STX-brobygning i 10. klasse
I 10. klasse har I mulighed for at komme i brobygning 2 eller 3 dage på STX på Struer Statsgymnasium.
Formålet med brobygning er, at I bliver mere afklaret i Jeres valg af ungdomsuddannelse, når I har snuset til
atmosfæren og fået et indblik i hvilke krav vi stiller en STX elev.
En studievejleder vil møde Jer i Vandrehallen, lige inden for hovedindgangen, og vil introducere Jer til
programmet for besøget. I vil også få en rundvisning af nogle af de elever som allerede går på skolen, og de
vil kunne fortælle, hvordan de oplever deres skolegang og dagligdag på Struer Statsgymnasium.
I brobygningen vil I få en gennemgang af STX uddannelsen og hvilke valg I skal træffe i forbindelse med
tilmeldingen til STX uddannelsen. Brobygningen vil tage udgangspunkt i disse valg og vil orientere om de fag
tilknyttet hertil:
1. valg af kreativt fag musik, billedkunst eller mediefag
2. valg af fremmedsprog tysk, spansk eller fransk
3. valg af studieretning - her vil der være en introduktion til de tre hovedområder

a) de naturvidenskabelige retninger - forsøg med gener i bioteknologi og app/robot programmering
i matematik
b) de samfundsvidenskabelige retninger - undervisning i samfundsfag og/eller psykologi
c) de sproglige og kreative retninger - introduktion til sprog og musik
I vil på besøget også komme til at arbejde med programmering af robotter / Lego Mindstorm. Du får også
indblik i moderne genforskning og du kommer til at afsløre en morder ved at lave DNA profiler i vores
laboratorium efter samme princip som politiets DNA efterforskning.
I brobygningsforløbet indgår også et besøg på kostskolen og en introduktion til hvordan det er, at være en
kostelev.
Til slut vil der være et møde med en studievejleder, som vil svare på spørgsmål og som vil evaluere forløbet
sammen med Jer.
I er altid meget velkomne til at sende en mail til skolen (struer-statsgym@stgym.dk), hvis I skulle have
spørgsmål. Vi glæder os meget til at få besøg af Jer og vi håber, at i vil få et godt og udbytterigt ophold her
på Struer Statsgymnasium.
Mulighed for at bo på kostskolen under brobygningsforløbet?
Ja, i begrænset omfang. Logi for to/tre dage: kr. 200/300. Kost pr. dag: kr. 70,00.
Du kan orientere dig om skolen på skolens hjemmeside www.struer-gym.dk og se billeder fra skolens
dagligdag på skolens Facebook

