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Derfor er stx det rigtige valg
Der findes ingen formel for, hvilken ungdomsuddannelse  
der passer til hvem. Men her er nogle rigtig gode bud på,  
hvorfor stx kan være noget for dig 

•  Faglighed og fordybelse

  På stx opbygger du et solidt fagligt funda-
ment af samfundsvidenskab, matematik, 
naturvidenskab, sprog og kunstneriske fag. 
Med din studieretning og dine valgfag væl-
ger du selv, hvad du vil gå i dybden med.

•  Et fremtidssikret fundament

  På stx kan du vælge fagsammensætninger, 
der åbner døre til alle videregående uddan-
nelser og job. Halvdelen af stx-studenterne 
vælger efterfølgende at læse på universi-
tetet, mens omkring en fjerdedel tager en 
professionsbacheloruddannelse.

•  Flest får huen på

  Langt de fleste, som starter på stx, får 
studenterhuen på. Faktisk er stx den 
ungdomsuddannelse, der har den højeste 
gennemførselsprocent.

• Det gode ungdomsmiljø

  På stx prioriteres den sociale trivsel højt, og 
med gode introprogrammer bliver du med 
det samme en del af fællesskabet. Som 
stx-elev bliver du inddraget og har høj grad 
af indflydelse på undervisningen og skolens 
hverdag. Du kan deltage i elevorganisatio-
ner, skolefester og de mange andre sociale 
arrangementer.

Vil du vide mere om 
hverdagen på stx eller hf  
i Odense, så følg  
Odense stx & hf på… 

odensestxoghf.dk

facebook.com/odensestxoghf

Instagram.com/odensestxoghf

stx
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Du kommer ind i fællesskabet 
lige fra start på grund af de 
mange introaktiviteter, hvor 
alle er nye og interesserede i 
at lære hinanden at kende.

Andreas

Andreas, 18 år 
3.j Sct. Knuds Gymnasium
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På stx har man mulighed 
for at prøve sig af i en 
masse forskellige fag.

Amalie

Amalie, 18 år 
2.e Tornbjerg Gymnasium
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Stx – mest af det,  
du bedst kan lide 
Stx er en treårig gymnasial uddannelse. 
I grundforløbet, som varer til begyndelsen af 
november, præsenteres du for de forskellige 
faglige retninger, din uddannelse kan drejes i. 
Herefter følger du undervisningen på det stu-
dieretningsforløb, du vælger. Alle har en kerne 
af fag som dansk, historie, religion, fremmed-
sprog og idræt.  
 
Stx- studieretninger 
Overordnet er der fire forskellige typer studie-
retninger: samfundsvidenskabelige, naturvi-
denskabelige, sproglige og kunstneriske. Med 
valget af studieretning får du allermest af de 
fag, som du bedst kan lide. 

Hverdagen på stx 
Din undervisning er tilrettelagt som en spæn-
dende vekslen mellem klasse- og gruppeun-
dervisning kombineret med f.eks. tværfaglige 
projektarbejder, innovationsforløb, studierejser 
og fællestimer med oplæg udefra.
 
Optagelse på stx 
Du kan læse mere om optagelse på stx her: 
odensestxoghf.dk/stx 

stx

Grundforløb
3 måneder

Studieretningsforløb
2 ¾ år

#endelafOS
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Hvorfor har du valgt stx?

Andreas: For at prøve nogle forskellige fag 
af, ikke udelukke noget, og samtidig kunne 
specialisere mig i det, jeg bedst kan lide. 
Jeg har valgt engelsk og samfundsfag på 
A-niveau, fordi jeg synes, at de fag er ekstra 
spændende. Jeg troede egentlig ikke, jeg var 
så meget til de naturvidenskabelige fag, men 
undervejs i 1.g blev jeg faktisk så interesseret 
i biologi, at jeg fra sidste år valgte at hæve 
det et niveau.

Amalie: Fordi jeg ikke rigtig ved, hvad jeg vil 
senere. Med en stx åbner der sig en masse 

døre, og jeg får mulighed for at afprøve, hvad 
jeg brænder mest for.

Hvor mange lektier har man for? 

Andreas: Jeg har klart flere lektier for, end jeg 
havde i folkeskolen, og undervisningen kører 
også i et højere tempo. Men det vænner man 
sig hurtigt til. Det varierer også lidt i forhold til, 
hvornår vi har skriftlige afleveringer.  

Amalie: Man har selvfølgelig flere lektier for, 
end man havde i folkeskolen, men man kan 
sagtens planlægge sig ud af det.

Få svar på lidt af hvert om stx 
Andreas og Amalie går på stx. Her svarer de på nogle 
af de spørgsmål, der kan opstå, når man overvejer, om 
stx er noget for én. Har du andre spørgsmål om stx, så 
kan du skrive til Odense stx & hf på facebook. 

stx
Andreas Amalie
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Kan man stadig dyrke sport og/eller 
arbejde i fritiden? 

Andreas: Ja, sagtens! Jeg har selv fritidsar-
bejde og bruger en del tid med vennerne ved 
siden af. Det drejer sig bare om at disponere 
sin tid rigtigt. 

Amalie: Jeg dyrker både sport og har et 
fritidsjob henover fire af ugens dage, så det 
kan bestemt lade sig gøre. Det handler igen 
om at disponere sin tid rigtigt og være på 
forkant med tingene.

Hvordan er det sociale? 

Andreas: Super godt! Du kommer ind i fæl-
lesskabet lige fra start på grund af de mange 
introaktiviteter, hvor alle er nye og interes-
serede i at lære hinanden at kende. Og så 
hjælper det også, at der er rig mulighed for 
at tage del i elevorganisationer, klassearran-
gementer, fredagscaféer, festudvalg og alt 
muligt andet. 

Amalie: Det er rigtig godt. Skolen gør også 
en del for, at man bliver rystet godt sammen, 
og der er masser af sociale arrangementer, 
man kan deltage i. Der er plads til alle typer, 
og man skal ikke være bange for at komme 
til at føle sig uden for.

Hvad er det bedste ved stx? 

Andreas: Det må være det sociale fælles-
skab og bredden i fagene.

Vil du vide mere om livet som  
stx-  eller hf- elev, så følg  
Odense stx & hf på 

odensestxoghf.dk

facebook.com/odensestxoghf

Instagram.com/odensestxoghf

Amalie: At man har mulighed for at prøve sig 
af i en masse forskellige fag. Inden jeg starte-
de på stx, var jeg f.eks. slet ikke interesseret 
i det naturvidenskabelige, men det er jeg 
faktisk blevet nu efter at være blevet en del 
klogere på, hvad det egentlig handler om.

#endelafOS




