2021

Hvorfor vælge STX?
■ På STX opbygger du et solidt fagligt fundament til fremtiden
■ På STX kan du vælge fagsammensætninger, der åbner døre
til alle videregående uddannelser og job
■ STX giver dig en bred og dybdegående viden med fag
fra alle fagområder samtidig med, at du kan målrette din
uddannelse via valg af studieretning og valgfag
■ Du bliver en del af et stærkt ungdomsmiljø med masser af
faglige og sociale aktiviteter
■ STX er både for dig, der ved præcist, hvad du vil, og dig der
ikke er helt afklaret endnu
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STX

Vidste du, at STX er den
ungdomsuddannelse, som…
■h
 ar det højeste faglige niveau
■g
 iver flest muligheder efter studentereksamen
■h
 ar den højeste gennemførselsprocent

92 % af alle studenter fra almengymnasiale
ungdomsuddannelser (STX og HF)
uddanner sig efterfølgende:

41%

Universitets
uddannelse
Mellemlang
videregående
uddannelse
Erhvervsfaglig
uddannelse
Kort videregående
uddannelse

32%
10%
9%

Kilde: Danske Gymnasier
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STX – mest af det,
du bedst kan lide
De første tre måneder på STX er et
grundforløb, hvor du præsenteres for
de forskellige fag og lærer gymnasi
ets arbejdsformer at kende.
Mens du er i grundforløbet, skal du
vælge studieretning. I begyndelsen af
november starter du i din studieret
ningsklasse. Fagene i studieretnings
forløbet består af studieretningsfag,
obligatoriske fag og valgfag, som
udbydes på A-, B- eller C-niveau.
Studieretninger
Overordnet set er der fire typer
studieretninger:

■ samfundsvidenskabelige
■n
 aturvidenskabelige
■ sproglige
■k
 unstneriske
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religion, fremmedsprog, samfundsfag
og idræt.
Valgfag
Valgfag kan være fag, du allerede har,
men som du gerne vil have på et højere
niveau, eller det kan være nye fag, fx:
retorik, erhvervsøkonomi, filosofi,
psykologi, mediefag, astronomi,
informatik, latin, græsk, dramatik,
musik.
Hverdagen
Din undervisning er tilrettelagt som en
spændende vekslen mellem klasse- og
gruppeundervisning kombineret med
fx tværfaglige projektarbejder, studie
rejser, innovationsforløb og fællestimer
med oplæg udefra.

Hver studieretning består af to-tre
studieretningsfag, som tegner stu
dieretningens “dna”.

Optagelse på STX
Du kan læse mere om optagelse på
STX her:
www.odensestxoghf.dk/stx

Obligatoriske fag
Alle elever på STX har en kerne af
fag som dansk, matematik, historie,

STX forløb

Grundforløb
3 mdr.
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Studieretningsforløb
2 år og 9 mdr.

Kunstneriske
studieretninger

Sproglige
studieretninger

Naturvidenskabelige
studieretninger

Samfundsvidenskabelige
studieretninger

Studieretningsfag

Valgfag

Obligatoriske fag

Hvordan er det
at starte på
gymnasiet?
Jeg kom første dag og kendte
absolut ingen. Jeg blev taget så
godt imod og følte mig straks
som en del af fællesskabet.”
Liv, 18 år

Det kan være lidt grænseover
skridende i starten, fordi du bliver
kastet ud i noget nyt. Men for mig
hjalp introdagene utroligt meget,
og man kommer hurtigt til at
lære de andre at kende.”
Victoria, 18 år
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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, og det er enormt motiverende
at være i et miljø, hvor alle tager
undervisningen og hinanden seriøst.”
Rasmus, 16 år

STX

Masser af
tilbud, du kan
engagere dig
i – også efter
skoletid
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Læs

STX

i Odense her:

Mulernes Legatskole

Mulernes Legatskole
mulerneslegatskole
#mitmulernes
MulerUpdate
Informationsmøde 2021:
Mandag den 18. januar
Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ
Tlf. 66 10 26 42
mail@mulerne-gym.dk
mulerne-gym.dk

Odense Katedralskole

Odense Katedralskole
odensekatedralskoleskole
#kattenlivet
Informationsmøde 2021:
Fredag den 21. januar
Jernbanegade 34, 5000 Odense C
Tlf. 66 12 22 40
post@odensekatedralskole.dk
odensekatedralskole.dk
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Sct. Knuds Gymnasium

sctknud
sct.knuds.gymnasium
#herpåknuds
sctknudgym
Informationsmøde 2021:
Tirsdag den 19. januar
Læssøegade 154, 5230 Odense M
Tlf. 63 11 56 60
mail@sctknud-gym.dk
sctknud-gym.dk

Tornbjerg Gymnasium

TornbjergGymnasium
tornbjerg.gymnasium
#tgånden
tggymnasium
Informationsmøde 2021:
Torsdag den 20. januar
Skærmhatten 15, 5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 71 02
kontor@tornbjerg-gym.dk
tornbjerg-gym.dk

Læs mere om STX

på de fire gymnasiers hjemmesider

Grundet COVID-19-situationen kan der forekomme ændringer. Hold dig derfor opdateret
på skolernes hjemmesider – det er også her, du tilmelder dig.

9

Meget mere end en studentereksamen
Tobias Møller

Alberte
Zachariassen

@tobiasmoeller99
YouTuber
134.000 abonnenter
Dimitteret fra STX
juni 2019

“Jeg har igennem gymnasietiden haft mange
op- og nedture, men nu kan jeg se tilbage på
de 3 år med et stort smil på læben. Jeg kan
klart anbefale STX til jer, der måske er i tvivl om,
hvad I vil efter folkeskolen! Har fået en masse
nye venner, og det har været en stor oplevelse,
som jeg for intet andet ville være foruden.”

@albertezacha
Arbejder som
skolevikar, m.m.
Har planer om at
læse medicin eller til
jordemoder
Dimitteret fra STX
juni 2019

“Rent socialt har gymnasiet været de tre fedeste år i
mit liv, fyldt med gode oplevelser, nye tætte venskaber
og masser af fantastiske fester! På det personlige plan
har det også været lidt af en dannelsesrejse. Jeg har
fået ny faglig viden, større selvforståelse, og i takt med
at jeg har prøvet forskellige fag og områder af, er det
blevet tydeligt for mig, hvilken retning jeg skal gå i mit
videre uddannelsesforløb.”

Liv Stæhr
@livstaehr
Iværksætter, Instagram-blogger
og atletikudøver
Har planer om at læse til arkitekt
Dimitteret fra STX juni 2019
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“Jeg har haft mulighed for at skræd
dersy min STX-uddannelse, så den
passer helt perfekt til mig. Jeg har
dyrket elitesport gennem næsten
hele min gymnasietid, hvilket jeg ikke
kunne have gjort uden de mulighe
der, jeg har haft med STX. Samtidig
har jeg fået de bedste venner!”

I gymnasiet
bliver du til nogen
STX er selvstændighed og samarbejde,
meninger og medansvar,
dannelse og demokrati,
udsyn og indsigt.

Du lærer i bredden og i dybden.
Med faldhøjde nok til at fejle.
Og frihed nok til at finde ud af, hvad du
brænder for.

STX er forundring, fordybelse
– forelskelse –
og en helt ny forståelse.

Du lærer noget om andre mennesker.
Og en helt masse om dig selv.
Så du er bedst muligt rustet,
til at vælge præcis den vej videre i livet,
der giver mening for dig.

STX åbner dine øjne for verden.
Og døren til en verden af muligheder.
For dig.
Så du er klædt bedst muligt på
til en fremtid,
hvor den eneste konstant er forandring.
Du lærer at se muligheder.
Gribe dem. Og skabe nye.
Så du selv bidrager til forandringen.

STX giver dig stor frihed i dit næste valg.
Frihed til at gå efter dine drømme.
Frihed til at tænke dig om.
Frihed til at være dig.
Det vigtigste er ikke,
at du lærer alt muligt.

Men at du lærer,
at alt er muligt!
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Odense STX OG HF er et samarbejde mellem de fire
odenseanske gymnasier Sct. Knuds Gymnasium,
Mulernes Legatskole, Odense Katedralskole
og Tornbjerg Gymnasium. Alle fire skoler har
studentereksamen (STX), og på to af dem er det også
muligt at læse højere forberedelseseksamen (HF).
Vil du vide mere om hverdagen på STX eller HF
i Odense, så følg Odense STX OG HF på:
odensestxoghf.dk
facebook.com/odensestxoghf
Instagram.com/odense_stx_og_hf

Se også
folder om

HF

find den på
odensestxoghf.dk/hf

