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Her er en liste over de oplysninger, som databasen indeholder 

Institutionsnummer 

Email 

Skolens navn 

Kommune 

Region 

Gade 

Postnummer 

By 

Telefonnummer 

Type af gymnasium 

Hjemmeside 

Gymnasiets generelle vision 

Skolens særlige faglige forkusområde 

HUMANISTISK-SPROGLIGE studieretning1 

HUMANISTISK-SPROGLIGE studieretning2 

HUMANISTISK-SPROGLIGE studieretning3 

HUMANISTISK-SPROGLIGE studieretning4 

HUMANISTISK-SPROGLIGE studieretning5 

Alle HUM-fag 

SAMFUNDSFAGLIG studieretning1 

SAMFUNDSFAGLIG studieretning2 

SAMFUNDSFAGLIG studieretning3 

SAMFUNDSFAGLIG studieretning4 

SAMFUNDSFAGLIG studieretning5 

Alle SAM-fag 

NATURVIDENSKABELIG studieretning1 

NATURVIDENSKABELIG studieretning2 

NATURVIDENSKABELIG studieretning3 

NATURVIDENSKABELIG studieretning4 

NATURVIDENSKABELIG studieretning5 

NATURVIDENSKABELIG studieretning6 

NATURVIDENSKABELIG studieretning7 

Alle NAT-fag 

KUNSTNERISK studieretning1 

KUNSTNERISK studieretning2 

KUNSTNERISK studieretning3 

KUNSTNERISK studieretning4 



ALLE Kunst-fag 

Evt. BUSINESS-LINJE 

Evt. SPROGLIG-MATEMATISK 

Planlagte studieretninger, der ikke oprettet i skoleåret 2009/2010 

Følgende fag blev oprettet 2009/2010 

Gymnasiet har en lektiecafé, hvor eleverne kan få hjælp til deres hjemmearbejde 

Evt. Der er følgende hjælpere til rådighed for elevene i gymnasiets lektiecafé 

Antal stationære computere per elev 

Antal bærbare computere per elev  

Elever kan se deres lektier online (fx via systemet Lectio) 

Eleverne har mulighed følgende frivillige aktiviteter (ud over lektiecaféen) 

Har gymnasiet en kantine? 

Evt. Følgende kan købes i gymnasiets kantine 

Gymnasiet tilbyder særlig undervisning til fagligt stærke elever 

Gymnasiet tilbyder særlig undervisning til fagligt svage elever 

Evt. Uddybning af særligt undervisningstilbud til stærke elever 

Evt. Uddybning af særligt undervisningstilbud til svage elever 

Særlige (evt. 4-årige) ordninger, som eleverne kan tilmelde sig ved siden af de gængse fag.  
Gymnasieloven tillader, at dele af undervisningen kan foregå i udlandet for elever, der på forhånd har 
tilmeldt sig sådan en ordning. Findes sådan en ordning på dette gymnasium? 

Gymnasiet har følgende samarbejdspartnere i Danmark 

Så stor procentdel af undervisningstiden bruges på tavleundervisning/klasseundervisning/forelæsning 

Så stor en procentdel af undervisningstiden bruges på gruppebaseret undervisning 
Så stor en procentdel af undervisningstiden bruges på virtuel undervisning, hvor elever og lærerne ikke 
arbejder i samme rum og heller ikke nødvendigvis samtidigt, men kommunikerer via internettet 

Evt. Gymnasiets særlige traditioner 

Karaktergennemsnit for alle skolens eksaminanter (7-trinsskala) 2009, STX 
Så godt klarer gymnasiets elever sig til eksamen i forhold til andre gymnasier (målt på karaktergennemsnit) 
(målt blandt 140 STX-gymnasier), 2009 

Karaktergennemsnit for alle skolens eksaminanter (7-trinsskala), 2009, HF 
Så godt klarer gymnasiets elever sig til eksamen i forhold til andre gymnasier målt på karaktergennemsnit 
(målt blandt 69 HF-uddannelser) 2009 
Så stor en andel af de førstkommende studenter er fagligt klar til at påbegynde en universitetsuddannelse 
(ifølge gymnasiets rektor) 
Så stor en andel af de førstkommende studenter er fagligt klar til at påbegynde en mellemlang uddannelse 
eller en professionsbachelor efter sommer (ifølge gymnasiets rektor) 
Så stor en andel af de førstkommende studenter er fagligt klar til at påbegynde en kort videregående 
uddannelse efter sommer (ifølge gymnasiets rektor) 
Derfor er eleverne ikke klar til en videregående uddannelse, selv om de har bestået studentereksamen 
(ifølge gymnasiets rektor) 

Så mange af eleverne, der dimitterede i 2006 går på eller har færdiggjort en erhvervsfaglig uddannelse 

Så mange af eleverne, der dimitterede i 2006 går på eller har færdiggjort en kort videregående uddannelse 
Så mange af eleverne, der dimitterede i 2006 går på eller har færdiggjort en mellemlange videregående 
uddannelse 
Om en del af eleverne vides det ikke, hvilken uddannelse de er i gang med, eller om de i det hele taget er i 
gang med en uddannelse. Det gælder følgende procentdel af eleverne:  



BRUTTOFRAVÆR (alle fraværstimer) - Elevernes gennemsnitlige fysiske fravær i procent i skoleåret 
2009/2010 
NETTOFRAVÆR (Fratrukket godskrevne timer)  - Hvad er elevernes gennemsnitlige fysiske fravær i procent i 
skoleåret 2009/2010 

Elevernes gennemsnitlige skriftlige fravær i procent skoleåret 2009/2010 

Så stor en andel af eleverne kommer fra samme by, som gymnasiet ligger i 

Gymnasiet tilbyder kostskole 

Evt. størrelse af kostskolens værelser 

Evt. Årlig pris for at bo på kostskolen 

Antal årlige fester arrangeret af gymnasiet 

Så mange studieture (af mindst 5 dages varighed) kommer man som elev på i løbet af hele gymnasiet  

Gymnasiets klasser har i løbet af studieåret 2009/2010 rejst på studietur til følgende lande: 

Den gennemsnitlige pris per studietur (i danske kroner), som eleverne og/eller deres forældre skal betale 

Har gymnasiet en antimobbepolitik? 

Evt. Uddybning af gymnasiets antimobbepolitik 

Artikler om gymnasiet bragt af Berlingske Media 
 


