STX
STUDIERETNINGER
Få et overblik over studieretningerne
på Lemvig Gymnasium
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VALGFAG
A
Engelsk
Fysik
Matematik
Kemi
Tysk
Samfundsfag

B
Biologi
Billedkunst
Fysik
Idræt
Musik

C
Billedkunst
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Innovation
Latin
Markedskommuniktion
Psykologi

Dansk A
Historie A
Engelsk B
Biologi C
Fysik C
Matematik B
Tysk B, Fransk A eller Spansk A
Samfundsfag C
Idræt C
Musik eller billedkunst C
Oltidskundskab C
Religion C
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb

I studieretningsforløbet har du både
studieretningsfag, obligatoriske fag
og valgfag. Antallet af valgfag varierer fra studieretning til studieretning. Alle skal have mindst fire fag
på A-niveau (inkl. dansk og historie). Der er særlige regler for naturvidenskab og for Fransk/Spansk
Studieretningerne begynder november i 1. g og valgfag ligger i 2.
eller 3. g.

OM STX
STX er en 3-årig gymnasial
uddannelse, der giver adgang til
alle videregående uddannelser.

STX er et godt valg, hvis du vil have en bred, alment dannende
ungdomsuddannelse med højt fagligt niveau og med en eksamen, der åbner alle døre.
Uddannelsen indledes af et grundforløb, der varer 10 uger,
hvorefter du fortsætter på dit studieretningsforløb. På grundforløbet vil du møde en bred vifte af fag – både de obligatoriske
og de studieretningsspecifikke fag – så du i løbet af grundforløbet bliver klædt på til at vælge studieretning. På studieretningsforløbet har du med dine valg af studieretningsfag og valgfag
mulighed for at tone din uddannelse i forskellige retninger.

NATURVIDENSKABELIGE studieretninger
STUDIERETNING:

MATEMATISK

BIOLOGISK

BIOTEKNOLOGI

Studieretningsfag:

Matematik A
Fysik B
Kemi B

Biologi A
Kemi B

Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

Valgfag:

Tre valgfag
(A+A/B/C)

Tre valgfag
(A+A/B/C)

To valgfag
(A/B/C)

Valgfag:

To valgfag
(A/B+A/B/C)

To valgfag
(A/B/C)

Et valgfag
(A/B/C)

(hvis der er valgt Tysk B)
(hvis der er valgt Fransk A eller Spansk A)

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE studieretninger
STUDIERETNING:

SAMFUNDSFAGLIG

SAMFUNDSFAGLIG

Studieretningsfag:

Samfundsfag A
Matematik A

Samfundsfag A
Engelsk A

Et af følgende fag:

Naturgeografi B eller Kemi B

Naturgeografi B eller Kemi B

Valgfag:

To valgfag
(A/B/C)

To valgfag
(A/B/C)

Valgfag:

Et valgfag
(A/B/C)

Et valgfag
(A/B/C)

(hvis der er valgt Tysk B)
(hvis der er valgt Fransk A og Spansk A)

SPROGLIGE studieretninger
STUDIERETNING:

TOSPROGLIG

TRESPROGLIG

TRESPROGLIG

Studieretningsfag:

Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B

Engelsk A
Fransk A
Tysk B

Engelsk A
Spansk A
Tysk B

Et af følgende fag:

Naturgeografi B
eller Kemi B

Naturgeografi B
eller Kemi B

Naturgeografi B
eller Kemi B

Valgfag:

To valgfag
(A/B/C)

Tovalgfag
(A/B/C)

To valgfag
(A/B/C)

KUNSTNERISKE studieretninger
STUDIERETNING:

MUSIK

MUSIK

Studieretningsfag:

Musik A
Matematik A

Musik A
Engelsk A

Et af følgende fag:

Naturgeografi B eller Kemi B

Naturgeografi B eller Kemi B

Valgfag:

To valgfag
(A/B/C)

To valgfag
(A/B/C)

Valgfag:

Et valgfag
(A/B/C)

Et valgfag
(A/B/C)

(hvis der er valgt Tysk B)
(hvis der er valgt Fransk A og Spansk A)

COMPLOT.DK . 21564.400

VELKOMMEN
Lemvig Gymnasium er en mindre skole, men med mange tilbud. Med fire ungdomsuddannelser og 10. klasse har vi en
hverdag med mange forskellige elever på skolen. Vi er stolte af
dem alle og har ambitioner om høj faglighed på alle niveauer.
Vi håber at du har lyst til at blive en del af skolen.

Vores skole bygger på værdierne nærhed, faglighed og fællesskab, og så er det vigtigt for os at vi har det sjovt sammen og
får gode oplevelser med i bagagen. Unge mennesker fra Lemvig
Gymnasium skal have mod på tilværelsen og glæde ved livet. Vi
er en skole som sætter spor i både hjerne og hjerte.

Hos os er eleven i centrum, og det er vigtigt for os at alle føler at
de har noget at bidrage med når vi laver skole sammen. Vores
skole har et stærkt fællesskab med mange traditioner og gode
relationer.

Velkommen!

Vi er nysgerrige på verden og på hinanden. Vi samarbejder med
samfundet omkring os og har gode internationale kontakter.
Vi er både en lokal og en international skole, som ruster vores
elever til at gøre en forskel.

Romvej 30 . 7620 Lemvig . T: 97 82 38 22 .
E: gym@lemvig-gym.dk . W: lemvig-gym.dk

