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GLÆD DIG TIL GYMNASIET
VI HAR 21 STX-KLASSER OG 4 HF-KLASSER
PÅ SOLRØD GYMNASIUM

HVORFOR VÆLGE SOLRØD GYMNASIUM?
•

Skolens gode løfteevne og faglige gennemsnit viser tydeligt, at vi giver den enkelte elev plads
til både at lære og fejle i et trygt læringsmiljø. På STX har vi et snit på 7,6. På HF har vi 7,3.

•

Skolen er placeret få hundrede meter fra bus- og S-togsstation: Tæt på butikker, caféer og
træningscenter. Vores placering gør det nemt at komme i skole på hele strækningen fra
København til Stevns og Faxe, fra Bjæverskov, Borup, Tune osv.

•

Mange af vores elever tager netop til Solrød Gymnasium, fordi det giver mulighed for at
starte forfra og få en masse nye venner i et stærkt fagligt fællesskab.

•

Vi udbyder et bredt udvalg af studieretninger og fagpakker i henhold til de muligheder loven
giver.

•

Vi gør meget ud af, at skolen skal emme af venlighed, og at vores fester og andre sociale
arrangementer er trygge og indbydende for alle. Solrød Gymnasium rummer alle elevtyper.

•

Vi har mange spændende valgfag. Se dette hæftes bagside.

OVERBLIK OVER VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ WWW.UG.DK/ADGANGSKORTET
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DISSE FAG SKAL DU VÆLGE, NÅR DU ANSØGER
•

SOM STX-ANSØGER skal du på alle gymnasier vælge et kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog i din ansøgning.

De kunstneriske fag på Solrød Gymnasium er drama, billedkunst, mediefag og musik.
Læs mere om de kunstneriske fag i det røde velkomsthæfte.
På Solrød Gymnasium kan du vælge mellem fransk og tysk som fortsættersprog, samt fransk og spansk som
begyndersprog. Fortsættersprog har du haft i folkeskolen. Begyndersprog har du ikke haft før. Fortsættersprog
ligger således i 1.g og 2.g, mens begyndersprog ligger i 1.g, 2.g og 3.g.
Kontakt os gerne, før du ansøger, hvis du vil vide, hvordan dit valg af begyndersprog kan få indflydelse på dit
studieretningsvalg.

DET SPROGFAG DU VÆLGER I DIN ANSØGNING ER BINDENDE.
DET KAN SÅLEDES IKKE ÆNDRES UNDERVEJS I DIN UDDANNELSE.

• SOM HF-ANSØGER skal du i foråret i 1.hf vælge, hvilken fagpakke du vil have i 2.hf. Du vælger mellem
Sundhedspakken, Samfundspakken eller Mediepakken. Indtil da har alle hf-elever de samme fag i skemaet og får
således opbygget en fælles viden, inden fagpakkeklassen bliver skabt fra august i 2.hf.
Du skal desuden vælge et praktisk fag, som er bindende. Dette kan være drama, billedkunst, mediefag, musik
eller idræt.
Læs mere om idræt og de kunstneriske fag i det røde velkomsthæfte.
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NATURVIDENSKABELIGE
STUDIERETNINGER
Elsker du naturvidenskab? Så er STX den rigtige uddannelse for dig. Her leder vi efter sammenhænge
og forklaringer for at opnå så meget viden om naturen som muligt. Denne viden organiseres i love og teorier,
afhængig af, hvor kraftig evidens vi har på nuværende tidspunkt. Naturvidenskaben er altså en dynamisk
størrelse, der konstant udvikler sig og forandres som følge af de gældende tendenser. Ofte skelner man mellem
videnskab og teknologi. Grundlæggende kan man sige, at videnskaben beskæftiger sig med opdagelser, mens
teknologien beskæftiger sig med anvendelsen af disse opdagelser. På SG vil du møde begge tilgange.
På en naturvidenskabelig studieretning vil du foruden en masse naturvidenskabelige fag også have
humanistiske fag som bl.a. dansk, engelsk, historie, oldtidskundskab, religion og et valgfrit
fremmedsprog. Dermed giver en naturvidenskabelig STX dig en solid almen dannelse, der ruster dig til fremtiden i
en globaliseret verden.

OPBYGNING
NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB (NV)
Alle STX-elever skal undervises i faget naturvidenskabeligt grundforløb (NV). Faget giver en introduktion til de
naturvidenskabelige fags fællestræk og hvordan de fire naturvidenskabelige fag: biologi, kemi, fysik og
naturgeografi adskiller sig fra hinanden. Undervisningen i naturvidenskabeligt grundforløb skal bidrage til
elevernes almendannelse og deres afklaring af studieretningsvalg.
STUDIERETNINGER
På Solrød Gymnasium udbydes tre naturvidenskabelige studieretninger. Fælles for de tre retninger er, at de alle er
kompetencegivende i forhold til videregående uddannelser. Mange af de fag, som indgår i studieretningerne, kan
hæves til et højere niveau, hvilket giver dig mulighed for at få lige præcis de kompetencer du ønsker. Bioteknologi
er et studieretningsfag og findes kun på A-niveau. Det kan altså ikke vælges som valgfag.
OVERBLIK OVER VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ WWW.UG.DK/ADGANGSKORTET
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HVAD KAN DU BLIVE MED EN NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING?
Med en naturvidenskabelig studieretning på gymnasiet kan du gå videre med en lang videregående uddannelse
på et af landets universiteter. Du kan fx. blive ingeniør, læge, farmaceut, dyrlæge, m.m. Du kan også vælge en
mellemlang videregående uddannelse. Måske drømmer du om at blive bioanalytiker,
fysioterapeut, laborant eller sygeplejerske?
Der er så mange muligheder.

TVÆRFAGLIGHED
I løbet af din gymnasietid skal der arbejdes på tværs af fagene. Der arbejdes ikke kun tværfagligt inden for de
naturvidenskabelige fag, men også med de humanistiske fag. Dette er for at ruste dig til at skrive
studieretningsprojektet (SRP) i foråret af 3.g.
EKSEMPLER PÅ PROJEKTER:
• Vækstlamper - dyrkning ved forskelligt lys Cider fremstilling.
• Risikomomenter ved elektromagnetisk stråling Teknologiske landvindinger.
• Etik og naturvidenskab.
• Populærvidenskabelig formidling.
•

Noget helt andet, som du selv vælger

UNDERVISNINGEN
Den daglige undervisning foregår i vores renoverede fløj fra 2013. Det giver os nogle dejlige store lokaler med
sikkerheden i top. For at skabe variation i undervisningen indeholder lektionerne mange forskellige elementer. I
alle naturvidenskabelige fag er laboratorieøvelser en naturlig del af undervisningen. Praktisk udøvelse i
kombination med en teoretisk viden giver den bedste basis for optimal læring.
Som supplement til den daglige undervisning tilbydes der ugentlig lektiecafé inden for både fysik og
matematik, samt i kemi, biologi og bioteknologi efter behov. Undervisningen foregår ikke altid på skolen. Den
kan også udfolde sig på en studietur, en ekskursion, et universitet eller en virksomhed. Skolen er også medlem af
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, som arrangerer foredrag og workshops for unge med interesse for
naturvidenskab. Se www.unf.dk
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AKTIVITETER
Inden for naturvidenskab har du på Solrød Gymnasium også mulighed for deltage i faglige
aktiviteter. Måske har du en særlig interesse, som du gerne vil studere nærmere:
CAMBRIDGE
På Solrød Gymnasium udbyder vi internationale kurser i matematik og kemi. Her foregår
undervisningen på engelsk og eksamen er skriftlig. Eksaminerne er internationalt anerkendte,
og alle er velkomne.
ROBOTTEKNOLOGI
Du lærer at programmere forskellige typer robotter til at løse forskellige opgaver, som er bundet
op på en international konkurrence. Elever fra Solrød Gymnasium har de seneste år klaret sig
ualmindelig godt i disse konkurrencer. De er blevet udtaget til at rejse ud i verden med deres
spændende teknologiske robotløsninger.
Alt dette kan du læse mere om i det røde velkomsthæfte eller på www.solgym.dk

OVERBLIK OVER VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ WWW.UG.DK/ADGANGSKORTET
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STX: MATEMATIK A – BIOTEKNOLOGI A – FYSIK B
1g Grundforløb

1g Studieretning

2g Studieretning

3g Studieretning

0 valgfag

2 valgfag

STUDIERETNINGSFAG
Matematik A
Bioteknologi A
Fysik B
OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Historie A
Engelsk B
2. fremmedsprog B (*)
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
VALGFAG
1 Valgfag C
1 Valgfag C el. C –> B el. B –> A (*)

0 valgfag

ØVRIGE AKTIVITETER
Studieretningsintroduktion
SG-timer
Studieretningsprojekt (SRP)
Puljetimer

(*) Vælger du et begyndersprog, skal du følge sproget i 3 år, og dermed optager det den ene valgfagsblok i 3.g.

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i
forløbene.
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STX: MATEMATIK A – FYSIK B – KEMI B
1g Grundforløb

1g Studieretning

2g Studieretning

3g Studieretning

0 valgfag

2 valgfag

STUDIERETNINGSFAG
Matematik A
Kemi B
Fysik B
OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Historie A
Engelsk B
2. fremmedsprog B (*)
Biologi C
Idræt C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
VALGFAG
1 Valgfag C el. C –> B el. B –> A
1 Valgfag B –> A (*)

0 valgfag

ØVRIGE AKTIVITETER
Studieretningsintroduktion
SG-timer
Studieretningsprojekt (SRP)
Puljetimer

(*) Vælger du et begyndersprog, skal du følge sproget i 3 år, og dermed optager det den ene valgfagsblok i 3.g.

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i
forløbene.
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STX: BIOLOGI A – KEMI B
1g Grundforløb

1g Studieretning

2g Studieretning

3g Studieretning

1 valgfag

2 valgfag

STUDIERETNINGSFAG
Biologi A
Kemi B
OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Historie A
Engelsk B
2. fremmedsprog B (*)
Matematik B
Fysik C
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
VALGFAG
1 Valgfag C
1 Valgfag C el. C –> B el. B –> A

0 valgfag

1 Valgfag B –> A (*)
ØVRIGE AKTIVITETER
Studieretningsintroduktion
SG-timer
Studieretningsprojekt (SRP)
Puljetimer

(*) Vælger du et begyndersprog, skal du følge sproget i 3 år, og dermed optager det den ene valgfagsblok i 3.g.

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i
forløbene.
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SAMFUNDSFAGLIGE
STUDIERETNINGER
I en studieretning med samfundsfag på A-niveau arbejder du med sociologiske, politiske, økonomiske og
internationale politiske emner. Det kan f.eks. være fattigdom, demokrati, valgkampe og internationale kriser.
På Solrød Gymnasium kan du vælge mellem følgende studieretninger med samfundsfag på A-niveau:
•
•
•

Samfundsfag A, Engelsk A
Samfundsfag A, Matematik A
Samfundsfag A, Tysk fortsætter A/Fransk fortsætter A

Samfundsfag A, Engelsk A
I studieretningen med samfundsfag og engelsk på A-niveau er der især fokus på samfundsforhold i engelsktalende
lande.
Denne studieretning henvender sig til dig, der:
• har interesse for samfundsfaglige forhold.
• gerne vil fokusere på det engelske sprog og på at blive klogere på samfundsforhold i engelsktalende
lande i verden.
I studieretningen vil du bl.a. kunne arbejde med følgende emner:
• Magt, medier og politisk kommunikation – f.eks. med fokus på det amerikanske valg
• EU
• Udenrigspolitik efter 11. september 2001
Studieretningen er et godt udgangspunkt for mange videregående uddannelser med samfundsfagligt og
sprogligt fokus i den engelsktalende del af verden.

2. SAMFUNDSFAG A - MATEMATIK A
I studieretningen med samfundsfag og matematik på A-niveau er der mulighed for at dykke længere ned i
økonomiske sammenhænge, modeller og statistik.
Denne studieretning henvender sig til dig, der:
• har interesse for samfundsfaglige emner.
• gerne vil arbejde med matematik på et højt niveau.
• har interesse i at forstå, hvordan meningsmålinger og andre statistiske undersøgelser bliver til.
I studieretningen vil du bl.a. kunne arbejde med følgende emner:
• National og global ulighed,
• Økonomisk udvikling, tal og analyse
• Statistiske metoder og meningsmålinger.
Studieretningen er et godt udgangspunkt for mange videregående uddannelser med samfundsfagligt,
statistisk og økonomisk fokus.

3. SAMFUNDSFAG A - TYSK FORTSÆTTER A/FRANSK FORTSÆTTER A
I studieretningen med samfundsfag og enten tysk eller fransk fortsættersprog på A-niveau, får du et bredt indblik i
samfundsforhold. Samtidigt lærer du et af de europæiske hovedsprog på højeste niveau.
Denne studieretning henvender sig til dig, der:
• vil blive klogere på Europa, - politisk, kulturelt, historisk og sprogligt.
• vil blive bedre til dit fremmedsprog og begå dig internationalt.
• har interesse for samfundsforhold i Danmark, Europa og resten af verden.
• vil anvende fremmedsproget i en aktuel kontekst og forstå de store sammenhænge og de små
forskelle.
I studieretningen vil du bl.a. kunne arbejde med følgende emner:
• Europæisk samarbejde
• Immigration
• Kulturelle identiteter
• Frankrig eller Tyskland i forhold til resten af verden.
Studieretningen er et godt udgangspunkt for mange videregående uddannelser inden for samfundsforhold,
handel og sprog.
11

OVERBLIK OVER VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ WWW.UG.DK/ADGANGSKORTET

HVAD KAN DU BLIVE?
Med en af de samfundsfaglige studieretninger i bagagen har du fået en bred uddannelse, der åbner mange
muligheder for dine fremtidige valg. Det gælder bl.a.:
		
		
		
		
		
		
		
		
		

-

Journalistik og kommunikation på RUC
International Business and Politics (CBS)
Jura
Engelsk
Psykologi
Statskundskab
Økonomi
Fransk
Tysk

OVERBLIK OVER VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ WWW.UG.DK/ADGANGSKORTET
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STX: SAMFUNDSFAG A – ENGELSK A
1g Grundforløb

1g Studieretning

2g Studieretning

3g Studieretning

1 valgfag

2 valgfag

STUDIERETNINGSFAG
Samfundsfag A
Engelsk A
OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Historie A
Matematik B
2. fremmedsprog B (*)
Biologi C
Idræt C
Fysik C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Religion C
Kunstnerisk fag C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
VALGFAG
Naturvidenskabeligt fag C –> B
1 Valgfag C el. C –> B el. B –> A (*)

0 valgfag

1 Valgfag C
ØVRIGE AKTIVITETER
Studieretningsintroduktion
SG-timer
Studieretningsprojekt (SRP)
Puljetimer

(*) Vælger du et begyndersprog, skal du følge sproget i 3 år, og dermed optager det den ene valgfagsblok i 3.g.

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i
forløbene.

STX: SAMFUNDSFAG A – TYSK FORTSÆTTER A / FRANSK FORTSÆTTER A
1g Grundforløb

1g Studieretning

2g Studieretning

3g Studieretning

1 valgfag

2 valgfag

STUDIERETNINGSFAG
Samfundsfag A
Tysk fortsætter A / Fransk A
OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Historie A
Matematik B
Engelsk B
Biologi C
Idræt C
Fysik C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Religion C
Kunstnerisk fag C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
VALGFAG
Naturvidenskabeligt fag C –> B
1 Valgfag C el. C –> B el. B –> A

0 valgfag

1 Valgfag C
ØVRIGE AKTIVITETER
Studieretningsintroduktion
SG-timer
Studieretningsprojekt (SRP)
Puljetimer

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i
forløbene.

STX: SAMFUNDSFAG A – MATEMATIK A
1g Grundforløb

1g Studieretning

2g Studieretning

3g Studieretning

1 valgfag

2 valgfag

STUDIERETNINGSFAG
Samfundsfag A
Matematik A
OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Historie A
Engelsk B
2. fremmedsprog B (*)
Biologi C
Idræt C
Fysik C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Religion C
Kunstnerisk fag C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
VALGFAG
Naturvidenskabeligt fag C –> B
1 Valgfag C el. C –> B el. B –> A (*)

0 valgfag

1 Valgfag C
ØVRIGE AKTIVITETER
Studieretningsintroduktion
SG-timer
Studieretningsprojekt (SRP)
Puljetimer

(*) Vælger du et begyndersprog, skal du følge sproget i 3 år, og dermed optager det den ene valgfagsblok i 3.g.

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i
forløbene.

SPROGLIGE
STUDIERETNINGER
HELLO, BONJOUR, GUTEN TAG, HOLA!
På Solrød Gymnasium udbyder vi to sproglige studieretninger:
•
•

Engelsk A, spansk begynder A - tysk eller fransk fortsætter B
Engelsk A, spansk begynder A - latin C

Desuden har vi som samfundsfaglig studieretning denne, hvis du er glad for sprog:
• Samfundsfag A, tysk eller fransk fortsætter A.
Hvis dine tre sprog er på mindst AAB niveau, kan du afslutte matematik på C-niveau.
Du kan desuden - gennem valgfag som f.eks. samfundsfag, psykologi, matematik eller retorik - tone din
studieretning efter egne interesser.

HVAD LÆRER DU PÅ EN SPROGLIG STUDIERETNING?
På en sproglig studieretning lærer du at mestre flere sprog, dvs. at tale, forstå og skrive på et højt niveau.
Du lærer at forstå og begå dig i andre kulturer. Du lærer om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.
Desuden arbejder du med det altid aktuelle emne: Når forskellige kulturer konfronteres eller blandes med
hinanden.
Vælger du studieretningen med latin C, får du et ekstra godt kendskab til den grammatiske struktur der ligger til
grund for spansk, engelsk, tysk og fransk.

TVÆRFAGLIGHED
På de sproglige studieretninger arbejder vi tit sammen om emner på tværs af studieretningsfag og øvrige fag.
De emner vi beskæftiger os med kan f.eks. være:
•
•
•
•
•
•
•

Kultursammenstød og immigration
Ungdomskultur
Medier og magt
Identitetsdannelse
Politisk kommunikation
Ondskab
Den aktuelle situation for unge i forskellige europæiske lande

SPROGLIGE KOMPETENCER UDE I VERDEN
I sprogundervisningen er det af stor vigtighed, at eleverne har mulighed for at tale det pågældende sprog med
“native speakers” og opleve kulturen i hjemlandet, og i 2.g rejser alle klasser på studierejse. Turen er et fagligt
supplement til den daglige undervisning og er en naturlig del af Solrød Gymnasiums fokus på internationalisering
i en global verden.

HVAD KAN DU BLIVE?

Med en sproglig studentereksamen i bagagen har du fået en god indsigt i andre landes kultur, historie og
selvforståelse, ligesom du er blevet klogere på din egen baggrund. Med den bagage har du mulighed for at søge
ind på mange forskellige uddannelser. Vi har eksempler på elever, der har læst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journalistik og kommunikation
Erhvervsøkonomi og psykologi
Europæisk business
Jura
Engelsk
Psykologi
Sygepleje
Pædagoguddannelsen
Design Technology and Business, m.m.

STX: ENGELSK A – SPANSK BEGYNDER A – TYSK FORTSÆTTER B
1g Grundforløb

1g Studieretning

2g Studieretning

3g Studieretning

1 valgfag

2 valgfag

STUDIERETNINGSFAG
Engelsk A
Spansk begynder A
Tysk fortsætter B
OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Historie A
Biologi C
Idræt C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
VALGFAG
1 Valgfag C
1 Valgfag C –> B el. B –> A

0 valgfag

1 Valgfag C –> B el. B –> A
ØVRIGE AKTIVITETER
Studieretningsintroduktion
SG-timer
Studieretningsprojekt (SRP)
Puljetimer

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i
forløbene.
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STX: ENGELSK A – SPANSK BEGYNDER A – FRANSK FORTSÆTTER B
1g Grundforløb

1g Studieretning

2g Studieretning

3g Studieretning

1 valgfag

2 valgfag

STUDIERETNINGSFAG
Engelsk A
Spansk begynder A
Fransk fortsætter B
OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Historie A
Biologi C
Idræt C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
VALGFAG
1 Valgfag C
1 Valgfag C –> B el. B –> A

0 valgfag

1 Valgfag C –> B el. B –> A
ØVRIGE AKTIVITETER
Studieretningsintroduktion
SG-timer
Studieretningsprojekt (SRP)
Puljetimer

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i
forløbene.
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STX: ENGELSK A – SPANSK BEGYNDER A – LATIN C
1g Grundforløb

1g Studieretning

2g Studieretning

3g Studieretning

1 valgfag

2 valgfag

STUDIERETNINGSFAG
Engelsk A
Spansk begynder A
Latin C
OBLIGATIORISKE FAG
Dansk A
Historie A
Matematik B
Biologi C
Idræt C
Fysik C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
VALGFAG
1 Valgfag C
1 Valgfag C –> B el. B –> A

0 valgfag

1 Valgfag C –> B el. B –> A
ØVRIGE AKTIVITETER
Studieretningsintroduktion
SG-timer
Studieretningsprojekt (SRP)
Puljetimer

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i
forløbene.
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KREATIV
STUDIERETNING
Musikfaget indgår som studieretningsfag på A-niveau i studieretningen: Musik A og Engelsk A.
Du har her fokus på musikkens betydning som udtryk for kulturelle tendenser med særligt fokus på den
engelsksprogede musik. Der arbejdes både teoretisk og praktisk med analyse af musik, musikteori og sang/spil.
Her får du mulighed for ikke kun at analysere og spille musik, men også for selv at skrive musik og dele den med
andre elever, som alle brænder for deres eget område inden for musik og musikkultur.

HVAD NU, HVIS DU IKKE SPILLER ET INSTRUMENT ELLER IKKE KAN LÆSE NODER?
Så lærer du det! Så længe du har interesse for musikken, så skal du nok få resten lært i løbet af de tre år.
Udover at være adgangsgivende til lange videregående uddannelser inden for bl.a. humaniora og samfundsfag,
så styrker denne studieretning også dine evner til at levere en præsentation for et publikum, til at samarbejde
med andre om et færdigt produkt og til at kende og forstå andre menneskers kultur og verdensbilleder.
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MUSIK SOM STUDIERETNINGSFAG
Kort fortalt: Musikfaget forener en videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global
udtryksform. Koblet med viden om det engelske sprog og engelsksprogede kulturer får du her en studieretning,
der taler til både dit boglige, kreative og sproglige jeg.
I musikfaget lærer du at udtrykke dig i og om musik. Der spilles og synges altså ikke bare. Der lyttes, læses og
tales også om, hvordan musikken lyder, hvordan den er opbygget og hvad vi bruger den til.
Musik opleves her i den bredeste forstand, og både Mozart, Metallica, Ed Sheeran, harmonikaspilleren foran
supermarkedet og jeres egen optræden kan være genstand for undersøgelse og fortolkning.
Musikken er også en vigtig del af skolens kultur. Ud over en forårskoncert hvert år, så deltager musikelever aktivt i
mange andre sociale sammenhænge med deres udøvelse og viden om musik og musikkultur.
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STX: MUSIK A – ENGELSK A
1g Grundforløb

1g Studieretning

2g Studieretning

3g Studieretning

1 valgfag

2 valgfag

STUDIERETNINGSFAG
Musik A
Engelsk A
OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Historie A
Matematik B
2. fremmedsprog B (*)
Biologi C
Idræt C
Fysik C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
VALGFAG
Naturvidenskabeligt fag C –> B
1 Valgfag C el. C –> B el. B –> A (*)

0 valgfag

1 Valgfag C
ØVRIGE AKTIVITETER
Studieretningsintroduktion
SG-timer
Studieretningsprojekt (SRP)
Puljetimer

(*) Vælger du et begyndersprog, skal du følge sproget i 3 år, og dermed optager det den ene valgfagsblok i 3.g.

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i
forløbene.
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LEKTIEINKLUDERENDE HF
HF er en 2-årig uddannelse med afsluttende eksaminer efter hvert semester. Der gives ikke årskarakterer, men
løbende faglige evalueringer. Tilbuddet er til dig, der senere gerne vil tage en kort- eller mellemlang
videregående uddannelse.
Du kan optages på HF efter 9. eller 10. klasse. Du kan også optages, hvis du har været ude af skolesystemet i et
stykke tid.
Bemærk, at du med en HF ikke kan optages på en lang videregående uddannelse, med mindre du supplerer.
På Solrød Gymnasiums HF vægter vi uddannelsesvalg og karriereafklaring højt. Vi arbejder lektieinkluderende, og
valget af videre uddannelse sker på et velovervejet grundlag efter en masse undervisning, praktik- og
projektperioder. På side 27 og 28 kan du læse om, hvad praktikken går ud på under din HF-uddannelse.
De seneste år har vi haft fire HF klasser og vi arbejder målrettet på, at disse klasser skal nyde godt af hinandens
styrker, bl.a. gennem parallel undervisning i nogle fag.

HVAD ER “LEKTIEINKLUDERENDE UNDERVISNING”
På Solrød Gymnasium tilbydes HF-elever (næsten) lektiefri undervisning. Det betyder, at HF-eleverne derhjemme
stort set kun arbejder med skriftlige afleveringer og læsning af længere værker.

DAGLIGDAGEN PÅ HF
Skoledagen er tilrettelagt sådan, at tiden mellem kl. 8.10 og 15.35 er reserveret til undervisning og
opgaveskrivning. Perioden efter er din egen tid, bortset fra den tid du skal anvende på skriftlige afleveringer og
læsning af længere værker i visse fag.
Der er helt bevidst lagt enkelte lektioner uden undervisning i skemaet. Det er nemlig et meget vigtigt element i
din studiekompetence, at du kan administrere din skoletid fornuftigt, så du lærer mest muligt, mens du går på SG.
25
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SOM HF-ELEV VÆLGER DU MELLEM 3 FAGPAKKER
SAMFUNDSPAKKEN
På samfundspakken arbejder du med forskellige aspekter af samfundet. Bærende fag er samfundsfag B og
psykologi C. Denne fagpakke er oplagt, hvis du f.eks. overvejer at blive politibetjent, pædagog eller
socialrådgiver.
SUNDHEDSPAKKEN
På sundhedspakken arbejder du med kroppen i teori og praksis. Bærende fag er biologi B og idræt B. Denne
fagpakke er oplagt, hvis du f.eks. overvejer at blive sygeplejerske, laborant eller fysioterapeut.
MEDIEPAKKEN
På mediepakken arbejder du visuelt og kreativt. Bærende fag er mediefag B og billedkunst C. Denne fagpakke er
oplagt, hvis du f.eks. overvejer at blive grafisk designer eller er interesseret i reklame- og mediebranchen.

STUDIETUR
Solrød Gymnasiums HF-klasser rejser på en faglig studietur i efteråret i 2.HF. De to HF-klasser rejser ofte det
samme sted hen, så de fagligt og socialt kan få glæde af hinanden både før, under og efter studieturen.
Turen varer normalt 5 dage og typiske destinationer kunne f.eks. være Paris, Hamborg, Edinburgh eller Dublin.

OVERBLIK OVER VIDEREGÅENDE UDDANNELSER PÅ WWW.UG.DK/ADGANGSKORTET
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PRAKTIK PÅ HF
HVAD GÅR PRAKTIK PÅ HF UD PÅ?
Som et særligt element er der obligatoriske projekt- og praktikperioder på HF. I disse forløb får du mulighed for at
opleve, at det du lærer på skolen er brugbart og kan overføres til virkeligheden. Dermed guides du i retning af et
meningsfuldt fremtidigt uddannelsesvalg.

1. Praktik : Du får inspiration til at vælge uddannelse fra besøgende gæster.
2. Praktik : Du oplever en virksomhed og bliver derigennem måske klar til at vælge den rette fagpakke for 2.HF.
3. Praktik : Du oplever en uddannelsesinsitution, der kan blive vejen til din fremtidige karriere.

1. PRAKTIK

INSPIRATION UDEFRA
Formål
Orientering om nogle af de uddannelser, som HF giver adgang til og en afklaring af dine interesser.
Beskrivelse
I første praktik vil der være besøg af en række spændende mennesker udefra. De skal fortælle om deres job og
vejen dertil; det kan f.eks. være en sygeplejerske, politibetjent, laborant, lærer eller en socialrådgiver.
Produkt
Du skal aflevere en obligatorisk projektopgave.
Opsamling
Efter første praktik får du en samtale med lærerne med fokus på evaluering af praktikforløbet og dine interesser,
trivsel og uddannelsesvalg.

2. PRAKTIK
DU SKAL I VIRKSOMHEDSPRAKTIK I 2 DAGE
FORMÅL
Du skal nu klædes endnu mere på til at vælge en fagpakke for dit 1. år på Solrød Gymnasium.
2. HF skal nemlig gerne pege hen imod dit fremtidige uddannelsesvalg.
BESKRIVELSE
Du skal ud fra dine egne interesser og ønsker for karrierevalg finde en praktikplads, hvor du kan indgå på
arbejdspladsen på lige fod med de andre ansatte.
PRODUKT
Du skal aflevere en obligatorisk projektopgave.
OPSAMLING
Efter anden praktik får du en samtale med lærerne med fokus på dit valg af fagpakke til 2.HF.

3. PRAKTIK
NU SKAL DU PÅ UDDANNELSESPRAKTIK
FORMÅL
Du skal nu gerne være tættere på at beslutte, hvad du gerne vil uddanne dig til.
BESKRIVELSE
Her skal du stifte bekendtskab med typiske videregående uddannelser, som HF giver adgang til. Det vil særligt
være uddannelser på professionshøjskoler og erhvervsakademier.
PRODUKT
Du skal aflevere en obligatorisk projektopgave.
OPSAMLING
Efter tredje praktik får du en samtale med lærerne med fokus på dit valg af uddannelse.

HF: SAMFUNDSPAKKEN
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

FAGPAKKEFAG
Samfundsfag B
Psykologi C
OBLIGATORISKE FAG OG FAGGRUPPER
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Kunstnerisk fag/idræt C
Naturvidenskabelig faggruppe
Kultur- og samfundsfagsgruppe
VALGFAG
1 Valgfag C el. C –> B (*)
1 Valgfag C el. intet (*)

0 valgfag

1 B-valgfag eller 2 C-valgfag

ØVRIGE AKTIVITETER
Projekt- og praktikforløb
Større skriftlig opgave (SSO)
Puljetimer

(*) Hvis der vælges et valgfag på B-niveau, så har man kun det ene valgfag.

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i forløbene.
Du skal vælge mediefag mindst på C-niveau, for senere at kunne vælge Mediepakken.
Du skal vælge idræt på mindst C-niveau, for senere at kunne vælge Sundshedpakken.
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HF: SUNDHEDSPAKKEN
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

FAGPAKKEFAG
Biologi B
Idræt B
OBLIGATORISKE FAG OG FAGGRUPPER
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Kunstnerisk fag/idræt C
Naturvidenskabelig faggruppe
Kultur- og samfundsfagsgruppe
VALGFAG
1 Valgfag C el. C –> B

0 valgfag

1 valgfag

ØVRIGE AKTIVITETER
Projekt- og praktikforløb
Større skriftlig opgave (SSO)
Puljetimer

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i
forløbene.
BINDING: Vælger du ikke idræt på C-niveau, så kan du ikke senere vælge Sundhedspakken.
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HF: MEDIEPAKKEN
1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

FAGPAKKEFAG
Mediefag B
Billedkunst C
OBLIGATORISKE FAG OG FAGGRUPPER
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Kunstnerisk fag/idræt C
Naturvidenskabelig faggruppe
Kultur- og samfundsfagsgruppe
VALGFAG
1 Valgfag C el. C –> B (*)
1 Valgfag C el. intet (*)

0 valgfag

1 B-valgfag eller 2 C-valgfag

ØVRIGE AKTIVITETER
Projekt- og praktikforløb
Større skriftlig opgave (SSO)
Puljetimer

(*) Hvis der vælges et valgfag på B-niveau, så har man kun det ene valgfag.

BEMÆRK
Fordelingen af fag på de enkelte semestre er et skøn. Det kan vise sig nødvendigt at placere fagene på andre tidspunkter i forløbene.
BINDING: Vælger du ikke mediefag på C-niveau, så kan du ikke senere vælge mediepakken.
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CAMBRIDGE
INTERNATIONAL
Solrød Gymnasium er anerkendt som Cambridge Associated School (CAS). Undervisningen foregår primært inden
for det normale skoleskema. I øjeblikket kan du vælge mellem fagene Chemistry eller International Mathematics.
Med Cambridge International får du på Solrød Gymnasium en unik chance for at kvalificere dig med
internationalt anerkendte eksaminer allerede under din ungdomsuddannelse.
Det er unikt her på sydkysten.
Alle er velkomne. Få yderligere info på www.solgym.dk under CAMBRIDGE ASSOCIATE SCHOOL.

WHY CHOOSE CAMBRIDGE?
”More than 9000 schools are part of our Cambridge learning community. We support teachers in over 160
countries who offer their learners an international education based on our curricula and leading to our
qualifications. Every year, thousands of learners use Cambridge qualifications to gain places at universities around
the world. Our syllabuses are reviewed and updated regularly so that they reflect the latest thinking of international experts and practitioners and take account of the different national contexts in which they are taught.
Cambridge programmes and qualifications are designed to support learners in becoming:
•
•
•
•
•

confident in working with information and ideas – their own and those of others
responsible for themselves, responsive to and respectful of others
reflective as learners, developing their ability to learn
innovative and equipped for new and future challenges
engaged intellectually and socially, ready to make a difference.”

Læs mere i guiden til undervisere, forældre og elever her: http://www.cambridgeinternational.org/
images/417448-overview-brochure.pdf
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SÅDAN SØGER DU OM OPTAGELSE

VIL DU SIKRE DIG EN PLADS PÅ
SOLRØD GYMNASIUM?
SÅ SKAL DU PLACERE SKOLEN SOM DIN
1.PRIORITET INDEN DEN 1. MARTS
Det gør du på
www.optagelse.dk

Hvad kan du med en STX eller en HF?		
Se http://www.ug.dk/adgangskortet		
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Vil du vide mere om Solrød Gymnasium?
Se http://www.solgym.dk
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VIDSTE DU
AT DU KAN BOOKE ET PERSONLIGT BESØG PÅ SG INDEN DEN 26/2 ?
SKRIV TIL POST@SOLGYM.DK ELLER
RING PÅ TELEFON 56184000.
DET KAN ISÆR VÆRE RELEVANT FOR DIG,
DER HAR VINTERFERIE FRA EFTERSKOLEN I UGE 7.

FØLG OS PÅ FACEBOOK OG DE ANDRE DE SOCIALE MEDIER

www.solgym.dk
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VALGFAG
VI TILBYDER FØLGENDE VALGFAG PÅ SOLRØD GYMNASIUM:
Faggruppe

Valgfag

Fagniveau
A

KUNSTNERISKE FAG

NATURVIDENSKABELIGE FAG

B

C

Billedkunst

X

X

Dramatik

X

X

Mediefag

X

X

Musik

X

X

X

Biologi

X

X

X

Fysik

X

X

X

Kemi

X

X

X

X

X

Naturgeografi
SPROG

ØVRIGE VALGFAG

Engelsk

X

Fransk begynder

X

Fransk fortsætter

X

Spansk begynder

X

Tysk fortsætter

X

X
X

Latin

X

Astronomi

X

Erhvervsøkonomi

X

Filosofi

X

Idræt

X

Informationsteknologi

X

Innovation

X

Matematik

X

Psykologi

X
X

Retorik
Samfundsfag
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X

•

For at vælge et fag på A-niveau, kræves det, at man har afsluttet det på B-niveau. Begyndersprog skal dog altid afsluttes på
A-niveau

•

For at vælge et fag på B-niveau, kræves det, at man har afsluttet det på C-niveau. Idræt B kan dog følges sideløbende
med Idræt C

•

For at vælge et fag på C-niveau, kræves det, at man ikke tidligere har haft det i uddannelsen.

X
X

X

X
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