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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

Studenter fra STX klarer sig 
bedst på de videregående 
uddannelser
Studerende med et eksamensbevis 
fra STX får generelt højere karakterer 
på første år af de videregående 
uddannelser sammenlignet med 
studerende, der kommer fra andre 
ungdomsuddannelser. Det gælder også 
på de tekniske uddannelser samt på HA 
almen og finansøkonomuddannelsen.
Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
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Vidste du, at STX er den 
ungdomsuddannelse, som…
■  har det højeste faglige niveau

■  giver flest muligheder efter studentereksamen

■  har den højeste gennemførselsprocent

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

STX
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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 Cniveau.

Studieretninger 
Overordnet set er der fire typer  
studieretninger:

■  samfundsvidenskabelige
■  naturvidenskabelige
■  sproglige 
■  kunstneriske

Hver studieretning består af totre 
studieretningsfag, som tegner stu
dieretningens “dna”.

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

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, stu die  
rejser, innovationsforløb og fællestimer 
med oplæg udefra.

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

Grundforløb  
3 mdr.STX forløb
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Obligatoriske fag
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Studieretnings forløb 
2 år og 9 mdr.

Valgfag

Studieretningsfag
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Rent socialt har gymnasiet 
været de fedeste tre år i mit 
liv, fyldt med gode oplevelser, 
nye tætte venskaber og 
masser af fantastiske fester”.
Alberte, student fra STX

Der er mange nye indtryk og nye 
mennesker, når man starter på gymnasiet. 
Men der bliver gjort meget for, at man 
hurtigt kommer til at lære hinanden at 
kende og bliver tryg i sin nye hverdag”.
Bertil, 2.g’er
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Masser af 
tilbud, du kan 
engagere dig 
i – også efter 
skoletid

STX
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Læs STX i Odense her:

Mulernes Legatskole

Odense Katedralskole

Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ 
Tlf. 66 10 26 42
mail@mulerne-gym.dk 
mulerne-gym.dk

Jernbanegade 34, 5000 Odense C 
Tlf. 66 12 22 40
post@odensekatedralskole.dk  
odensekatedralskole.dk

Mulernes Legatskole

mulerneslegatskole
#mitmulernes

Odense Katedralskole

odensekatedralskole
#kattenlivet

Informationsmøde 2022:
Mandag 24. januar kl. 19.00

Informationsmøde 2022:
Torsdag 20. januar kl. 19.00
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Sct. Knuds Gymnasium

Tornbjerg Gymnasium

Læssøegade 154, 5230 Odense M
Tlf. 63 11 56 60
mail@sctknud-gym.dk
sctknud-gym.dk

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

sctknud

sct.knuds.gymnasium
#herpåknuds

sctknudgym

TornbjergGymnasium

tornbjerg.gymnasium
#tgånden

Informationsmøde 2022:
Tirsdag 18. januar kl. 19.00

Informationsmøde 2022:
Onsdag 19. januar kl. 19.00
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Hvordan er det at gå på gymnasiet?

Magnus Valdemar Worsøe
17 år, går i 2.g
Drømmer om en fed fodboldkarriere. 
Og derefter at blive journalist eller 
fodboldagent 

Hvordan var overgangen fra folkeskolen til 
gymnasiet? 
”Jeg frygtede det lidt, men jeg synes, skolen 
formåede at skabe en god og glidende over
gang. Jeg var faktisk blevet lidt skoletræt efter 
folkeskolen, men det at starte på gymnasiet 
gav mig ny energi og mod på tingene. Jeg fik 
en ny hverdag, nye venner, og så er det er bare 
fedt at komme et sted hen, hvor folk ikke er 
der af tvang, men fordi de selv har valgt det”.

Havde du gavn af grundforløbet?
”Ja, meget! Jeg gik længe med en forestilling 
om, at jeg skulle have samme studieretning, 
som min søster havde haft. Men efter at have 
afprøvet de forskellige studieretninger, fandt 

jeg ud af, at det er pakken med Matematik A, 
Fysik/Kemi B og Engelsk A, som passer bedst 
til mig”. 

Hvorfor går du på gymnasiet?
”Efter jeg har fået en fuldtidskontrakt i OB, er 
der flere, der har spurgt mig: ”Hvorfor dropper 
du ikke bare ud og satser 100% på fodbold?”. 
Men det har på intet tidspunkt været i mine 
overvejelser. For jeg ved ikke, om jeg kan leve 
af det på sigt, eller om jeg bliver skadet i mor
gen og erklæret fodboldinvalid. Derfor er det 
vigtigt for mig at have en ungdomsuddannel
se at falde tilbage på, og her giver STX dig en 
masse muligheder på hånden”. 
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Hamza Nadeem
18 år, går i 3.g
Vil læse Matematik på SDU

Andrea Bøgh Bonnemose
19 år, går i 3.g
Skal på højskole efter STX

Er det skræmmende at starte på  
gymnasiet?
”Nej, overhovedet ikke! Man har 
et grundforløb, hvor man stille og 
roligt bliver introduceret i tingene, 
og hvor undervisningen svarer 
nogenlunde til et 9. klasseniveau. 

Hvordan er undervisningen sam-
menlignet med i folkeskolen? 
”Jamen i folkeskolen har lærerne 
jo en masse forskellige fag, uden 
at de som sådan er eksperter i 
nogen af dem. Det er helt anderle
des på gymnasiet. Her er lærerne 
specialiseret inden for deres fag, 
og det er virkelig fedt. Man kan 
læne sig meget mere op ad dem 
og få besvaret sin nysgerrighed på 
et helt andet niveau. Samtidig er 
der en masse tilbud efter skoletid, 
hvis man har en bestemt interesse, 
man gerne vil blive endnu dygti
gere til”.

Hvorfor valgte du STX i sin tid?
”Ret tidligt besluttede jeg mig 
for, at det skulle være en gymna
sial ungdomsuddannelse. Og jeg 
valgte i sidste ende STX, fordi det 
er den ungdomsuddannelse med 
flest muligheder efterfølgende og 
det bredeste udvalg af fag. Jeg 
kunne i forvejen godt lide Naturvi
denskab, men jeg ville også gerne 
have fag som Filosofi fx, og det 
kunne jeg få på STX. I dag er jeg 
stadigvæk glad for Naturviden
skab, men i løbet af gymnasiet 
er Matematik faktisk blevet mit 
yndlingsfag”. 

Hvad vil du bruge din STX til?
”Jeg ved det ikke med sikkerhed, 
men jeg kunne godt se mig selv 
læse Historie på universitetet. Det 
sjove er, at Historie ikke sagde 
mig noget som helst i folkeskolen, 
og jeg kunne faktisk ikke rigtig 
se meningen med faget. Men i 
løbet af 1.g kunne jeg mærke, det 
begyndte at blive vildt spænden
de, og sådan er det bare fortsat”.

Er der tid til at have et fritidsjob, 
når man går på STX?
”Altså jeg har fritidsjob i en bager, 
er gymnastiktræner og går selv til 
gymnastik. Derudover er jeg også 
aktiv i ungdomspolitik. Så ja, jeg 
synes sagtens, man kan nå andre 
ting ved siden af også. Man skal 

selvfølgelig være klar til at sætte 
tid af til lektier på en anden måde 
end i folkeskolen. Men man lærer 
også hen ad vejen, at det ikke er 
altid, du kan nå det hele, og så kan 
du godt klare det alligevel”.

Hvad er dit råd til dem, som over-
vejer at søge ind på STX?
”Jamen sæt dig ind i, hvad STX er 
for noget. Og så – jeg ved godt, det 
lyder mega klichéagtigt – mærk 
efter, om det er noget for dig. Hvis 
ikke det er det, så er tre år virkelig 
lang tid. Men går du ind til gymna
siet med åbent sind og gåpåmod, 
så venter der tre fantastiske år! 
Man udvikler sig og lærer utroligt 
meget – også om sig selv”.
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Se også 
folder om

HF
find den på

odensestxoghf.dk/hf

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


