
Den tre-årige STX-uddannelse er bredt alment dannende og studieforberedende og ret-
ter sig mod dig, der ønsker at være klædt på til den bredest mulige vifte af videregående
uddannelser. Du kan f.eks. frit vælge, om du vil have en mellemlang videregående uddan-
nelse, eller du ønsker en længerevarende universitetsuddannelse.
STX består af en lang række obligatoriske fag i kombination med nogle studieretningsfag
og valgfag, som giver dig mulighed for at tone din uddannelse efter dine personlige 
interesser og overvejelser over, hvad du skal fremover. Du kan vælge mellem studieret-
ninger indenfor henholdsvis naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og musik.
Uddannelsen starter med et grundforløb, der strækker sig over tre måneder. I løbet af de
tre måneder følger du almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb
(NV), som introducerer dig til fagligheden og arbejdsmetoderne i henholdsvis sprogene,
dansk og de naturvidenskabelige fag. Du får desuden en introduktion til de forskellige
studieretninger, du kan vælge mellem, og i slutningen af grundforløbet vælger du den
studieretning, du vil følge gennem resten af uddannelsen.
Du vil opleve, at der er en del skriftlige opgaver på STX, og undervisningen i fagene kom-
bineres med nogle tværfaglige projekter, der fører frem til, at du i 3.g skal skrive studieret-
ningsprojektet (SRP). Undervisningen foregår primært på skolen i klassen eller på hold,
men du vil også opleve, at der nogle gange arbejdes på tværs af klasser og årgangen, 
ligesom der til tider er aktiviteter ude af huset og mindre ekskursioner. Alle STX-elever 
deltager desuden i en studietur i 2.g.
Som en del af STX-uddannelsen skal du have undervisning i engelsk og mindst ét andet
sprog, ligesom du skal have et kunstnerisk fag. Som andet fremmedsprog kan du vælge
mellem tysk, spansk, fransk og kinesisk. Som kunstnerisk fag kan du vælge mellem billed-
kunst, musik, dramatik og mediefag. Inden studiestart har du valgt 2. fremmedsprog og
kunstnerisk fag, og efter grundforløbet kan du enten bekræfte dit oprindelige valg eller
vælge et andet sprog og et andet kunstnerisk fag.
På STX-uddannelsen får du standpunktskarakterer, og du vil komme til afsluttende ek-
samen i en række af fagene. Undervejs i din uddannelse vil der imidlertid være fokus på
læringsprocessen, og du indgår i tæt dialog med dine lærere om din faglige udvikling og
udviklingen af dine studiekompetencer.

Hvis du vil vide mere om den enkelte studieretning, finder du det på 
www.thisted-gymnasium.dk → Kommende  elev
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Den to-årige HF-uddannelse retter sig mod dig, som påtænker at tage en kort eller mel-
lemlang videregående uddannelse på professionshøjskoler, erhvervsakademiet, politisko-
len eller ved militæret. Således danner en HF-uddannelse et godt grundlag, hvis du 
påtænker en uddannelse indenfor sygepleje, fysio- og ergoterapi, pædagogik og læring, 
it-programmør mv.
HF-uddannelsen har både et teoretisk og et anvendelsesorienteret fokus, og i løbet af det
andet skoleår tones uddannelsen efter de uddannelsesmæssige planer, du som elev har
efter din HF. Dette gøres bl.a. gennem valg af én af fire fagpakker, som vi udbyder på This-
ted Gymnasium:

•  Sundhed og omsorg -> Biologi B og Psykologi C
•  Samfund, politi og militær -> Idræt B og Samfundsfag B
•  It og Teknik -> Matematik B og Informatik C
•  Business -> Matematik B og Erhvervsøkonomi C

I løbet af andet år vil du udover undervisning i dine obligatoriske fag og dine fagpakkefag 
skulle have nogle projekt- og praktikforløb, som afhænger af dit interessefelt. Vi samarbej-
der således med militæret og UCN om at lave meningsfyldte praktikforløb. Ud over din 
fagpakke skal du vælge yderligere 1-2 valgfag.
Du kan blive optaget på HF-uddannelsen allerede efter 9. klasse, ligesom man kan på de
andre ungdomsuddannelser. Du vil modtage obligatorisk undervisning i fagene dansk,
engelsk, matematik, Naturvidenskabelig Faggruppe (kemi, biologi og naturgeografi) og
Kultur og Samfundsfaglig faggruppe (historie, religion og samfundsfag).
På HF-uddannelsen er der ikke standpunktskarakterer, men vi fokuserer på en løbende
evaluering af din indsats i fagene, og vi vil løbende arbejde på, at du som elev bliver ud-
fordret og støttet i forhold til dine behov. 
I de første uger vil vi fokusere på at integrere dig som elev i klassen, bl.a. gennem morgen-
madsordning, introtur mv, og på skolen som helhed gennem forskellige fællesaktiviteter. 
Således sikrer vi, at du kommer til at trives i et fagligt og fedt ungdomsmiljø.

  Hvis du vil vide mere om HF-uddannelsen, finder du oplysninger på 
  www.thisted-gymnasium.dk → Kommende elever.
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 Naturvidenskabelige
 studieretninger

Samfundsfaglige 
studieretninger

Sproglig studieretning

Studieretningsfag

Matematik A
Fysik B
Kemi B

Obligatoriske fag

Dansk A
Historie A
Engelsk B
2. fremmedsprog A/B (fransk 
A, kinesisk A, tysk B, spansk A)
Idræt C
Samfundsfag C
Naturgeografi C
Kunstnerisk fag C (billed-
kunst, drama, musik, me-
diefag)
Religion C
Oldtidskundskab C

 
Valgfag

Hvis du har spansk/fransk/
kinesisk på A-niveau, skal der 
vælges to valgfag i 3.g. Hvis 
du har tysk på B-niveau, skal 
der vælges tre valgfag i 3.g, 
hvoraf det ene skal være på 
A-niveau.

Studieretningsfag

Biologi A
Kemi B

Obligatoriske fag

Dansk A
Historie A
Engelsk B
2. fremmedsprog A/B (fransk 
A, kinesisk A, tysk B, spansk A)
Matematik B
Idræt C
Fysik C
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C (billed-
kunst, drama, musik, me-
diefag)
Religion C
Oldtidskundskab C

 
Valgfag

Hvis du har spansk/fransk/
kinesisk på A-niveau, skal du 
vælge to valgfag i 3.g. Hvis 
du har tysk på B-niveau, skal 
der vælges tre valgfag i 3.g, 
hvoraf det ene skal være på 
A-niveau.

Studieretningsfag

Biologi A
Kemi B
Idræt B

Obligatoriske fag

Dansk A
Historie A
Engelsk B
2. fremmedsprog A/B 
(fransk A, kinesisk A, tysk B, 
spansk A)
Matematik B
Fysik C
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C (billed-
kunst, drama, musik, 
mediefag)
Religion C
Oldtidskundskab C

 
Valgfag

Hvis du har spansk/fransk/
kinesisk på A-niveau, skal 
du vælge et valgfag på 
C-niveau i 3.g. Hvis du har 
tysk på B-niveau, skal der 
vælges to valgfag i 3.g, 
hvoraf det ene skal være 
på A-niveau og det andet 
på C-niveau.

Studieretningsfag

Samfundsfag A
Matematik A

Obligatoriske fag

Dansk A
Historie A
Engelsk B
2. fremmedsprog A/B (fransk 
A, kinesisk A, tysk B, spansk A)
Idræt C
Fysik C
Biologi C
Naturgeografi C
Kunstnerisk fag C (billed-
kunst, drama, musik, me-
diefag)
Religion C
Oldtidskundskab C

Valgfag

Du skal vælge et valgfag på C-
niveau i 2.g. I 3.g skal du vælge 
at løfte et naturvidenskabeligt 
fag til B-niveau, med mindre 
du vælger et ekstra sprogfag 
(latin C/tysk C). Desuden skal 
der vælges et valgfrit valgfag, 
hvis du har tysk B.

Studieretningsfag

Samfundsfag A
Engelsk A

Obligatoriske fag

Dansk A
Historie A
2. fremmedsprog A/B 
(fransk A, kinesisk A, tysk B, 
spansk A)
Matematik B
Idræt C
Fysik C
Biologi C
Naturgeografi C
Kunstnerisk fag C (billed-
kunst, drama, musik, 
mediefag)
Religion C
Oldtidskundskab C
 
Valgfag

Du skal vælge et valgfag på 
C-niveau i 2.g. I 3.g skal du 
vælge at løfte et naturviden-
skabeligt fag til B-niveau, 
med mindre du vælger et 
ekstra sprogfag (latin C/tysk 
C). Desuden skal der vælges 
et valgfrit valgfag, hvis du 
har tysk B.

Studieretningsfag

Engelsk A
Spansk A/Fransk A/Tysk A
Latin C
 
Obligatoriske fag

Dansk A
Historie A
Idræt C
Matematik B 
Fysik C
Biologi C 
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C (billed-
kunst, drama, musik, medie-
fag)
Religion C
Oldtidskundskab C

 
 
Valgfag

Bemærk,  at det er muligt at 
få matematik C i stedet for 
matematik B, hvis du i 2.g en-
ten vælger at løfte latin C til 
B-niveau, eller hvis du vælger 
tysk C (hvis du ikke har tysk i 
studieretningen). 
I denne studieretning har du 
mulighed for mange valg, 
idet du i 2.g skal vælge to fag 
og i 3.g tre fag.

Studieretningsfag 

Musik A
Engelsk A

 
Obligatoriske fag

Dansk A
Historie A
2. fremmedsprog A/B (fransk 
A, kinesisk A, tysk B, spansk A)
Idræt C
Matematik B
Fysik C 
Biologi C 
Naturgeografi C
Samfundsfag C
Religion C
Oldtidskundskab C

 
 
 
Valgfag

Du skal vælge et valgfag på C-
niveau i 2.g. I 3.g skal du vælge 
at løfte et naturvidenskabeligt 
fag til B-niveau, med mindre 
du vælger et ekstra sprogfag 
(latin C/tysk C). Desuden skal 
der vælges et valgfrit valgfag, 
hvis du har tysk B.

Fagpakke

Biologi B
Psykologi C

 
Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Kultur og samfundsfaggrup-
pen (består af historie B, 
samfundsfag C og religion C)
Den naturvidenskabelige 
faggruppe (består af biologi 
C, kemi C og geografi C)
Praktisk-kreativt fag (idræt C/
musik C/mediefag C)

 
 
 
 
Valgfag

Bemærk at du først vælger 
fagpakken i løbet af 1.hf, 
således at disse fag begynder 
i 2.hf. 
Der ud over skal du vælge et 
til to valgfag i 2.hf.

Fagpakke

Idræt B
Samfundsfag B

 
Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Kultur og samfundsfaggrup-
pen (består af historie B, 
samfundsfag C og religion C)
Den naturvidenskabelige 
faggruppe (består af biologi 
C, kemi C og geografi C)
Idræt C

 
 

Valgfag

Bemærk at du først vælger 
fagpakken i løbet af 1.hf, 
således at disse fag begynder 
i 2.hf. Dog er idræt C obliga-
torisk som praktisk/kreativt 
fag i 1.hf.
Derudover skal du vælge et 
til to valgfag i 2. hf.

Fagpakke

Matematik B
Informatik C

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Kultur og samfundsfaggrup-
pen (består af historie B, 
samfundsfag C og religion C)
Den naturvidenskabelige 
faggruppe (består af biologi 
C, kemi C og geografi C)
Praktisk-kreativt fag (idræt C/
musik C/mediefag C)

Valgfag

Bemærk at du først vælger 
fagpakken i løbet af 1.hf, 
således at disse fag begynder 
i 2.hf. 
Derudover skal du vælge et 
til to valgfag i 2. hf.

Matematik A
Fysik B
Kemi B

Biologi A
Kemi B

 
Biologi A
Kemi B
Idræt B

Samfundsfag A 
Matematik  A 

Samfundsfag A 
Engelsk A

Engelsk A
Spansk A/Fransk A/
Tysk A
Latin C

Musik A
Engelsk A

HF-sundhed og 
omsorg

HF-samfund, politi og 
militær

HF-it og teknik

Musisk studieretning HF-sundhed  
og omsorg

HF-samfund, politi 
og militær

HF-it og teknik

 

HF-it og teknik
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HF-business

Fagpakke

Matematik B
Erhvervsøkonomi C

Obligatoriske fag

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Kultur og samfundsfaggrup-
pen (består af historie B, 
samfundsfag C og religion C)
Den naturvidenskabelige 
faggruppe (består af biologi 
C, kemi C og geografi C)
Praktisk-kreativt fag (idræt C/
musik C/mediefag C)

Valgfag

Bemærk at du først vælger 
fagpakken i løbet af 1.hf, 
således at disse fag begynder 
i 2.hf. 
Derudover skal du vælge et 
til to valgfag i 2. hf.

HF-business
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