
 

HF brobygning 

Formålet er at give vores gæster et grundigt indblik i, hvad det vil sige at gå på HF. Du vil f.eks. få en 
indføring i hvilke HF-fagpakker du kan vælge imellem. Brobyggerne går i en klasse for sig selv og vil, så vidt 
det er muligt, få tildelt et klasseværelse som base under deres ophold på skolen. 

Forløbet 

Forløbet er planlagt således, at brobyggerne bliver præsenteret for en realistisk undervisning i et udvalg af 
de fag og fagpakker, skolen tilbyder eleverne i HF. 

Følgende fag/fagpakkervil således typisk indgå i brobygningsforløbet: 

Dansk - matematik - engelsk - de obligatoriske fagpakker: den naturvidenskabelige fagpakke (kemi, biologi, 
geografi) - den kultur- og samfundsvidenskabelige fagpakke (historie, religion og samfundsfag) - og de 
valgte fagpakker: (psykologi, samfundsfag) - (biologi/idræt og samfundsfag) - (erhvervsøkonomi, 
matematik) samt fagene idræt, musik, billedkunst, design, mediefag. Desuden vil du møde aktiviteten 
"karrierelæring". 

Vi bestræber os så meget som muligt på, at dagligdagen for brobyggerne under forløbet ligner en 
almindelig HF-elevs dagligdag så meget som muligt. Det vil sige, at brobyggerne dels bliver stillet over for 
de samme krav og forventninger som skolens egne elever og dels får mulighed for at deltage i de 
aktiviteter, der foregår på skolen under forløbet: fællestimer, foredrag, valgmøder o. lign. 

Kostskole 
Struer Statsgymnasium har desuden en kostskole, som vi gerne viser frem for vores gæster. 

Vejledning under brobygningsforløbet 

I løbet af besøget på Struer Statsgymnasium vil brobyggerne få tilbudt individuel vejledning i form af 
samtaler med en af skolens studievejledere. 

Under besøget har hver elev således en personlig samtale med en studievejleder, som også står til rådighed 
i løbet af de fire uger, hvis spørgsmål skulle dukke op undervejs. 

Endelig slutter forløbet med en afsluttende evaluering. 

Mulighed for at bo på skolehjem/kostafdeling under brobygningsforløbet - Ja, i begrænset omfang 

Logi for to dage: 200 kr. 

Kost pr. dag: 70 kr. 
 

Du kan orientere dig om skolen og HF-uddannelsen på skolens hjemmeside www.struer-gym.dk og se 
billeder fra skolens dagligdag på Facebook 

 

http://www.struer-gym.dk/

