
Studieretningsworkshops 

I gymnasiebekendtgørelsen er der krav til, at eleverne i grundforløbet skal have introduktion til 

studieretningerne og til de typer videregående uddannelser, som den enkelte studieretning er 

målrettet mod. Desuden skal eleverne afklare deres faglige interesser således, at de kan vælge 

studieretning på en kvalificeret baggrund.  

Denne understøttelse af elevernes valg af studieretning sker i undervisning i nogle af 

studieretningsfagene i grundforløbet, hvor de får indsigt i og erfaring med fagene. Her på ÅSG 

klædes eleverne desuden på til valget ved at deltage i to studieretningsworkshops og ved at emnet 

behandles på møder med studiegruppen, til evalueringssamtalerne og til forældremødet i oktober. 

I studieretningsworkshops får alle studieretningsfag og studieretninger mulighed for at 

introducere eleverne til fagligt indhold ved fordybelse i enkelte problemstillinger, arbejdsformer, 

interne og eksterne samarbejder. Herved stifter eleverne bekendtskab med de faglige krav, som 

uddannelsen som helhed og studieretningerne mere specifikt stiller til dem. 

For at vores studieretningsworkshops opfylder ovenstående skal vi altså sikre, at eleverne får: 

 Eksempler på arbejdsformer i dagene/ på tværs af fagene, der afspejler den pædagogiske 

praksis, vi har på ÅSG. 

 Fordybelse i enkelte problemstillinger 

 Elementer af karriererelæring, herunder viden om hvilke videregående uddannelser de er 

rettet imod 

Eleverne skal på to studieretningsworkshops, men de vælger tre i prioriteret rækkefølge. Elevens 

1. prioritet opfyldes og som udgangspunkt også 2. prioritet. Skolen kan dog vælge at tildele en elev 

prioritet 3 på baggrund af elevvalg, antal og placering af workshops, variation i udbud mm.  

Omfanget af den enkelte workshop er to dage i tidsrummet 8-14. Der er dog mulighed for at 

forlænge workshoppen til kl. 15, hvis de planlæggende lærere vurderer det hensigtsmæssigt. Der 

gennemføres to gange to dages workshops. Enkelte workshops forventes dubleret. Placeringen er i 

2018 i uge 38 og 39. På forældremødet, der afholdes i uge 41, kan elever og forældre få yderligere 

information, bla. om de studieretninger hvor eleven ikke har deltaget i workshop.   

Som udgangspunkt gentages de forløb fra efteråret 2017 i 2018, der ses her: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Bzne9IMFaq9ASno2Q2lnZXhRcDg  

Det kunne være oplagt at inddrage videreuddannelser herunder Studievalg Østjylland i 

karriererlæringselementet. Workshoppen afsluttes med en refleksion, der knytter an til elevernes 

studieretningsvalg.  

Introduktionsfolder til eleverne: 
Alle studieretningsworkshops præsenteres kort i et fælles valginformationspapir til eleverne. 
Denne introduktion skal indeholde ca 3 linjer om dagenes tema, - dvs det fagligt fokus og evt give 
information om arbejdsformer og karriererlæringselementer. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0Bzne9IMFaq9ASno2Q2lnZXhRcDg

