
Mere info: www.studievalg.dk/sydjylland
Book tid: www.bookstudievalgsyd.dk

Job:

Hvilke uddannelser kan føre til jobbet?

Job:

Hvilke uddannelser kan føre til jobbet?

Uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Adgangskvotient:

Uddannelse:

Specifikke adgangskrav:

Adgangskvotient:

På ug.dk kan du søge på et bestemt job.  
I jobartiklerne kan du nederst se, hvilke  

uddannelser, der kan føre til jobbet.

Du møder din Studievalgvejleder på HF flere 
gange sammen med din klasse. 

Du kan også få individuel vejledning. 
Studievalgvejlederen hjælper dig på vej mod  

dit valg af videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav: 
Bestemte fag (evt. også en 
bestemt karakter), som alle 
ansøgere skal opfylde for 

at kunne søge

Adgangskvotient: Hvis 
der er flere ansøgere end 

antal pladser, optages 
ansøgerne efter gennemsnit. 

Adgangskvotienten er det 
laveste gennemsnit, der gav 

adgang et bestemt år

Uddannelser, der ligner: 
Har du brug for inspiration 

– eller en plan B – kan  
”Uddannelser der ligner” 

hjælpe dig videre

Søg adgangskortet på ug.dk. Her kan du se hvilke fag og 
faglige niveauer, der giver adgang til de forskellige 

videregående uddannelser.

Vejen til
fagpakke,
uddannelse
og karriere

Navn:



Hvordan lærer du 
bedst?

Hvor-
dan vil du 

karakterisere 
dig selv som 
elev?

Hvilke 
arbejds-

former 
kan du 

bedst lide i 
skolen?

Hvilke 
uddan-
nelser 
har du 
overvejet?

Hvilke 
fremti-

dige jobs 
overvejer du?

Hvilke fritidsinter-
esser har du?

Hvilke fag 
tror du, at du 

har brug for?

Er 
du 

blevet over-
rasket over fag 

i gymnasiet? 
Positivt/neg-

ativt?

Hvilke 
skriftlige 
afleveringer 
kan du 
bedst lide 
at lave?

Hvilke fag 
mener andre, 

at du er 
bedst til?

Hvilke 
fag er du 

mindre god 
til?

Hvilke fag 
er du god til og 
kan bedst lide?
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Fa
g & faglighed

Valg af fagpakke på EG

Fagpakkefolderen skal afleveres til din kontaktlærer i uge 2

Fagpakker

Praktisk information & vejledning

Hvilke fagpakker tror du passer bedst til dig og dine evner og 
drømme? I prioriteret rækkefølge.

Biologi B, Psykologi C, frit B-Niveau fag

Matematik B, Informatik C, frit B-Niveau fag

Matematik B, Erhvervsøkonomi C, frit B-Niveau fag

Samfundsfag B, Psykologi C, frit B-Niveau fag

Sundhed:

IT:

Business:

Mennesker & 
samfund:

• Få vejledning om dit fagpakkevalg hos faglærere,   
studievejledere og Studievalg Sydjylland

• Se infomation om fagpakkernes opbygning og      
anvendelsesmuligheder på skolens hjemmeside

• Endeligt valg af fagpakke foretages i Lectio       
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