
Grundforløb og 
studieretningsvalg



Proces for Studieretningsvalget

• Eleverne har valgt studieretningspræsentation via 
spørgeskema i lectio. Eleverne skulle vælge 2 af 6 
præsentationer (nat1-3, nat4, nat 5a/5b, mus, sprog, 
samf)

• Uge 38: Studieretningspræsentationerne tre moduler 
tirsdag og onsdag

• Mandag d. 28/9: Matematikscreening
• Uge 40-41: Individuelle elevsamtaler med team
• Mandag d 5/10 15.30-17.30: Møde for uafklarede 

elever + forældre med studievejledning og ledelse.
• Tirsdag d 6/10 kl 10.00: Valg af studieretning via lectio

– marker også 2. prioritet.



Studieretningsvalg

• Uge 43 får man at vide, hvilken studieretning og 
klasse man er kommet i

• Det efterstræbes, at alle får opfyldt 
studieretningsønsket

• I tilfælde af, at dette ikke kan lade sig gøre 
efterstræbes, at ønsker opnås via en kombination 
af studieretning og valgfag

• Man kan IKKE ønske bestemte 
klasser/kammerater, og eleverne kommer til at 
starte i en klasse med nye kammerater 



Opstart i studieretningsklasser

Uge 45:

– Nye klasser starter mandag d 4. november

– Diverse introduktionsaktiviteter ved team

– Opstart af ”Lanciers og teambuilding” i idrætstimerne

Uge 46-47:

- To dages højskoleophold i Sønderborg

Uge 48:

- Besøg af overklasse (2.g) onsdag d 25. november

- (Måske) Gallafest med lanciers lørdag d 28. november



Fag og niveauer i 

studieretningerne

Normalt:
4 x A-niveau
3x B-niveau
7x C-niveau



Obligatoriske fag



Forskelle mellem studieretninger -
obligatoriske fag

• Sprog 1 har kun matematik på C-niveau. Alle 
andre har matematik på mindst B-niveau

• Alle sproglige studieretninger har latin C i 
stedet for et naturvidenskabeligt C-niveau

• Alle sproglige studieretninger har frit valg af 
B-niveau valgfag, hvor Samf- og Kunst- elever 
skal vælge et naturvidenskabeligt B-fag

• Nat 1+2+3 har informatik på C-niveau



Studieretningerne på FGC4
4 fagfamilier

Se også præsentationerne på skolens hjemmeside

•6 naturvidenskabelige

•2 samfundsfaglige

•3 sproglige 

•2 musiske

https://www.fgc4.dk/index.php/stx-uddannelsen/velkommen-til-fgc4-stx


Naturvidenskabelige studieretninger



Samfundsfaglige studieretninger



Musiske studieretninger



Sproglige studieretninger



Adgang til videregående uddannelser
• Tjek udvalget af videregående uddannelser på 

Undervisningsministeriets hjemmeside for 
uddannelsesvejledning: Adgangskortet

https://www.ug.dk/adgangskortet


Optagelseskriterier til videregående 
uddannelser

• Specifikke adgangskrav
– Krav til bestemte fag og niveauer 

– Evt. beståelseskrav eller karakterkrav

– Man kan supplere med specifikke fag efter endt 
studentereksamen. Karakteren tæller med i 
gennemsnittet hvis det trækker ned

• Adgangskvotienter
– Laveste gennemsnit for seneste optagelse i kvote 1

– Siger noget om fagets popularitet – ikke om 
sværhedsgrad løn eller beskæftigelsesmuligheder



Karakterbonus ved optagelse på 
videregående uddannelser

• Bonus for ekstra A-niveaufag

– Karakterkvotient ganges med 1,03 for hvert A-
niveaufag mere end de obligatoriske 4


