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VÆLG DIN EGEN FREMTID På Stenhus kan du tage en ungdomsuddannelse, som 
giver dig muligheden for at vælge den videregående uddannelse, det arbejde og den frem-
tid du gerne vil have – uanset om du vil være læge, jurist, pædagog, betjent eller noget helt 
femte... 

FORSTÅ DIN VERDEN Din uddannelse vil give dig forståelse for, hvad der sker i ver-
den. Fra klimaforandringer til #MeToo. Fra de nære relationer til den globale udvikling.

VENNER FOR LIVET Tryghed og udvikling skabes for den enkelte gennem gensidig 
respekt, engagement og en god omgangstone. Det giver grobund for fællesskab og 
venskaber.

FÆLLESSKAB Du får som ny elev et helt særligt introduktionsprogram, så du hurtigt 
lærer dine klassekammerater, fagene og skolen at kende. Alle elever kommer på ekskursioner 
og mindst en studierejse til udlandet. Disse ud-af-huset-arrangementer giver faglig fordybel-
se på en anderledes måde og styrker sammenholdet i klassen.

ARKITEKTUREN De fysiske rammer er helt i top på Stenhus. Skolen er om- og ny-
bygget i en moderne og lys arkitektur, som giver plads til alle former for studieaktivitet.

BEVÆGELSE & KREATIVITET Alle elever har mulighed for at udfolde sig i idræt 
og et kreativt fag. Det giver en praktisk dimension i din uddannelse.

EFTER SKOLETID Når den almindelige undervisning er forbi, kan du på tværs af 
klasserne f.eks. lave lektier, deltage i frivillig idræt, billedkunst, en studiekreds eller spille 
i et band. Der er masser af aktiviteter efter skoletid.

STENHUS AFTER DARK Når mørket sænker sig over skolen, skrues der op for ly-
den til de mange sociale arrangementer, som elever er med til at planlægge. Skolen har 
ry for at holde nogle rigtig gode fester.
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FORLØBSOVERSIGT
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I grundforløbet har du udover dansk, matematik, 
samfundsfag, fysik, biologi og engelsk: almen sprogfor-
ståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Disse to 
forløb introducerer til sprogvidenskab og naturviden-
skab og giver dig et solidt fundament til det videre 
arbejde i sprogfagene og de naturvidenskabelige fag. I 
grundforløbet vil du endvidere blive præsenteret for 
fag og studieretninger, så du kan træffe det valg af 
studieretning, som passer bedst til dig.

STUDIERETNINGSFORLØB
 
OBLIGATORISKE FAG

2 TIL 3 STUDIERETNINGSFAG

OP TIL 3 VALGFAG/NIVEAUER

STUDIERETNINGSPROJEKT

3 MDR. GRUNDFORLØB
DANSK, MATEMATIK, SAMFUNDSFAG, ENGELSK, FYSIK, 

BIOLOGI, IDRÆT OG KUNSTNERISK FAG

ALMEN SPROGFORSTÅELSE

NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB

INTRODUKTION TIL FAG OG STUDIERETNINGER

Vi udbyder 11 studieretninger, som er delt op i naturvi-
denskab, samfundsfag, musik og sprog. Fagene som 
definerer studieretningen arbejder tæt sammen.

På www.stenhus-gym.dk kan du se en oversigt over 
fagkombinationerne i alle studieretningerne. Her kan du 
også læse om optagelseskravene. 

Følg os på Instagram og Facebook.



C - NIVEAU

BILLEDKUNST

DRAMATIK

ERHVERVSØKONOMI

FILOSOFI

LATIN

MEDIEFAG

MUSIK

NATURGEOGRAFI

PSYKOLOGI

RETORIK

INFORMATIK

ASTRONOMI

A - NIVEAU

BIOLOGI

ENGELSK

FYSIK

KEMI

MATEMATIK

MUSIK

TYSK

SPANSK BEGYNDER A

KINESISK BEGYNDER A

DANSK

ENGELSK

HISTORIE

OLDTIDSKUNDSKAB

RELIGION

IDRÆT

SAMFUNDSFAG

MATEMATIK

BIOLOGI 

FYSIK

KEMI

KUNSTNERISK FAG

2. FREMMEDSPROG

2-3 STUDIERETNINGSFAG

B - NIVEAU

BILLEDKUNST

BIOLOGI

DRAMATIK

FILOSOFI

FYSIK

IDRÆT

KEMI

MATEMATIK

MEDIEFAG

MUSIK

NATURGEOGRAFI

PSYKOLOGI

RELIGION

SAMFUNDSFAG
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OBLIGATORISKE FAG 



SÆT DIG GODT IND I VORES 
UDVALG AF STUDIERETNINGER

INDEN DU BEGYNDER 
PÅ GYMNASIET

 A
ENTEN ET BEGYNDERSPROG A

– FRANSK, KINESISK ELLER SPANSK

VÆLG  
ET 2. FREMMEDSPROG

VÆLG  
ET KUNSTNERISK FAG

BILLEDKUNST, DRAMATIK, MEDIEFAG ELLER MUSIK

B
ELLER ET FORTSÆTTERSPROG B

– FRANSK ELLER TYSK

 – FRA FOLKESKOLEN
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STUDIERETNINGER 

1
MATEMATIK A - FYSIK B - KEMI B

Studieretningen for dig, der har interesse i og et ønske om 
at fordybe dig i naturvidenskabens udforskning af grund-
læggende sammenhænge og fænomener i naturen. Du 
vil få bred indsigt i og forståelse for den rolle, som fagene 
matematik, fysik og kemi spiller i menneskets udforskning 
af verden omkring os. Vi arbejder med alt fra universets 
mindste dele som elementarpartikler og atomer til de 
største som stjerner og galaksehobe. Vi ser på grundstof-
fer, molekyler og kemiske reaktioner og industriens frem-
stilling af nye materialer, lægemidler, fødevarer osv.

Laboratorieøvelser og større eksperimentelle projekter, 
hvor du selv udforsker naturen, spiller en stor rolle på 
denne studieretning. Dette vil give dig forståelse for an-
vendelse af matematiske modeller i kombinationen mel-
lem teori og eksperiment.

2
 MATEMATIK A - BIOTEKNOLOGI A - FYSIK B

Denne studieretning har en bred naturvidenskabelig profil 
med fokus på bioteknologi og matematik. I bioteknologi vil 
du komme til at arbejde med elementer fra både biologi og 
kemi, der retter sig mod moderne naturvidenskabelige ud-
dannelser inden for sundhed, medicin og miljø.

Eksperimenter er en vigtig del af studieretningen både 
indenfor bioteknologi og fysik. Vi vil behandle emner som  
fx gensplejsning, fremstilling af aktive stoffer ved gæring 
og udvikling af miljøvenlig teknologi, og i fysik vil du 
komme til at arbejde med grundlæggende sammen-
hænge og fænomener i naturen. Matematik spiller en 
vigtig rolle i forbindelse med opstilling af modeller, og du 
vil opleve, hvordan matematikken kan anvendes sam-
men med de naturvidenskabelige fag. Undervisningen 
varierer mellem teori, praktiske forsøg i laboratoriet og 
- når det er muligt - besøg på universitetet, og på virk-
somheder der arbejder med bioteknologi. 

3
BIOLOGI A - KEMI B

Studieretningen om naturvidenskab i biologisk og kemisk 
perspektiv.  Vi undersøger, hvordan mennesket vekselvir-
ker med natur, miljø og klimaforandringer. Undervisningen 
varierer mellem teori og undersøgelser eller eksperimenter 
- både ude i naturen og i laboratoriet. Du får grundlag for 
at tage stilling til vigtige etiske og samfundsmæssige 
spørgsmål, som medier og forskning berører.

I tæt samarbejde mellem biologi og kemi, kommer du til at 
fordybe dig i levende organismers opbygning med ud-
gangspunkt i din egen krop og dens funktioner. Vi arbej-
der med biologien og kemien bag livets udvikling, DNA, 
gen- og bioteknologi, med sundhed og sygdom, samt kost 
og motion. I kemi undersøges stoffernes opbygning og 
omdannelse i kemiske reaktioner. Med udvalgte emner får 
du indsigt i de biokemiske processer i både kroppen og 
naturen, som er grundlaget for liv.

4
BIOLOGI A - KEMI B - IDRÆT B

Studieretningen om natur og miljø, sundhed, idræt og 
fysisk aktivitet. Biologi, kemi og idræt arbejder sammen i 
tværfaglige projekter, hvor du får mulighed for at fordybe 
dig i moderne forskning og dens anvendelse. Du får grund-
lag for at tage stilling til vigtige etiske og samfundsmæssi-
ge spørgsmål, som medier og forskning berører.

Undervisningen varierer mellem eksperimenter, undersø-
gelser i skolens testcenter og teori, fx ved idrætsfysiologi-
ske undersøgelser og brug af teoretiske modeller. Du vil på 
egen krop erfare, hvordan nervesystem og sanser fungerer, 
muskler arbejder, mad fordøjes og blodsukker reguleres. I 
fagene vil du også komme til at arbejde indgående med 
emner relateret til DNA, arv og miljø og livets udvikling. I 
kemi undersøger vi, hvordan stoffer er opbygget og om-
dannes ved kemiske reaktioner for at understøtte forståel-
sen af de kemiske processer i kroppen – fx under idræt.
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STUDIERETNINGER 

5
SAMFUNDSFAG A - MATEMATIK A

Hvis du vælger denne studieretning, får du en god for-
ståelse af en række nationale, internationale og globale 
forhold som bestemmer, at verden ser ud, som den gør i 
dag. I samfundsfag arbejder vi med teorier, men inddra-
ger undervejs mange eksempler fra den ”virkelige ver-
den” – f.eks. når det gælder politik, økonomi og sociale 
forhold. I den forbindelse lærer du bl.a. om statistik og 
bruger her det andet fag på A-niveau i studieretningen: 
Matematik. Der er i det hele taget flere tværfaglige sam-
arbejder mellem de to fag i løbet af de tre år. 

Det vil være naturligt at vælge erhvervsøkonomi C, hvis 
man går på studieretningen, da faget går godt i spænd 
med både samfundsfag og matematik. Med samfunds-
fag kommer du bedre til at forstå verden, som virksom-
heder skal navigere i, mens du bruger matematik til at få 
en større forståelse for regnskaber og budgetter. Over-
ordnet får du med denne studieretning en virksomheds-
forståelse – herunder for ledelse, markedsføring og in-
novation. I undervisningen laver vi en innovationscamp i 
samarbejde med lokale virksomheder, og vi hører fore-
drag med spændende foredragsholdere ude fra verden 
omkring os. 

6
SAMFUNDSFAG A - ENGELSK A

Studieretningen er fagligt funderet i A-niveau engelsk 
og A-niveau samfundsfag, og den ruster dig bl.a. til bed-
re at forstå globaliseringen og magtforholdene i verden. 
Fagene i denne studieretning arbejder både hver for sig 
og i tværfaglige forløb på at give en god forståelse af 
sproget og kulturen i engelsktalende lande. Samfunds-
fagsundervisningen handler f.eks. om det internationale 
politiske system og globale marked, og om hvilken rolle 
USA spiller som den eneste supermagt i verden. 

Problemstillingerne i fagene tager hovedsageligt ud-
gangspunkt i den offentlige debat, hvilket stiller krav til, 
at du orienterer dig i medierne og aktivt bruger denne 
viden i undervisningen. Endvidere må du forvente at bli-
ve udfordret fagligt, i din selvforståelse og i dit syn på 
omverden. 
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STUDIERETNINGER 

ENGELSK A 
KINESISK A 
TYSK B
 

ENGELSK A 
SPANSK A 
TYSK B
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Studieretning 7 eller 8 er for dig, der er vild med sprog! 
Med disse sproglige studieretninger kan du kaste dig 
over ét nyt sprog og to sprog, som du kender i forve-
jen og får dermed tre fremmedsprog, hvor der vil være 
et særligt fokus på at lære at kommunikere mundtligt 
og skriftligt på et højt fagligt niveau. Desuden vil du 
tilegne dig viden om væsentlige historiske, kulturelle 
og samfundsmæssige forhold i disse lande. 

Med tre sprog, hvoraf to er på A-niveau, får du megen 
tid til sproglig fordybelse, og du bliver god til at læse 
og forstå fremmedsproget samt at udtrykke dig, både 
mundtligt og skriftligt. I fortsættersprogene engelsk 

og tysk arbejdes der fortrinsvis med litteratur og 
medier, og der lægges vægt på dine kommunikative 
kompetencer samt evner til at redegøre, analysere og 
fortolke forskellige fiktive og ikke-fiktive tekster. I be-
gyndersprogene spansk og kinesisk indledes med be-
gyndersystemer og dermed mere grundlæggende og 
enkle sproglige udtryksformer. For alle sprogene gæl-
der desuden, at der naturligvis indgår arbejde med 
det enkelte sprogs grammatik, udtale, ordforråd og 
kommunikationsstrategier.

Studieretningsfagene vil i perioder arbejde tværfag-
ligt med forskelligartede aspekter af de pågældende 
landes kulturelle og samfundsmæssige forhold med 
henblik på at skabe indsigt i og forståelse for sam-
menhænge mellem samfund og individ. I kraft af disse 
studieretninger styrkes din sprog- og kulturforståelse, 
og du tilegner dig en interkulturel bevidsthed. I løbet 
af det 3-årige forløb vil der som udgangspunkt være 
mulighed for at komme på to studieture: en studietur 
i 2.g, som går til et land, hvor de taler et af dine 2. 
fremmedsprog og en kort studietur i 3.g til et en-
gelsktalende land. 

9
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STUDIERETNINGER 

ENGELSK A 
TYSK A
SAMFUNDSFAG B

ENGELSK A
FRANSK BEGYNDER A
SAMFUNDSFAG B
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Studieretning 9 og 10 er sproglige og samfundsviden-
skabelige studieretninger for dig, der interesserer dig 
for sprog, kultur og samfundsforhold. Kombinationen 
af sprog og samfundsfag giver dig mulighed for at 
undersøge forskellige, aktuelle, samfundsmæssige og 
kulturelle problemstillinger nærmere, det være sig 
regionale såvel som globale forhold. Emnerne kan 
eksempelvis være multikulturelle samfund, den fortsatte 
amerikanske kulturpåvirkning, EU’s fremtid i en globa-
liseret verden, storbyer eller de politiske systemer i 
engelsk-, tysk- eller fransktalende lande. 

Med to sprog på A-niveau får du tid til sproglig fordy-
belse, og du bliver god til at udtrykke dig, både 
mundtligt og skriftligt. I sprogfagene arbejdes der 
fortrinsvis med litteratur og medier, og der lægges 
vægt på dine kommunikative kompetencer samt dine 
evner til at redegøre, analysere og fortolke forskellige 
fiktive og ikke-fiktive tekster. Derudover arbejdes der 
naturligvis også med det enkelte sprogs grammatik, 
udtale, ordforråd og kommunikationsstrategier.

Studieretningsfagene vil i perioder arbejde tværfagligt 
med forskelligartede aspekter af de pågældende 
landes kulturelle, historiske og samfundsmæssige 
forhold med henblik på at skabe indsigt i og forståelse 
for sammenhænge mellem samfund og individ i navnlig 
disse sprogs lande. Således tilegner du dig en øget 
forståelse af internationale problemstillinger og en 
interkulturel bevidsthed. I løbet af det 3-årige forløb 
vil der som udgangspunkt være mulighed for at 
komme på to studieture: en studietur i 2.g til enten 
Tyskland eller Frankrig og en kort studietur i 3.g til 
et engelsktalende land.
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STUDIERETNINGER 

11

11
ENGELSK A - MUSIK A

12
MATEMATIK A - MUSIK A

Hvis du virkelig brænder for musik, skal du vælge en af 
disse to studieretninger. Studieretning 11 er noget for 
dig, hvis du gerne vil have engelsk på højt niveau.  
Engelsk er et af de mest talte sprog i verden, og den 
angelsaksiske kultur har haft afgørende betydning for 
ikke bare Danmark, men hele verden. Den engelske kul-
tur indbefatter musikken, og samspillet mellem musik og 
engelsk står centralt i studieretning 11. I studieretning 12 
har du matematik på højt niveau, og her kan du kombi-
nere din glæde ved musikken med en glæde ved mate-
matikken, og der vil også i denne studieretning være 
tværfagligt samarbejde mellem de to fag. Studieretning-
erne gør meget ud af det musikalske fællesskab på 
tværs af de tre årgange, hvor eleverne gensidigt inspire-
rer hinanden og bidrager til at skabe skolens unikke  
musikkultur. På studieretningerne bliver dine sociale 
kompetencer styrket, og du bliver trænet i at turde stå 
frem og i at turde at stå inde for dig selv. 





! 
I Gymnasiet kan du komme til eksamen i dit kunstneriske 
fag, mens du skal til eksamen i det eller i idræt på HF.
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KUNSTNERISKE FAG

DRAMATIK 

Dramatik består af tre dele. For det første vil vi skabe 
og spille dramatik. Vi arbejder med skuespil, instruktion 
eller scenografi, lyd, lys og kostumer. For det andet læ-
rer du at iagttage og vurdere både de små spil, holdet 
selv skaber og professionelle forestillinger, vi ser uden 
for skoletid. Den tredje del er teaterhistorie og teori. Vi 
skal fordybe os i to teaterhistoriske perioder, f.eks. na-
turalismen, og arbejde med dramaturgiske modeller.

BILLEDKUNST

I billedkunst arbejder vi både teoretisk og praktisk, men 
det er ikke et krav, at du kan tegne eller male; interesse 
og motivation rækker. Vi arbejder med kunst, arkitektur 
og kunsthistorie. Vi analyserer forskellige former for 
kunst, både ældre og helt moderne værker, f.eks. male-
rier, skulpturer, installationer, bygningsværker og video-
kunst. Eksempler på emner er politisk kunst, boligfor-
mer gennem tiden og menneskekroppen. IT er en del 
af faget, og vi arbejder både med billedbehandlings-
programmer, internettet og Power Point.

MEDIEFAG 

Mediefag beskæftiger sig med film og tv. Vi studerer film-
historie og filmgenrer og lærer i shot to shot-analyser om 
de filmsproglige virkemidler: kameraarbejde, klipning og 
lyd. Et filmtema studeres grundigt. Desuden studerer vi 
tv-historie og tv-genrer, bl.a. faktion - blandingen mellem 
fakta og fiktion. Også et tv-emne studeres over nogle 
uger. Det praktiske arbejde foregår i grupper. Grupperne 
laver små optageøvelser med videokamera, som siden 
redigeres. Senere i forløbet produceres en kort film.

MUSIK

I musik lærer du om musik fra nær og fjern og fra forskel-
lige perioder. Du synger og spiller selv og arbejder her 
specielt med stemmen og basal teknik på trommer, bas, 
klaver og guitar. Du behøver ikke at kunne spille et in-
strument. Lyst til at spille og synge er det vigtigste.  Tek-
nologi indgår i musik på mange måder. Du kan f.eks. ind-
spille din egen CD, lære at skrive flotte noder, træne 
hørelære eller spille fed musik.



14

PRE-IB/IB DIPLOMA PROGRAMME

TAG EN INTERNATIONAL UDDANNELSE PÅ 
STENHUS GYMNASIUM

Stenhus Gymnasium glæder sig over muligheden for at 
tilbyde en ægte international uddannelse. 

”IB Diploma Programme” skal ses som et alternativ til 
den danske studentereksamen og er for både uden-
landske og danske unge, som ser muligheder i et inter-
nationalt fremtidsperspektiv. IB-uddannelsen giver 
direkte adgang til de videregående uddannelser i 
Danmark samt universiteter i hele verdenen. IB 
uddannelsen er ”highly recognized” i eksempelvis 
Storbritannien og  Nordamerika.

THE PRE-IB PROGRAMME 

The Pre-IB is a one-year preparatory programme for 
Danish and non-Danish students prior to the International 
Baccalaureate Diploma Programme (the IB). It is aimed at 
students who are interested in an English speaking, inter-

national education but who are unable to directly enter 
the IB Diploma Programme as they have not completed 
minimum 10 years of schooling.

Students in the Pre-IB class at Stenhus Gymnasium 
follow a programme that is equivalent to the “1.g” in 
the Danish “gymnasium” (STX). This makes it possible 
for a student to change to the Danish system after the 
Foundation Course (“Grundforløb”) or at the end of 
the completed year. 

PRE-IB SUBJECTS

The Pre-IB curriculum consists of compulsory acade-
mic subject areas with a balanced combination of the 
humanities, sciences, social sciences and the arts. 

Subjects taught in the Pre-IB year:
• English
• Danish
• German, French or Spanish Beginners
• Social Science
• History (C-level STX)
• Physics (C-level STX)
• Biology (C-level STX)
• Mathematics (C-level STX)
• Visual Arts or Film (C-level STX)
• Physical Education 

Additional basic courses (first three months) in:
• General Linguistics, including an introduction to 

Latin (“AP”)
• Interdisciplinary Science (“NV”)
 
Optional Subject (from 1st November)
• Chemistry (C-level STX)
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THE INTERNATIONAL BACCALAUREATE 
DIPLOMA PROGRAMME

The two-year International Baccalaureate Diploma 
Programme (IB DP) is a pre-university course of studies 
aimed at highly motivated secondary school students. 
The education is recognized internationally and gives 
access to universities in Denmark as well as all over the 
world.

ADMISSION: THE PRE-IB PROGRAMME

Admission requirements to the Pre-IB are either the 
Danish grade leaving exams from “Folkeskolen” or 
equivalent international exams. In some cases prospec-
tive Pre-IB students will need to sit an admissions test 
in English, Mathematics & Science. 

When applying directly from a Danish school, you 
must apply through www.optagelse.dk. Deadline for 
applications is March 1st. You should also fill in the 
Pre-IB application form.

When applying from abroad or when not currently en-
rolled in a Danish institution of education, please fill in 
the Pre-IB application form.

ADMISSION: THE IB DIPLOMA PROGRAMME

Admission requirements to the IB Diploma Programme 
are either the first year of a Danish Youth Education 
Programme (STX, HF, HHX, HTX, EUX) or equivalent 
international exams (MYP, GSCEs). In some cases pro-
spective IB students will need to sit an admissions test 
in English, Mathematics & Science. 

To apply to the IB, please fill in the online IB application 
form by March 1st.

For further information, including access to Pre-IB and 
the IB application forms, please see here: 
http://www.stenhus-gym.dk/pre-ib-ib
 

FURTHER INFORMATION

If you have any questions about the Pre-IB programme 
and/or the IB Diploma Programme, you are welcome to 
contact: 

IB Coordinator, Paul Bjergfelt, at  
pb@stenhus-gym.dk or at (45) 59 40 09 35

IB Administrator Kenja Friis Henriksen, at 
kfh@stenhus-gym.dk or (45) 59 40 09 46

English A HL/SL

Danish A HL/SL

Self-taught A SL

Economics HL/SL

History HL/SL

Psychology HL/SL

Global Politics HL/SL

Business Management 

HL/SL

Mathematics HL

Mathematics SL

Film HL/SL

Visual Arts HL/SL

Extra subject from

group 1, 2, 3 or 4

Biology HL/SL

Chemistry HL/SL

Environmental systems 
& societies SL

Physics HL/SL

English B HL

Danish B HL/SL

Spanish B ab initio SL

German B HL/SL 

French B HL/SL Extended Essay

Theory of Knowledge

Creativity, Activity, 

Service

GROUP 1

Language A

GROUP 6

The Arts and Electives

GROUP 2

Language B

GROUP 4

Experimental

Sciences

GROUP 3

Individuals 

and Societies

GROUP 5

Mathematics



INTRODUKTION OG GODE STUDIEVANER

I den første tid på Stenhus vil der blive lagt stor vægt på at 
sikre et godt studiemiljø og gode studievaner. Der vil lige-
ledes være stort fokus på, at alle får et godt fagligt 
udgangspunkt for den videre undervisning og for et kvali-
ficeret valg af fagpakke. 

PROJEKT OG PRAKTIK

På Stenhus er alle HF-elever gennem fire projektforløb. 
Målet med projekt- og praktikforløbene er at understøtte 
uddannelsens professionsrettede perspektiver på en 
måde, så den faglige fordybelse øges i fagene, og så deres 
relevans i relation til de videregående uddannelser og 
jobs, som uddannelsen forbereder til, fremgår. Første 
projekt ligger i 1. semester og arbejder med arbejdsmarke-
dets udvikling. Formålet med andet projekt, der ligger i  
2. semester, er at øge elevernes bevidsthed om, hvilke 
kompetencekrav der er tilknyttet forskellige erhverv. 
Tredje projekt er knyttet op om en erhvervspraktik og 
formålet er at stifte nærmere kendskab til et fagområde i 
praksis. Fjerde projekt er en studiepraktik og formålet er 
at bygge bro til den fremtidige uddannelsesinstitution. 
Både tredje og fjerde projekt ligger i 3. semester.

FAGPAKKER

HF er en toårig professionsorienteret uddannelse, der er 
målrettet til de mellemlange videregående uddannelser 
såsom erhvervsakademi- og professionsbacheloruddan-
nelser inden for f.eks. de pædagogiske, samfundsfaglige, 
sundhedsfaglige og økonomisk-merkantile områder. 

NATURVIDENSKABELIG FAGGRUPPE (NF)

NF er en introduktion og indgang til fagene biologi, geografi 
og kemi. Fagene præsenterer hver deres særfaglige 

elementer og emner, men undervejs undervises der også i 
fællesfaglige forløb. NF afsluttes efter 2. semester med en 
eksamen i et af faggruppens fag. Der gives medtællende 
årskarakterer i de to fag, der ikke aflægges eksamen i.

KULTUR- OG SAMFUNDSFAGSGRUPPEN (KS)

KS er et tværfagligt samarbejde mellem fagene historie, 
religion og samfundsfag. Centrale emner i samfundet, som 
eksempelvis ”terrorisme” eller ”Kinas udfordringer” under-
søges af de tre fag i fællesskab. KS afsluttes efter 3. seme-
ster med en eksamen i et af faggruppens fag. Der gives 
medtællende årskarakterer i de to fag, der ikke aflægges 
eksamen i.

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO)

I 4. semester er der afsat en uge til at skrive SSO på 10-15 
sider. Du kan vælge at skrive opgaven i dine A- og B-ni-
veaufag, og du vælger selv det overordnede tema for 
opgaven.

KARAKTERER

På Stenhus får du vejledende terminskarakterer, der 
hjælper dig til at blive bevidst om dit faglige standpunkt. 
Disse karakterer tæller dog ikke med i dit endelige eksa-
mensgennemsnit. Dette beregnes ud fra dine eksamens-
karakterer og årskarakterer i NF og KS i de fag, der ikke 
udtrækkes til eksamen. Din karakter fra din store skriftlige 
opgave (SSO) tæller ligeledes med i dit gennemsnit. 

OPTAGELSE

Man kan optages på HF direkte fra 9.- og 10. klasse. På 
vores hjemmeside www.stenhus-gym.dk er der link til 
optagelseskravene.

2-ÅRIG HF-UDDANNELSE 
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HF uddannelsen er delt op i fire semestre, og ved hver 
semesterafslutning vil et eller flere fag afsluttes med en 
prøve. Ved ansøgning til HF skal man vælge, om man 

ønsker idræt, billedkunst, drama, mediefag eller musik i 
første semester. I begyndelsen af 2. semester skal man 
vælge fagpakke og valgfag for 3. og 4. semester. 

B-NIVEAU 

BILLEDKUNST1

BIOLOGI
DRAMA1

GEOGRAFI
IDRÆT1

KEMI
MATEMATIK
MEDIEFAG1

MUSIK1

RELIGION
PSYKOLOGI1

SAMFUNDSFAG
TYSK B

C-NIVEAU

BILLEDKUNST
DRAMA
ERHVERVSØKONOMI
FILOSOFI
FYSIK
MEDIEFAG
MUSIK
RETORIK
PSYKOLOGI

SÅDAN ER HF BYGGET OP
OBLIGATORISKE FÆLLESFAG SAMT 2-3 VALGFAG

1 Disse fag kan kun vælges på b-niveau, hvis man i forvejen 
har valgt faget på c-niveau i 1hf eller i fagpakken.

1. SEMESTER

DANSK
ENGELSK
KS
MATEMATIK
NF
PROJEKT/PRAKTIK
IDRÆT*, BILLEDKUNST*, 
DRAMA*, MEDIEFAG* 
EL. MUSIK*

*afsluttes med eksamen

2. SEMESTER

DANSK
ENGELSK
KS
MATEMATIK*
NF*
PROJEKT/PRAKTIK

3. SEMESTER

DANSK
ENGELSK
KS*
FAGPAKKE
VALGFAG
PROJEKT/PRAKTIK

4. SEMESTER

DANSK*
ENGELSK*
FAGPAKKE*
VALGFAG*
STOR SKRIFTLIG OP-
GAVE

Alle skal vælge ét af følgende valgfag:
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HF FAGPAKKER 

1
”INDIVID OG SAMFUND”

Er du interesseret i det sociale menneske og mennesket 
i samfundet? Drømmer du måske om at blive pædagog, 
socialrådgiver eller lærer? Så er HF-fagpakken Individ 
og samfund et godt valg. Fagpakken består af sam-
fundsfag B & psykologi C.

Fagpakken Individ og samfund henvender sig til elever, 
der overvejer at tage en videregående uddannelse, der 
er rettet mod arbejde i krydsfeltet mellem menneske og 
samfund. Det kunne eksempelvis være professionsud-
dannelsen til socialrådgiver, pædagog, lærer eller andre 
lignende uddannelser, hvor mennesket er i centrum. 

Udgangspunktet for fagpakken er en nysgerrighed på, 
hvordan mennesket forholder sig til sine omgivelser, og 
hvordan samfundets rammer påvirker det enkelte indi-
vid. De to bærende fag i fagpakken er samfundsfag og 
psykologi. Fagene vil give perspektiver på, hvordan det 
enkelte menneske påvirkes af samfundet, og hvordan vi 
som samfund kan skabe de bedst mulige forudsætninger 
for de enkelte individer. Undervisningen vil blandt andet 
tage afsæt i fælles undervisningsforløb mellem psykolo-
gi og samfundsfag inden for temaer som ulighed & møn-
sterbrud, ungdom i senmoderniteten, kriminalitet & ban-
dekrig samt kulturmøder i Danmark. 

2
”KROP OG SAMFUND”

Kunne du tænke dig at blive politibetjent, eller interes-
serer du dig for samfundet og idræt? Så er fagpakken 
Krop og samfund måske noget for dig! Fagpakken be-
står af samfundsfag B & idræt B.

Fagpakken Krop og samfund henvender sig især til dem, 
som overvejer at blive eksempelvis lærer, politibetjent 
eller andre videregående uddannelser, hvor idræt, krop 
og samfund er i fokus. 

Fagene i fagpakken vil arbejde sammen gennem fælles 
forløb om danskernes sundhed samt krop og identitet. 
Her kan fagene eksempelvis give forskellige svar og vink-
ler på vores forhold til kroppen, hvad sundhed er og 
hvordan vi som samfund bliver sunde. Undervisningen i 
samfundsfag fokuserer på spørgsmål som: Hvordan fun-
gerer vores demokrati? Hvad er rimeligt og retfærdigt i 
samfundet? Hvordan kan vi rette op på det, der ikke fun-
gerer i samfundet? I idræt vil det gennemgående fokus 
være at give den enkelte elev en grundlæggende styrke-, 
kondition- og koordinationstræning.  



HF FAGPAKKER 

4
”HANDEL OG ERHVERV”

Er du interesseret i, hvordan virksomheder træffer be-
slutninger, og kunne du forestille dig at arbejde med 
salg, indkøb eller markedsføring i en privat virksomhed 
eller måske starte din egen? Med fagpakken Handel og 
erhverv får du et erhvervsrettet fokus med din HF. Fag-
pakken består af matematik B & erhvervsøkonomi C.

Fagpakken Handel og erhverv er til dig, der er nysgerrig 
på erhvervslivet og har lyst til at arbejde med strategi, 
markedsføring, regnskab og ledelse. I fagpakken arbej-
der du med problemstillinger som: Hvilke strategier kan 
virksomheder bruge til at konkurrere med andre på mar-
kedet? Hvordan kan man bruge sociale medier til at mar-
kedsføre produkter? Hvordan kan man som leder moti-
vere sine medarbejdere? Og hvordan fastsætter man 
den helt rigtige pris på et produkt?

De to centrale fag i fagpakken er erhvervsøkonomi og 
matematik. I erhvervsøkonomi arbejder du case-oriente-
ret. Det vil sige, at du bruger erhvervsøkonomiske teori-
er og modeller til at forstå og forudsige, hvorfor nogle 
virksomheder klarer sig bedre end andre. Du lærer i ma-
tematik blandt andet at opstille matematiske modeller, 
som du kan bruge til at undersøge virksomheders øko-
nomi, og du opnår kompetencer i at bruge værktøjet 
Excel, som anvendes i mange virksomheder.

3
”SUNDHED”

Er du interesseret i krop og psyke og drømmer du må-
ske om at arbejde med sundhed og trivsel? Så er fag-
pakken Sundhed det oplagte valg. Fagpakken består af 
biologi B & psykologi C.

Sundhedsfagpakken henvender sig til elever, der over-
vejer at tage en videregående uddannelse, der er rettet 
mod arbejde i spændingsfeltet mellem menneske og 
sundhed. Det kunne eksempelvis være professionsud-
dannelsen til sygeplejerske, fysioterapeut, ergotera-
peut, bioanalytiker, diætist eller andre lignende uddan-
nelser som sosu-assistent og laborant, hvor mennesket 
er i centrum.

Udgangspunktet for fagpakken er en nysgerrighed på 
menneskets psyke og biologi og hvordan sundhed og 
sygdom påvirker individet. De to bærende fag i fagpak-
ken er biologi og psykologi. Undervisningen vil blandt 
andet have fælles undervisningsforløb mellem de to fag 
inden for temaerne arv og miljø; afhængighed; og men-
nesket i balance. 
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FESTER – I løbet af året bliver der holdt en række gymna-
siefester. Nogle gange har de et tema, andre gange er der 
en live kunstner.

FILMFESTIVAL – En gang om året ruller vi den røde løber 
ud til en filmfestival, hvor de bedste af elevernes film bliver 
vist.

MELODI GRAND PRIX – Her dyster musikeleverne om, 
hvem der har lavet det bedste nummer.

FREDAGSCAFÉ – Seks gange om året er der fredagscafé, 
hvor en gruppe elever skaber rammerne for nogle hygge-
lige timer.

LEKTIECAFÉ – Hvis du har brug for hjælp til dine lektier og 
hjemmeopgaver, eller hvis du bare synes, at det er hygge-

ligt at lave dem sammen med andre, kan du gå i 
lektiecaféen, som er åben alle eftermiddage (undtagen 
fredag) og mandag aften fra 19-21. Her sidder tidligere 
elever klar til at hjælpe dig.

POLITISK SAMLING – Hvis du er politisk interesseret, kan 
du deltage i politisk samling som arrangerer diskussioner, 
valgmøder, overnatninger og en tur til Ungdommens 
folkemøde. 

FRIVILLIG IDRÆT OG STYRKETRÆNING – der er frivillig 
idræt i en række sportsgrene om eftermiddagen. Man kan 
også melde sig ind i Stenhus Idrætsklub og træne i vores 
styrketræningscenter.

EFTER SKOLETID
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Og meget mere… 



På Stenhus Sports College får du en enestå-
ende mulighed for at dyrke din sport på højeste 
plan uden at skulle gå på kompromis med din 
ungdomsuddannelse. Stenhus Sports College 
tilbyder elite-talentudvikling i badminton, 
basketball, håndbold, fodbold og tennis i samar-
bejde med flere af landets nationale forbund, 
lokale klubber og Team Danmark. 

Så har du mod på at finde ud af, hvor langt dit 
talent rækker, skal du endelig ikke tøve med at 
kontakte os. Ansøgningskemaet finder du på
www.stenhus-gym.dk/sportscollege
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SPORTS COLLEGE      DRAMA COLLEGE 

Holbæk Drama College tilbyder et 3-årigt Scenisk Grundkursus, 
der retter sig mod dig, der drømmer om at blive skuespiller. Der 
vil blive stillet store krav til dit engagement og ambitionsniveau. 
Du skal være indstillet på at arbejde med din personlige udvik-
ling og være klar til at flytte grænser. Til gengæld får du en 
enestående mulighed for at prøve dit talent af, og en chance 
for at arbejde sammen med professionelle skuespillere og 
instruktører.

Du kan læse meget mere om Holbæk Drama College på
 www.dramacollege.dk
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EFTER GYMNASIET

 Sygeplejersker  Fysioterapeuter  Læger  Bioanalytikere

 Ernæringsvejledere  Ingeniører  Biologer  Datamatikere

 Økonomer  Jurister  Samfundsfag  Folkeskolelærere

 Pædagoger  Socialrådgivere  Engelsk

 Dansk  Hum. Basis



1. HF

DU KAN LÆSE MERE OM 

OPTAGELSESKRAVENE TIL DE 

FORSKELLIGE VIDEREGÅENDE 

UDDANNELSER PÅ:

www.uddannelsesguiden.dk



    

www.stenhus-gym.dk
Vil du vide mere?

WWW.STENHUS-GYM.DK   
KONTAKT@STENHUS-GYM.DK 

STENHUSVEJ 20

4300 HOLBÆK 

TLF.  59 43 64 65    

VI GLÆDER OS 
TIL AT SE DIG!


