf Jeff 
Duckett deles vidt og bredt.



TEATERKONCERT
____
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GODE FACILITETER
I DET DAGLIGE

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

bløde møbler, fodboldspil, bordtennis og en intimscene til 
koncerter, drama, oplæsninger, faglige oplæg og meget andet. 
Herudover har vi selvfølgelig scenen og sofaerne i kantinen og 
de nye studierum ved Solrød Bibliotek.
 
Skolen har netop lagt jord til klimaprojektet Kilen. Som et 
samarbejde mellem Solrød Kommune og Klarforsyning skal 
områdets store bassiner optage vand ved fremtidens lokale 
skybrud, men der er i dén grad også tænkt undervisning, 
sportsfaciliteter og rekreative områder ind i projektet.
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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 
fredagscaféer 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 indbydes til Gammel-G fest i marts, og 
de dukker talstærkt op på deres gamle gymnasium.
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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, også for dygtige folkeskolelelever. Du 
kan gå til Crossfit eller anden sport gennem skolens 
fritidssport. Bands låner musikøvelokalerne, billed-
kunstlærerne udbyder nogle år kreative eftermiddags-
arrangementer, ligesom oldtidskundskabslærerne 
måske afholder filmaftener. Der kan også udbydes 
litteraturklub og meget mere.  

Dertil kommer selvfølgelig, at du kan engagere dig i 

skolens elevråd og få direkte indflydelse på skolens ud-
vikling. Du kan melde dig ind i festudvalget, fredags-
café-udvalget, miljø-udvalget 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, tekniker, fotograf, grafiker 
SoMe-redaktør 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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BLIV FREMTIDSDESIGNER
____

Drømmen om det gode liv er i gang, og den er heldigvis ikke til at stoppe. 
Vores studenter forlader gymnasiet med analytiske kompetencer, som 
fremtidens robotter og kunstige intelligens ikke kan slå. 

Det almene gymnasium nærer dit størte medfødte talent: Din nysgerrighed 
- en egenskab, der skaber den kreativitet, som fremtidens arbejdsmarked 
vil hungre efter. 

Dimissionen for Solrød Gymnasiums STX og HF elever afholdes om 
formiddagen den sidste fredag i juni. Her får hver enkelt dimittend 
overrakt sit eksamensbevis personligt af rektor Bjarne Thams, mens 
skolekammerater og pårørende ser pavestolte til. 

MÅSKE STÅR OGSÅ DU KLAR TIL AT DESIGNE 
DIN FREMTID OM GANSKE FÅ ÅR?

Glæd dig til gymnasiet!

Du er velkommen, uanset om du bor i kommunen eller ej.
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...I ET NÆRT OG RUMMELIGT UNGDOMSMILJØ

PÅ SOLRØD GYMNASIUM

FOTOS: Teaterkoncert og Forårskoncert: Jeff Duckett 
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