
Hvad er en studievejleder?

Jeres studievejleder i grundforløbet.

Vigtigt at I ved, hvem jeg er, da jeg sammen med jeres kontaktlærer skal støtte jer i at komme så godt som muligt 
igennem gymnasiet

Det betyder, at hvis I har nogle ting, I er i tvivl om, så kan I altid komme til mig. Jeg kan give gode råd, lytte eller bare
snakke lidt om det, der driller. 

Mange bruger deres studievejleder: 
• Bagud med skoleting/afleveringer, og synes det er svært at komme tilbage
• Spørgsmål til SU
• Svært ved at passe sin skole pga. noget der sker derhjemme.
• Mistrives i klassen.
• Har kærestesorger
• Hvis man bare er ked af det uden at vide hvorfor. 

TAVSHEDSPLIGT!!

NB!! Psykolog-ordning.

Kontaktes: Lectio eller i selve studievejledningen. 



NB!!!!! Studiecafé.



Studievalg Danmark
Merete Østergaard

“Det var så rart at få mine tanker sagt højt 
til én, som vidste, hvad jeg talte om.”

• Hjælp til dit studieretningsvalg

• Dine uddannelsesmuligheder

• Vejledning til dig



Hvornår?

• Vejledning med klassen

• Vejledning individuelt - på EG og 

bagefter



Lige nu har jeg det fint med ikke at 
vide, hvad jeg skal efter gymnasiet. 
Derfor har jeg valgt studieretning 

efter mine interesser

Jeg vælger en 
samfundsvidenskabelig 
studieretning, fordi jeg 

interesserer mig for politik – men 
ved ikke hvilken uddannelse det 

ender med

Jeg vil gerne læse til 
fysioterapeut  eller 
kiropraktor efter 
gymnasiet og skal 
bruge et godt snit 
for at komme ind



Fag jeg er god til

Familiens 
forventningerMine interesser

Valg af studieretning

Alt muligt andet

Politikere og 
medier

Mine værdier og 
holdninger

Venners valg

Optagelse på en 
bestemt uddannelse



Samfundsvidenskab

Kunst

Sprog

Naturvidenskab

Europæiske studier
Administration
Socialrådgiver

Sygeplejerske
Medicinalkemi
Miljøteknolog

Klassisk arkæologi
Kommunikation og it
Lærer

Musiker
TV- og 
medietilrettelægger
E-designer

Studieretningsvalg



Gymnasial 
supplering

Robotteknologi
Skov- og landskabsingeniør

Fødevarer og ernæring

Musiker
Skuespiller

Iværksætter

Udvikling af talent
Nye erfaringer

Fx Samfundsvidenskab

Studieretningsvalget låser dig ikke… 



Verden

Muligheder

Mig



Dine muligheder

Dine 
muligheder

Andre 
uddannelser

Universitets-
uddannelser

Erhvervs-
uddannelser

Kunstneriske
uddannelser

Erhvervsakademi-
uddannelser

Professionsbachelor-
uddannelser

Politi og 
forsvar







Adgangskrav Fysioterapeut

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

• Gymnasial eksamen (STX, HF, HHX, eller EUX) eller særligt HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
• En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
• Social- og sundhedsassistentuddannelse (trin 2, hvis tidligere trindelt social- og 

sundhedsuddannelse)

Specifikke adgangskrav er:

• Engelsk B
• Enten matematik B eller kemi B eller fysik B eller biologi B



Adgangskvotienter Fysioterapeut 2021



6%

26%

15%

48%

5%

Højt gennemsnit?– adgangskvotienter 2021



Kontakt mig på: 33332057

Mail: mje@studievalg.dk

Book vejledning på: studievalg.dk

Få inspiration og information til dit studievalg på 

Instagram: studievalgdanmark

Facebook: Studievalg.dk

INDSÆT BILLEDE 
AF DIG SELV HER



Studievejlederne på EG
Studieretningsvalget



Formålet med i dag?
• Nu starter vi processen, som skal ende med, at I vælger jeres 

endelige studieretning.

• Lad os lige se på et skema over processen….



Uge Dato Aktivitet

34 I dag Orientering om studieretningsvalgsprocessen

34 Fredag d.27. august kl.12 Valg i Lectio af 3 studieretninger, man ønsker at besøge

36 Tirsdag til fredag Besøg i 2 studieretninger (kun 1.g´ere)

38 Aftales med din kontaktlærer Aflevér udfyldt studieretningsfolder til kontaktlæreren

39 Torsdag d.30. september kl. 19-21 Forældreaften m. mulighed for at besøge forskellige studieretningsstande 
og mulighed for at få vejledning af studievejledere

41 Tirsdag d.5. oktober Endeligt valg af studieretning skal foretages på Lectio







• Vi prøver lige at vælge i Lectio
- er der én som melder sig frivilligt?



Fejlvalg er ikke en katastrofe
• En studentereksamen er en studentereksamen
• En studentereksamen giver adgang til langt de fleste uddannelser - se UG.dk
• Man kan tage ekstra fag på GSK

• Det koster tid og penge
• Det kan influere på dit gennemsnit
• MEN DET ER EN MULIGHED



Valg af studieretning
• Karriere = gøre sig umage, der, hvor man er.

• Sæt fokus der, hvor du er: 
• hvad kan du lide? 
• hvad er du god til at gøre dig umage med?



Faldgruberne
• De velmenende voksne 

• Kammeraternes valg…

• Det er jeres egen mavefornemmelse og ikke andres, I skal lytte efter: 
• Hvad er sjovt?
• Hvad er spændende?



Hvilken studieretning kunne være min?
• Gå ind på hjemmesiden (e-gym.dk)

• Tryk på dén studieretning, der har din interesse 

• Se, hvilke fag, du skal have & hvilke/ hvor mange valgfagsblokke der er

• Tryk evt. videre til Adgangskortet: så kan du se, hvilke uddannelser, der står 
åbne



Studieretningsfolderen

• Formålet med den er at reflektere (fx sammen med dine forældre) over 
studieretningsvalget. OG den skal med til samtalen med en af dine lærere 
efter den interne brobygning.

• Start med at udfylde….



Dagens vigtigste beskeder
• Udfyld studieretningsfolderen og aflever den til din kontaklærer uge 38

• Foretag jeres valg af studieretningspakke 1, 2 (& 3 i bemærkningsfeltet) 
senest på fredag kl 12.00

• Tænk alle aspekter igennem, inden I vælger studieretning

• Endelig valg af studieretning sker den 5. oktober



• Denne powerpointpræsentation ligger på hjemmesiden (e-gym.dk) 
under uddannelser - stx – studieretninger (nede i bunden af siden) 
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