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Introduktion til Grundforløbet på STX 2021 

Grundforløbet på studentereksamen (STX) 

Middelfart Gymnasium og HF 2021-22 
 

Denne lille introduktion skal hjælpe dig som ny elev med starten på gymnasiet – det såkaldte ”grundforløb” 

på STX. Introduktionen er altså først og fremmest henvendt til dig – men vi går ud fra, at dine forældre læ-

ser med. 

Formål med grundforløbet på STX 

 

 

 

 

 

 

Grundforløbet for STX varer 3 måneder. I skoleåret 2021-22 begynder grundforløbet på Middelfart Gymna-

sium onsdag d. 11. august kl. 8.10 og afsluttes fredag d. 5. november. Derefter begynder studieretningsfor-

løbet i nye klasser, som varer resten af din gymnasietid.  

Formålet med grundforløbet er at give dig en grundig introduktion til fag og metoder på STX. Grundforløbet 

skal hjælpe dig med at afklare dine faglige interesser og forudsætninger, så du kan vælge den rette studie-

retning og fag for dig: Hvordan arbejder man på gymnasiet? Hvilke fag og studieretninger kan du vælge? 

Hvor høje er kravene? Er STX overhovedet den rigtige uddannelse for dig?  

 

I slutningen af grundforløbet skal du træffe en række valg:  

• Studieretning • Kunstnerisk fag • 2. fremmedsprog 

 

Allersidst i denne introduktion er der en kalender med datoer for, hvad der sker hvornår, herunder hvornår 

du skal vælge hvad. 

 

Undervisningen  

I grundforløbet er der undervisning i en række fællesfag, dvs. fag, som alle elever skal have, og som du også 

skal have efter grundforløbet: dansk, matematik, engelsk, idræt og samfundsfag. Du får også to undervis-

ningsforløb på tværs af nogle fag: Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) og Almen sprogforståelse (AP). 

Disse to forløb afsluttes med en eksamen i slutningen af grundforløbet, som du får en karakter for.  

 

En stor del af tiden i grundforløbet går med introduktion til de fag, som du senere skal vælge i mellem: 

sprogfag, kunstneriske fag og en række studieretningsfag på A-niveau:  biologi, engelsk, fransk, fysik, kemi, 

matematik, musik, samfundsfag, spansk, tysk. Du kan ikke nå at prøve alle disse fag, men du får lov at prøve 

dem, som du tror, du vil vælge til dit efterfølgende studieretningsforløb. Et typisk ugeskema for en uge kan 

se sådan ud: 

 

1.modul Dansk Matematik AP Samfundsfag AP 

2.modul AP NV Fag-intro NV Engelsk 

3.modul NV Engelsk Dansk Fag-intro Matematik 

4.modul Fag-intro Idræt Vejledning Matematik   

”Grundforløbet skal danne grundlag for elevernes valg og gennemførelse af 
studieretning og give eleverne faglig indsigt og forståelse og en indføring i 
gymnasiets arbejdsmetoder. ”  

Fra Gymnasielovens §21 
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Forkortelser: NV = naturvidenskabeligt grundforløb.  AP = almen sprogforståelse.  

 

Social introduktion til skolen 

Grundforløbet indeholder også en række aktiviteter ud over det faglige, der skal få dig til at lære kammera-

ter at kende på tværs af klasserne. Efter grundforløbet bliver alle klasser nemlig dannet på ny.  

Nogle uger efter skolestart har vi en aktivitetsdag på skolen for alle 650 elever og alle lærerne. I løbet af 

grundforløbet er der også fællestimer, der er en fredagscafe og en gymnasiefest.  

 

Klassen i grundforløbet 

Vi har dannet de 7 grundforløbsklasser sådan, at eleverne er blandet bedst 

muligt mht. alder, køn og bopæl. I hver klasse er der ca. 28 elever. Klassen op-

deles i 7 kontaktgrupper á ca. 4 elever. Klassen har alle fællesfagene sammen 

(dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, idræt, NV og AP), og i starten er din 

kontaktgruppe også din bordgruppe. 

Hver kontaktgruppe har én af klassens lærere som fast kontaktlærer i hele 

grundforløbet. Kontaktlæreren holder både samtale med kontaktgruppen og 

hver enkelt elev. Kontaktgruppen giver dig også en fast social basis, så at du 

hurtigt får nogen at arbejde sammen med. 

 

Evalueringssamtalen  

Kontaktlæreren holder i uge 41 en evalueringssamtale med hver enkelt elev. Her får du lærernes samlede 

bedømmelse af dit standpunkt og din arbejdsindsats i fagene. Den bedømmelse kan du bruge, når du skal 

vælge studieretning og øvrige fag. Et vigtigt led i din afklaring er desuden den tilbagemelding, som du un-

dervejs får fra dine øvrige lærere om, hvordan du arbejder, og hvordan du udvikler dig. 

 

Screeninger, tests og eksamen i grundforløbet 

Alle elever læse-screenes i starten af grundforløbet. Denne læsescreening viser blandt andet hvor hurtigt 

du læser, og om du evt. har nogle læseproblemer. Nogle gange viser screeningen, at en elev er ordblind. I 

sådan et tilfælde tilbyder skolen støtteundervisning samt en pc med nyttige programmer. 

 

Du får ikke nogen karakterer for dit standpunkt i løbet af grundforløbet. Men der bliver undervejs i grund-

forløbet lavet nogle tests i fagene, for at både du og lærerne kan se, hvor godt du har forstået det, I har ar-

bejdet med. 

I sidste halvdel af grundforløbet laver matematiklæreren en test, som du ikke får karakter for. Testen skal 

hjælpe dig med at afgøre hvilket niveau, du bør vælge i matematik. Resultatet af matematiktesten indgår i 

den personlige evaluering, som du får af din kontaktlærer i uge 41.  

 

I de sidste dage af grundforløbet skal du til en eksamen i Almen Sprogforståelse og i Naturvidenskabeligt 

Grundforløb. De to eksamener får du en karakter for, som kommer med på dit eksamensbevis og tæller 

med i dit endelige gennemsnit.  

 

Vejledning om valg – prøv fagene! 
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I løbet af grundforløbet får du mulighed for at prøve forskellige fag i nogle timer, sådan at du kan være godt 

forberedt til at vælge studieretning, kunstnerisk fag og 2. fremmedsprog. Valg af fag til fagintro foregår alle-

rede i uge 33 (16.-20. august). Tal med dine forældre, om hvad du gerne vil prøve, og spørg også gerne dine 

lærere. 

Dine forældre vil blive inviteret til informationsaften d. 23. august (se nedenfor). Men spørg også gerne 

dine lærere. 

 

Du vil møde klassens studievejleder nogle gange i grundforløbet. Studievejlederen hjælper dig også med at 

vælge studieretning og fag. Studievejlederens opgave er blandt andet at skubbe lidt til dig for at få dig til at 

overveje andre muligheder end det, du allerførst tænkte på. Har du undersøgt, hvad du skal? Er du sikker 

på, at der ikke er andre muligheder, som ville være bedre for dig? Målet er jo, at du skal træffe et valg ud 

fra hvad du interesserer dig for, og hvad du er god til.  Vi tror på, at grundforløbet også kan give dig lyst til 

fag, som du ikke troede, du interesserer dig for. Så vær nysgerrig. Det er noget af det sjove på gymnasiet.  

 

Informationsmøde for forældrene 23/8 kl. 19 

Vi holder et informationsmøde for forældrene mandag 23/8 kl. 19-21, hvor de kan få mere information om 

processen i grundforløbet. Her kan de spørge faglærere, studievejledere og ledelsen. Forældrene er jo ikke 

med i timerne, og de får derfor ikke den løbende information, som du får på skolen! Der ligger et program 

for aftenen på hjemmesiden: https://middelfart-gym.dk/kommende-elev/  

Praktiske informationer 
Fagenes forskellige niveauer 

Du vil ofte opleve, at vi omtaler et niveau sammen med et fag: A-niveau, B-niveau og C-niveau. A er det hø-

jeste niveau, og som regel har man haft faget i alle 3 år, når man har det på A-niveau. Et fag på B-niveau har 

man som regel i 2 år, og et fag på C-niveau har man som regel kun i 1 år. Når en studieretning fx har engelsk 

A, spansk begynder A og tysk C, så har man i den klasse engelsk og spansk helt til 3g, mens tysk C afsluttes 

efter 1g. Du kan se alle studieretningernes sammensætning på skolens hjemmeside: https://middelfart-

gym.dk/kommende-elev/stx/studieretninger/ 

 

Hvilke fag kræver de videregående uddannelser? 

Det er de færreste elever, der ved hvad de vil efter gymnasiet, når de starter i 1g. Men det kan være en god 

ide at gøre sig nogle forestillinger om, hvilken retning det skal være. For med valget af studieretning vælger 

du jo også bestemte fag på et bestemt niveau. Det er ikke alle valg, der skal træffes i grundforløbet. Der er 

plads til valg i både 2g og 3g. Hvis du allerede nu vil se, hvilke adgangskrav, der er til nogle bestemte videre-

gående uddannelser, kan du kikke på adgangskortet: www.ug.dk/vaerktoej/adgangskortet/#/  

 

Næste side: Kalender og hvad der sker i grundforløbet 

  

https://middelfart-gym.dk/kommende-elev/
https://middelfart-gym.dk/kommende-elev/stx/studieretninger/
https://middelfart-gym.dk/kommende-elev/stx/studieretninger/
http://www.ug.dk/vaerktoej/adgangskortet/#/
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Kalender: Hvad sker der i grundforløbet på STX 2020 
(NB: Nogle datoer kan variere lidt fra klasse til klasse) 

 

11. august kl. 8.10 1. skoledag 

12. august  It-intro 

13. august  Fotografering 

Uge 33-34  Læse-/stavescreening og matematik-screening 

18. august  Introdag for alle 1.g-klasser 

23. august kl. 19 Informationsmøde for alle forældre 

Uge 34  Studievejlederen introducerer dig til Grundforløb 2021 

Uge 35 – 38  Der gennemføres fag-intro 

 

Uge 36  Aktivitetsdag for hele skolen 

Samme dag afholdes første skolefest/café 

Uge 38  Idrætsdag for alle 1.g-klasser – Adventure Race 

Uge 40  Test i matematik 

Uge 41  Evalueringssamtale 

26. oktober  Valg af studieretning, sprogfag og kunstnerisk fag. Nu sker det! 

Uge 43-44 Afsluttende prøve i Almen Sprogforståelse og 

Naturvidenskabeligt Grundforløb 

8. november  Studieretningsforløbet starter i nye klasser.  

 

 

Vi glæder os til at se dig til skolestart onsdag 11/8 kl. 8.10. 
Christian Alnor 

Rektor 


