
Velkommen til 
Virtuelt åbent hus

Tirsdag d. 12. januar 2021 



Program (ca. tider)

19:00 Velkomstvideo

19:05 Velkommen på Frederikshavn Gymnasium – STX, HF & Maritim student

(elevrådsformand, Niels Kooij og rektor, Thomas Svane)

19:20 Gymnasiets internationale profil (v. lærer Anna Tranekær)

19:25 Elevpræsentationer fra gymnasiets 5 områder

19:35 1. runde: Check ind i møderum og hør, snak med og spørg elever og lærere

19:50 2. runde: Check ind i møderum og hør, snak med og spørg elever og lærere

20:05 Tak for besøget, praktiske informationer og på gensyn (v. Thomas Svane)

20:10 Mulighed for individuelle spørgsmål i møderum (studievejledere mv.)



Frederikshavn Gymnasium – i topform

 Unikt og trygt studiemiljø med vægt på 
fællesskabet

 Engagerede lærere, der brænder for deres fag og 
gerning

 Lækre faciliteter (idrætsfaciliteter, musikhus, 
laboratorier, klasselokaler, festsal osv.)

 En kombination af nye og traditionelle 
uddannelsestilbud i samarbejde med 
omgivelserne

 En god størrelse



Vores værdier på Frederikshavn Gymnasium

Faglighed
- Vi brænder for, at du bliver dygtigere…
- Men det er ikke en forudsætning at være født dygtig

- Særlige indsatser til specifikke behov
- Talentakademi, lektieværksted, læsevejledning

Tillid
- Godt samarbejde mellem elever, lærere og ledelse
- Respekterer hinandens forskellighed

Engagement og fællesskab
- Alle bidrager til og nyder godt af fællesskabet

Udsyn
- Både mentalt og fysisk
- Skolens internationale profil



Hvad får man, når man krydser faglighed og 
fællesskab…?

Idrætsdag

Fællestimer

Teater Torden
Fitness - Morgentræning

Lektiecafeer

Frisport Vox Øst - vokalgruppe

Og meget, meget mere…!



Frederikshavn Gymnasium – set fra elev-perspektiv

Det sociale liv
 Fodboldturnering 
 Høvdingebold turnering 
 Volleyball turnering 
 Fester 
 Caféer
 Elevrådet 
 I klassen og på tværs af klassen. 
 Osv.



Det faglige niveau
Man kan nyde at gå i skole og have de fag 

man selv har valgt - med venner,

der har de samme faglige interesser.

Frederikshavn Gymnasium - plads til alle faglige niveauer

Frederikshavn Gymnasium – set fra elev-perspektiv



Lærerne og personalet
De er alle meget passionerede om de fag, de underviser i.

Dygtige til at hjælpe med at få alle med og på samme tid holde det 
høje faglige niveauer

De hjælper til med at skabe liv på skolen

Frederikshavn Gymnasium – set fra elev-perspektiv



Fremtidens behov?
STX & HF = Et godt uddannelsesvalg!

 Uddannelse er et vigtigt valg for jeres fremtid 
 Fleksibilitet og valgmuligheder – Hold dørene åbne

₋ Drømme, der ændrer sig 
₋ “Det er svært at spå…især om fremtiden!”

 Mit bud: Fremtiden kræver ikke specifikke kompetencer, 
men brede, menneskelige kompetencer

₋ F.eks. samarbejde, kreativitet, fordybelse, kritisk tænkning og 
kommunikation

 For både STX & HF gælder det:
₋ En styrke, hvis du er målrettet mod et bestemt drømmejob
₋ Men det er ikke en svaghed, at du ikke ved, hvad du vil uddanne dig 

til. Det er netop det, du skal finde ud af…



Vores uddannelser
Ens i ånden – forskellige i indholdet

Alle 3 uddannelsestyper:

- Studieforberedende
- Fra elev til studerende (du skal videreuddannes)

- Alment dannende
- Du skal ikke kun blive til noget – du skal blive til nogen



 3 årig
 Giver adgang til alle videregående 

uddannelser
 STX har det bredeste grundlag af alle 

ungdomsuddannelserne. Holder dørene 
åbne.

 Flest STX’ere påbegynder og gennemfører 
videregående uddannelser

 Fleksibel opbygning med individuelle 
valgmuligheder

STX – almen studentereksamen



STX – almen studentereksamen

 7 forskellige studieretninger inden for 
naturvidenskab, samfundsvidenskab, 
sprog og musik

 Obligatoriske fag, studieretningsfag 
og valgfag

 Afklarende grundforløb inden valg af 
studieretning (3 mdr.)

 Årskarakterer og eksamenskarakterer



Obligatoriske fag
(f.eks. da, hi, re, sa, id, krea,
en, ol, ma, fy og 2. frem. spr.) 

Opbygning - STX

Frie 
valgfag

2-3 
studieretnings-

fag
1. år

3. år

Grundforløb (inkl. AP & NV)

2. år

Krea-fag

3 mdr.

Frit 
valgfag

Studievejlederne hjælper med råd og vejledning 



STX - 4 hovedområder – 7 studieretninger



HF

 2 årig

 Giver adgang til alle korte og mellemlange 
videregående uddannelser

 Anvendelsesorienteret

 Professionsrettet (f.eks. målrettet pædagog, 
sygeplejerske, journalist, grafiker, fysioterapeut, 
lærer osv.)

 Eksamen i alle fag – ingen årskarakterer



HF

 3 forskellige fagpakker:

 Mennesker & Kreativitet (Psykologi og billedkunst)

 Samfund & Sport (Idræt og samfundsfag)

 Medier & Kommunikation (Mediefag og samfundsfag)

 Obligatoriske fag, 2 toningsfag og 1 frit valgfag

 3 projekt- og praktikforløb – kobler teori og praksis

 Samarbejde med virksomheder, institutioner og 
organisationer



Dansk A Kultur-
og samf. 
gruppen

Fagpakke (2 fag)

Idræt/
krea-fag

C

Mat. CNaturv.
faggruppe

Opbygning – HF (alle 3 fagpakker)

Frit 
valgfag

Engelsk B 1. år

2. år

Projekt-
praktik

Projekt-
praktik

Projekt-
praktik

Evt. 
valgfag

Studievejlederne hjælper med råd og vejledning 



MARITIM STUDENT – HF eller STX

Et helt særligt tilbud på Frederikshavn Gymnasium & MARTEC

HF: 3-årig
STX: 4-årig

Unik 
kombination af 
teori og praksis

Se mere på maritimstudent.dk



 Deltag og spørg i chat-rummene

 Læs vores folder om Frederikshavn Gymnasium, studieretningerne og 
fagpakkerne
 Findes både fysisk og virtuelt (video)
 Info er samlet på hjemmesiden

 Book et møde med én af vores studievejledere
 Find info på skolens hjemmeside eller skriv til gymnasiets mail

 Book et virtuelt møde
 Booke et fysisk møde, når det bliver muligt

Hvis du vil vide mere om uddannelserne



Én af vores centrale værdier: UDSYN

En præsentation af gymnasiets internationale profil

v. lærer Anna Tranekær



Elev-præsentationer

- Få et indtryk af de elever, som du kan møde senere

- De taler om hver især om ét af gymnasiets 5 områder



NU: Check ind i møderum – 2 x 15 minutter

Hør, snak med og spørg elever og lærere
a) STX naturvidenskab
b) STX samfundsvidenskab

c) STX sprog og musik
d) HF – de 3 fagpakker
e) Maritim Student (STX & HF)

Check ind i Teams via hjemmesiden



 Jeg håber, at I er blevet klogere og har fået svar på nogle af jeres spørgsmål

 Vi vægter en tryg og glidende overgang fra folkeskolen eller efterskolen
 Også (eller måske især) når der har været corona-krise

 Screeninger ved årets begyndelse – tilbud om støtte
 Læse/stave
 Talforståelse

 Det er ikke sværere at gå på stx eller hf end andre ungdomsuddannelser! Man skal have 
interessen, men det gælder for alle uddannelser

 Vores fineste opgave er at give jer en god og tryg start – både fagligt og socialt
 Intro-aktiviteter, hytteture og arbejde med basiskompetencer

Et tryg og god start til august



Følg med på:

Hjemmesiden

Facebook

Instagram



Tak for i aften

 Husk ansøgningsfristen i optagelse.dk (1. marts)

 Muligheder for yderligere information
 Informationerne samles på hjemmesiden
 Læs eller se vores folder
 Book et virtuelt møde med en vejleder
 Book et fysisk besøg på skolen (når muligt)

 Tak for i aften og på gensyn

Vi håber at se mange af jer til august til 2-4 fantastiske år (uden corona)



På gensyn – Mulighed for individuelle spørgsmål i 
møderummene

Spørg en vejleder
a) STX naturvidenskab – vejleder Jacob Schüsler
b) STX samfundsvidenskab – vejleder Anja Christensen
c) STX sprog og musik – vejleder Lise Sørensen
d) HF – de 3 fagpakker – vejleder Marianne Nielsen
e) Maritim Student (STX/HF-delen) – vejleder Line Frøkjær
f) Maritim Student (Praktisk/MARTEC) – vejleder Nicklas Knokgård
g) SportsAkademiet – udd.leder Jan Bjeldbak & træner Brian Høj


