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VELKOMMEN
Forældremøde på Herning Gymnasium

Septembers himmel er så blå

Septembers himmel er så blå
dens skyer lyser hvide
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger
men storken længst af lande fór 
med sol på sine vinger.
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Der er en søndagsstille ro
imellem træer og tage
en munter glæde ved at gro
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

Hver stubbet mark, vi stirrer på
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.
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De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

Komponist: Otto Mortensen, 1947
Tekst: Alex Garff, 1949
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Forældremøde på Herning Gymnasium

PROGRAM
19.00 - 19.20 Velkomst ved rektor Søren Brøndum i Aulaen

19.20 - 19.40 Valg af studieretning ved uddannelseschef Rikke 
Glüsing 

19.40 - 20.00 Studieretninger, uddannelsesguide og adgangs-
kort ved studievejledere Tomas Christensen og 
Tina Hvolbøl

20.10 - 20.35 Orientering om studieretninger (1. runde) 

20.45 - 21.10 Orientering om studieretninger (2. runde)
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VALG AF STUDIERETNING
- Hvordan sikrer vi, at eleverne vælger på 

oplyst grundlag?

11. september
Fællesarrangement for alle 
1.g-elever

14. eller 19. september
Forældremøde for alle 1.gʼere 
og deres forældre

22. september
Sidste frist for orientering om 
studieretningerne i klasserne

Slutningen af september
Sidste frist for forberedelse af 
evalueringssamtaler

27. september – 2. oktober
Individuelle 
evalueringssamtaler 

9. oktober
Frist for elevens valg af 
studieretning i Lectio

23. oktober
Offentliggørelse af 
studieretningsklasser

6. november
Start i studieretningsklasser

KØREPLAN FOR VALG AF STUDIERETNING
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GENEREL ORIENTERING OM 
STUDIERETNINGSVALG

Fællestime den 11. september

Forældremøde den 14. og 19. september

26. september

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

 Interesser
 Evner
 Fremtidsønsker
 Studieretningsønsker
 Det sker alt sammen i Lectio!
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27. september – 2. oktober

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 kontaktlærer og den enkelte elev. Ved samtalen er 
der også en studievejleder/uddannelseschef til stede. Kontaktlæreren er den 
primære samtaleperson, mens 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.

9. oktober

Frist for valg af studieretning

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

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?

De elever, der har passet deres skole, vil blive prioriteret i forhold til at komme i 
deres ønskede studieretning.
Man skal angive et alternativt studieretningsønske
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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 selv skal du selv indhente ¼ 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
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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

23. oktober og 6. november
23. oktober
Studieretningsklasserne er dannet og offentligt tilgængelige via Lectio

6. november
Start i studieretningsklasser
 Dine to kontaktlærere bliver til en teamleder
 Studieretningsklasserne hedder 1.a, 1.b. 1.c osv.

Hvad hvis jeg fortryder mit valg fra den 9. oktober?
 Så kan man sende en skriftlig begrundet ansøgning til Rikke Glüsing om at blive 

flyttet til en anden studieretning, hvor der er plads.
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STUDIEVEJLEDNINGEN
- studieretninger, uddannelsesguide.dk og 

adgangskortet 

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
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Studieretninger på Herning Gymnasium

Blå: Det naturvidenskabelige hus 

Rød: Det sproglige hus 

Gul: Det kunstneriske hus

Grøn: Det samfundsvidenskabelige hus
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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 10.45-12.40
Personlige forhold: træf aftale per mail, jf. skolens hjemmeside

Forældremøde på Herning Gymnasium
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Orientering om studieretninger
20.10 – 20.30
 Det naturvidenskabelige hus ved Ditte Kjelsen i lokale 22.62
 Det sproglige hus ved Louise Hjort Hinkbøl og Romana Stoubæk  i Auditoriet
 Det kunstneriske hus ved Mette Bonde Lauritsen i 31.09
 Det samfundsvidenskabelige hus ved Lisa Bjerg og Per Agertoft i Festsalen

20.40 - 21.00
 Det naturvidenskabelige hus ved Ditte Kjelsen i lokale 22.62
 Det sproglige hus ved Louise Hjort Hinkbøl og Romana Stoubæk i Auditoriet
 Det kunstneriske hus ved Mette Bonde Lauritsen ved 31.09
 Det samfundsvidenskabelige hus ved Lisa Bjerg og Per Agertoft i Festsalen


