
valgte jeg SG

DERFOR



 

Overvejer du en 3-årig STX 
eller en 2-årig HF?

Vi har samlet en skøn lille flok unge fra Solrød Gymnasium. Måske kan 
de på få minutter give dig en fornemmelse af, om SG er stedet for dig.

ÅBENT HUS
mandag den 23.1 2023 kl. 19 



Nicolaj
2-årig HF

Hvordan var det at skifte fra grundskolen til HF?
Det er markant anderledes at gå i HF, end det var at gå i folkeskolen. For mig var 
folkeskolen en sur daglig pligt, der bare skulle overstås. HF er noget helt andet, for nu 
har jeg langt større frihed, selvfølgelig under ansvar. HF er et tilvalg, hvor jeg desuden 
kan præge min faglige retning.

Den største overraskelse ved ungdomsuddannelsen?
Det er, hvor meget der foregår på skolen ved siden af undervisningen. Man kan 
melde sig ind i udvalg og klubber. Der er frivillig idræt, fester og så videre. Man har 
virkelig mulighed for at lære nye spændende mennesker at kende på tværs af klasser og 
årgange, hvis man har lyst til det.

Hvorfor valgte du Solrød Gymnasium?
Det er let. Det er nemt at komme hertil. Elevsammensætningen er ret harmonisk. 
Skolen har et godt ry og så kan jeg godt lide stedets størrelse. 



Mathilde
3-årig STX

Hvordan var det at skifte fra grundskolen til STX?
Da jeg gik ud af 9. klasse, virkede skiftet fra grundskole til gymnasiet enormt 
skræmmende. Jeg anede ikke, hvad jeg ville. Derfor valgte jeg at tage et år på 
efterskole. Da året var omme, var jeg ikke længere i tvivl. Jeg skulle i gymnasiet. 

Den største overraskelse ved ungdomsuddannelsen?
Den største overraskelse for mig var, at jeg selv fik ansvar for min egen læring. 
Pludselig skulle jeg selv holde mig orienteret og følge med i timerne, hvis jeg ville gøre 
mig håb om at forstå undervisningen. Heldigvis lærte jeg hurtigt at tilpasse mig den 
nye hverdag og de nye rutiner, og lærerne gav os en god og tryg opstart i grundforløbet. 
Derfor var der faktisk intet at frygte for skolestarten på gymnasiet.

Hvorfor valgte du Solrød Gymnasium?
Hovedårsagen var, at jeg ville have en frisk start. Jeg havde lyst til et nyt sted, hvor jeg 
absolut ingen kendte. Derudover havde jeg hørt en masse godt om skolen fra en 
veninde, og skolens omgivelser virkede hyggelige og imødekommende. 



Jacob
3-årig STX

Hvordan var det at skifte fra grundskolen til STX?
For mig har det været en spændende overgang fra grundskolen til gymnasiet. Jeg har 
tidligere gået på en privatskole, som jeg føler har givet mig et skub. Jeg har altid syntes, 
at skole og dét at lære noget har været sjovt. Jeg tror på, at hvis man er åben for læring 
og ny viden, så har man en god chance for et nemt skifte fra grundskolen.

Den største overraskelse ved ungdomsuddannelsen?
Jeg var rigtig overrasket over, hvor mange jeg IKKE kendte, da jeg startede. “Når jeg bor 
i Solrød, så kender jeg en masse ovre på gymnasiet”, tænkte jeg. Men nej. Til gengæld 
har jeg lært en masse nye mennesker at kende på kort tid og på tværs af alle årgangene. 
Alle er flinke overfor hinanden og det er nemt at finde venner, som har fælles interesser.
Jeg har også været lidt overrasket over afleveringsstrømmen, men det er til at holde ud. 
For det er som om man danner et bånd med med lærerne. Hvis du for eksempel er 
ekstra presset på et tidspunkt, kan du ofte få en snak om at få et lidt senere 
afleveringstidspunkt.

Hvorfor valgte du Solrød Gymnasium?
Jeg havde hørt om skolens Cambridgekurser, som jeg var vildt interesseret i. 
Desuden havde min storebror anbefalet gymnasiet, og jeg har kort transport hertil.



   VIDSTE DU?
Solrød Gymnasium er sydkystens eneste 

godkendte Cambridge gymnasium. 

Med vores Cambridgekurser kan du tage 
certificerede eksaminer, som er internationalt anderkendte. 
Undervisningen foregår på engelsk, og du er velkommen. 

Du skal blot være klar på at indgå i et helt særligt 
og stærkt fagligt fællesskab.



Benedicte
2-årig HF

Hvordan var det at skifte fra grundskolen til HF?
På HF var der fra start seriøse forventninger om, at vi var deltagende og 
disciplinerede i undervisningen. Vi skal jo til eksamen i alle fag. Min oplevelse var, at 
lærerne i starten lavede glidende overgange i stoffet fra grundskolen til HF: De 
belyste emner, som mange kendte lidt til,  og lige så stille blev der bygget ovenpå.

Den største overraskelse ved ungdomsuddannelsen?
Jeg kommer fra et år på efterskole, hvor der ikke var høje forventninger. Det er der på 
HF, hvor vi på SG har “lektieinkluderende undervisning”. Det betyder, at vi sammen 
dykker grundigt ned i dagens materialer i de forskellige fag. Derfor er ansvarlighed 
koden til HF her på stedet; vi skal dukke op til modulerne og lave afleveringer hjemme, 
hvor vi også læser en række værker i dansk- og engelskfaget. I timerne kan vi så stille 
spørgsmål og prøve os frem. Man får nemlig ikke standpunktskarakterer på HF. 

Hvorfor valgte du Solrød Gymnasium?
Inden jeg startede, hørte jeg om, hvor mange sociale arrangementer skolen tilbyder. Det 
betyder, at man lærer masser af folk at kende på kryds og tværs af STX og HF. 



Maja
3-årig STX

Hvordan var det at skifte fra grundskolen til STX?
Det var lidt af en omvæltning, for der var jo en del ting, man lige skulle vænne sig til. 
Nu hvor det meste er faldet på plads, ser jeg næsten altid frem til at komme i skole for at 
lære noget og være sammen med mine nye venner.

Den største overraskelse ved ungdomsuddannelsen?
Jeg ved ikke om, jeg ville bruge ordet overrasket. Jeg tror, at jeg følte mig ret godt 
forberedt på at starte. Skulle jeg dog vælge én ting, ville jeg nok sige valget af 
studieretning. Det var sværere, end jeg havde troet - i hvert fald for mig. Der er flere 
forskellige studieretninger, som jeg i grundforløbet syntes lød enormt spændende, men 
heldigvis får vi jo vejledning.

Hvorfor valgte du Solrød Gymnasium?
For at være helt ærlig, så var SG ikke min 1. prioritet. Så i starten skulle jeg vænne mig 
til tanken om at skulle starte her. Efter jeg er startet, er jeg blevet rigtig glad for det. Fik 
jeg muligheden for at vælge om, ville jeg ikke gøre det.



Rasmus
2-årig HF

Hvordan var det at skifte fra grundskolen til HF?
Det har helt klart været en noget spændende overgang, fordi det er et højere niveau end 
grundskolen. Men lærerne og skolen gør rigtig meget for at hjælpe én, hvor de kan. 
Derfor er det endt med at være en super positiv oplevelse.

Den største overraskelse ved ungdomsuddannelsen?
Skolen gør helt vildt meget for at eleverne kan være med til at bestemme, hvordan 
tingene på skolen skal være. Der er både klubber og en masse udvalg, hvor man kan 
være med til at planlægge arrangementer og aktiviteter, hvor alle klasser kan møde 
hinanden.

Hvorfor valgte du Solrød Gymnasium?
Jeg har både kammerater og søskende som har gået her. Så jeg valgte 
egentligt at gå her på grund af skolens gode ry. En anden grund er, at jeg både er født og 
opvokset i Solrød. Det behøver man jo ikke at være for at gå her, men for mig virkede 
det som det perfekte valg.



Caroline
2-årig HF

Hvordan var det at skifte fra grundskolen til HF?
Jeg havde et par år ude af skolen, inden jeg startede, så min motivation var ikke særlig 
høj. Måske netop derfor tiltalte det mig, at der på SG er “lektieinkluderende HF”. Jeg har 
fundet ud af, at det hjælper mig en del, at vi laver det meste skolearbejde sammen på 
gymnasiet. Selv om jeg selvfølgelig skal lave skriftlige afleveringer, læse nogle værker og 
lave lektier til valgfagene, så kan jeg bedre skelne mellem min skolegang og min fritid, 
når jeg ikke skal lave en masse dag-til-dag-lektier derhjemme.

Den største overraskelse ved ungdomsuddannelsen?
Den største overraskelse for mig er, hvor meget det betyder, at lærerne er 
uddannet i få specifikke fag og kun underviser i netop de fag. Jeg har allerede lært 
virkelig meget af at gå her.

Hvorfor valgte du Solrød Gymnasium?
Jeg havde fået anbefalet SG af flere, så jeg gik ind og undersøgte skolen på 
www.solgym.dk.  Nu, hvor jeg er startet, kan jeg godt lide skolens gode energi og at det 
sociale er næsten lige så vigtigt som det faglige. På SG er det vigtigt, at du trives, så du 
kan have en god skolegang. Hvis du kæmper med ting, oplever jeg, at lærerne springer 
til for at hjælpe. Det, at det betyder ligeså meget at gå fra et 4-tal til et 7-tal, som fra et 
10-tal til et 12-tal, det tiltaler mig rigtig meget. Også selv om vi jo ikke får standpunkts-
karakterer på HF.



Mickey
3-årig STX

Hvordan var det at skifte fra grundskolen til HF?
Til at starte med var det en lille smule grænseoverskridende at starte i en ny klasse 
med en masse nye mennesker. Derfor var det dejligt, at vi i den første uge lavede 
ryste-sammenøvelser og konkurrencer mod andre klasser. Det gav os et godt 
klassefællesskab fra starten af.

Den største overraskelse ved ungdomsuddannelsen?
Den største overraskelse for mig er nok, at vi skal lave så meget gruppearbejde. Og at vi 
ikke bare kan dele opgaven op som i grundskolen. Vi skal lave det hele sammen, så vi 
alle forstår alt stoffet.

Hvorfor valgte du Solrød Gymnasium?
Fordi SG virkede som et overskueligt og hyggeligt gymnasium, hvilket det også er nu, 
hvor jeg går her. Derudover var det oplagt at vælge det, fordi jeg kunne følges med mine 
venner fra Solrød. Sådan er det jo ikke alle der har det, men sådan var det for mig.



FIND OS PÅ 
INSTAGRAM @solgym

Youtube 

Snapchat @solgymnasium


