
 

 
Information om valg af studieretninger 

                                        
Kære 1g-forældre og elever 

I november starter 1g-eleverne på studieretningsforløbet frem mod 

studentereksamen. Her i grundforløbet har eleverne mødt gymnasiets 

forskellige hovedområder, og senest fredag den 23. oktober skal de angive 

deres endelige valg af studieretning – deres ønskede linje. Som nævnt i 

velkomstbrevet i sommer ville vi gerne have inviteret jer forældre med 

eleverne til informationsaften om studieretningsgymnasiet tirsdag d. 29/9, 

men grundet Corona-tiltagene kan vi desværre ikke gennemføre dette og 

har i stedet lavet følgende plan for eleverne: 
 

• D. 24/8: Generel information om studieretningerne og -valget med en pædagogisk leder og klassens 

studievejleder. 

• Uge 36-37 og 38-39: Den enkelte elev deltager på to selvvalgte studieretningspakker i ”praktik”.  

• D. 24/9: Eleverne ser en film om studieretningsvalget, lavet af Studievalg Danmark, som er ansvarlig 

for at orientere vores elever om adgangen til de videregående uddannelser efter gymnasiet.  

• D. 29/9: Alle elever hører i skoletiden om 2 studieretninger efter eget valg. To-tre faglærere vil 

fortælle om de konkrete studieretningers fokus og indhold (i stedet for aften-arrangementet).  

• Starten af uge 43: Gymnasiets studievejledere holder individuelle, skemalagte samtaler med alle 1g-

elever, hvor elevens tanker om studieretningsvalget er i fokus. 

Yderligere information og mulighed for samtaler sammen med forældre  

Hvis man som forælder ønsker information generelt, er filmen fra Studievalg Danmark også rettet til 

forældre og kan findes på link https://www.youtube.com/watch?v=CUJuTascr7A. 

Der er desuden grundige beskrivelser af Odder Gymnasiums udbudte studieretninger på hjemmesiden via 

punktet Ny elev 2020: http://www.odder-gym.dk/ny-elev-2020/ 

Hvis man som forælder og elev derudover har et særligt behov for en fælles samtale inden 

studieretningsvalget, tilbyder gymnasiets studievejledere dette som noget ekstra i år.  

Samtalerne vil ligge i uge 40, så vidt muligt tirsdag d. 29/9, og man får en tid ved senest d. 22/9 at sende 

en mail til studievejlederen eller ringe til skolens kontor på 86 54 45 00. Mailadresserne står herunder. 

 

Venlig hilsen Lars Bluhme, rektor 

 

Hold1 og hold4: Birthe Lund på Lu@odder-gym.dk 

Hold 2 og hold3: Mads Spanggaard på Sp@odder-gym.dk  

Hold5, hold6 og hold7: Dorthe Spaabæk på DS@odder-gym.dk 
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