
VELKOMMEN
Forældremøde på Herning Gymnasium



Sensommervise

Æbler lyser rødt på træernes grene,
høsten går ind.
Går igennem skoven ganske alene,
stille i sind.

Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.



Sommerbrisen danner krusning på søen,
mystisk og sort.
Stæreflokke svæver højt over øen -
snart tager de bort.

Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.



Duft af brænderøg blandt brunlige bregner,
blåsorte bær.
Stille summen mellem blade som blegner -
af’tnen er nær...

Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.



Modne rønnebær bag dybgrønne grene
rødt titter frem -
Går igennem skoven ganske alene -
nu må jeg hjem!

Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik,
går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.

Tekst: Kirsten og Finn Jørgensen

Melodi: Finn Jørgensen



Forældremøde på Herning Gymnasium



PROGRAM
17.00 - 17.15 Velkomst ved rektor Søren Brøndum i Festsalen

17.20 - 17.45 Valg af studieretning ved uddannelseschef Rikke Glüsing 

17.45 – 18.00 Studieretninger, uddannelsesguide og adgangs-
kort ved studievejleder Tina Hvolbøl

18.00 - 18.30 Elever fortæller om valg af studieretning, og oplevelser 
med klasseskift 

18.30-19.00 Rundvisning og mulighed for vejledning.

Tak for i dag



VALG AF STUDIERETNING
- Valg på oplyst grundlag



27. august

Frist for valg af 

studieretningsworkshops i Lectio

2. september – 6. september

Gennemførsel af 

studieretningsworkshops

16. september – 20. september

Individuelle evalueringssamtaler 

24. september

Tilkendegivelser af 

studieretningsvalg

7. oktober

Frist for elevens valg af 

studieretning i Lectio

21. oktober

Seneste offentliggørelse af 

studieretningsklasser

4. november

Start i studieretningsklasser

4. november – 22. november

Introduktionsperiode

KØREPLAN FOR VALG AF STUDIERETNING



OM STUDIERETNINGSVALG

Valg af studieretningsworkshop 27. august



Workshops

Mål: Smagsprøve på 
studieretningerne.

Workshops med 
undervisning i de 
forskellige 
studieretninger.

Valg af studieretnings-
workshops d. 27. august 
inden 12.45



2.- 6. september. Studieretningsworkshops



13. september

Sidste frist for at alle elever, i en studietime med deres klasselærer, 
er blevet præsenteret for forberedelsesspørgsmål. Spørgsmål som 
skal besvares forud for en individuel evalueringssamtale. 

▪ Interesser

▪ Evner

▪ Fremtidsønsker

▪ Studieretningsønsker

▪ Det sker alt sammen i Lectio!



16. september – 20. september

Der afholdes individuelle evalueringssamtaler i løbet af ovennævnte 
periode
Formålet med den individuelle evalueringssamtale er at hjælpe eleven 
til at blive mere afklaret i forhold til studieretningsvalget og dermed 
foretage et mere kvalificeret studieretningsvalg.

Samtalerne er mellem en studievejleder/uddannelseschef og den 
enkelte elev. Studievejlederens/uddannelseschefens rolle er at have 
indsigt i studieretningernes sammensætning og valgfagsmuligheder og 
dermed at kunne afhjælpe evt. ”valgtekniske” spørgsmål.

Samtalen vil tage afsæt i elevens besvarelse af 
forberedelsesspørgsmålene, og matematikscreening og læsescreening 
kan blive inddraget i samtalen.



Mandag den 7. oktober

Valg af studieretning

1. prioritet: opfylde studieretningsønske
2. prioritet: opfylde ønske om 2. fremmedsprog
3. prioritet: opfylde ønske om kunstnerisk fag

Hvad så hvis mere end 30 elever ønsker en bestemt studieretning?

Der må maksimalt være 30 elever i den enkelte klasse/på hvert hold og helst 
kun 28 elever.

De elever, der har passet deres skole, vil blive prioriteret i forhold til at komme i 
deres ønskede studieretning. Hvis alle elever har passet deres skole, vil der 
blive trukket lod.
Alle elever skal angive et alternativt studieretningsønske



FAQ

Jeg kan ikke huske, hvilket 2. fremmedsprog jeg har valgt
▪ Du kan gå til studievejleder eller uddannelseschef og få det oplyst

Jeg vil gerne skifte 2. fremmedsprog
▪ Du kan skrive i kommentarfeltet, hvad du ønsker som 2. fremmedsprog

Jeg vil gerne skifte kunstnerisk fag
▪ Du kan skrive det i kommentarfeltet. Vær opmærksom på, at det er C-fag, som afsluttes til 

sommer. Ved et skift skal du selv indhente af fagets mål (det som du vil blive bedømt på til 
eksamen)

Jeg vil gerne gå i klasse med Freja, Johanne og Børge
▪ Det er godt, at du har gode venner, og du vil få endnu flere i din nye klasse ☺

Jeg er ikke sikker på, om jeg har valgt en studieretning med fag på de niveauer, jeg skal 
bruge senere
▪ Du har mindst to valgfag, som du i 2.g eller 3.g kan bruge til at hæve stort set alle dine fag til et 

niveau højere



Valgfag

▪ Alle har mindst to valgfag

▪ Skal vælges i februar i 1.g og i 

februar 2.g

▪ Valgfag kan bruges til at løfte fag et 

niveau, f.eks. fra B til A

▪ Og så er der GSK (gymnasial 

suppleringskursus) efter 

studentereksamen

VALGFAG



21. oktober og 4. november

21. oktober

Studieretningsklasserne er dannet og offentligt tilgængelige via Lectio

4. november

Start i studieretningsklasser

▪ Dine to klasselærere skiftes ud med to nye klasselærere i studieretningsklassen

▪ Studieretningsklasserne hedder 1.a, 1.b. 1.c osv.

4. november til 22. november

Denne periode er introperiode til studieretningen og den nye klasse. Hvis man efter 

den periode har fortrudt sit valg kan man i perioden 22. november til 29. november 

skriftligt ønske at komme i en anden studieretning, hvor der er plads. 



Trivsel i løbet hele gymnasieforløbet

• Klasselærere

• Trivselssamtaler i 
december 1.g

• Makkerskabsgrupper

• Sociale arrangementer i 
klassen

• Sociale arrangementer på 
årgange (11. november)

• Sociale arrangementer for 
hele skolen

Alkohol

Der er ikke hvad forældre ER, men 
hvad de GØR, der har betydning.

Svend Brinkmann





Studietur og homestay
• Ønske om studieretning skal være 

styret af lyst til og interesse for 
fagene

• Vi ønsker, at vores elever udvikler 
en interkulturel kompetence

• Alle studieretninger har en 
international profil

• Alle klasser tilbydes en studietur

• Afvikles som hovedregel i foråret i 
2.g

• Der er tale om forlagt undervisning 
og deltagelse er derfor som 
udgangspunkt obligatorisk

• Opsparingsordning

• Flere af turene har privat 
indkvartering, helt eller delvist

• Flere af turene har genbesøg

• Stor mulighed – tag imod med 
åbent sind

• Mere information i foråret



Kontakt med skolen resten af gymnasietiden

Forældremøder 12, 13 eller 14. 
november

- Møde klasselærerne

- Møde de andre elever i klassen

- Møde de andre forældre

- Høre om udvalgte fag

- Arrangementer for forældre i 
løbet af gymnasietiden

Forældrekonsultation i slutningen 
af januar 2020/start februar 2020

- Hvordan er det gået det første 
halve år?

- Hvordan støttes eleven 
fremadrettet socialt såvel som 
dagligt

- Spørgsmål vedrørende valgfag i 
2.g og 3.g



STUDIEVEJLEDNINGEN
- Studieretninger og uddannelsesguide.dk



For at blive optaget på en videregående 
uddannelse skal man

▪ Opfylde adgangskravene 

▪ Have et tilstrækkeligt højt karaktergennemsnit dvs. leve op til  
adgangskvotienten

▪ Man kan godt ændre på, hvilke adgangskrav man lever op til efter endt stx

▪ Man kan ikke hæve sit karaktergennemsnit og derfor ikke ændre på, om man lever 
op til adgangskvotienten efter endt stx



Studieretninger på Herning Gymnasium







































Studievejledningen

Line                                 Tomas                                 Bodil                                   Tina

vi@herning-gym.dk tc@herning-gym.dk bsc@herning-gym.dk         thv@herning-gym.dk

Træffetid
Generelle problemstillinger: En vejleder har træffetid dagligt 10.45-12.15
Personlige forhold: træf aftale per mail, jf. skolens hjemmeside



Forældremøde på Herning Gymnasium


