
VELKOMMEN TIL INFOAFTEN 
PÅ HOLSTEBRO HHX



PROGRAM 

• Præsentation – om os, om HHX

• Grundforløb og studieretningsforløb

• Læsevejledning

• Studievejledning 

• Sociale arrangementer

• Praktisk info

• Efter HHX



PRÆSENTATION

• Rektor/vicerektor:

• Martin Baadsgaard

• Jens Christen Hylkjær

• Studievejledere:

• Heidi Bach-Andersen

• Ann Dyhrberg Hinrichsen

• Studiekontor (adm.):

• Lotte Thomassen

• Sonja Petersen



PRÆSENTATION

• Ca. 42 lærere

• Ca. 550 elever

• Ca. 15.000 afleveringer pr. skoleår

• Ca. 17.000 undervisningstimer pr. skoleår

• + studieture, talentudvikling, fester o.m.a.

• Eksamensgennemsnit på 7,1 (2018)

• Det placerer Holstebro HHX i toppen blandt 
HHX´er i Danmark målt på elevernes gennemsnit



PRÆSENTATION 
- SKOLESTART -

• 1. skoledag 8. august

• Intro til skolen, til fagene, til 

klassen, til hinanden

• Netwerk

• Introdag (sidst i august)

• Timer fra 8.00 – 15.00

• Nogle gange til kl. 16

• 60 min. lektioner

• 25 – 30 elever i klassen

Husk til første skoledag:

• Bærbar computer

• Sygesikringsbevis

• Kopi af eksamensbevis fra 

folkeskole eller efterskole 

(hvis det ikke allerede er 

sendt til HHX)



PRÆSENTATION 
- SKOLESTART -

• Skema kan ses på vores 

elevsystem Lectio fra 

primo juli

• i-bøger, trådløst netværk, 

office 365

• Programmer, der anvendes i 

undervisningen, stilles til 

rådighedHusk til første skoledag:

• Bærbar computer

• Sygesikringsbevis

• Kopi af eksamensbevis fra 

folkeskole eller efterskole 

(hvis det ikke allerede er 

sendt til HHX)



PRÆSENTATION
- OPTAGELSE -

• Fra i år nye krav til optagelse:

• Hvis eleven erklæres uddannelsesparat samt opnår et 
gennemsnit på 5 til eksamen (3 er faktisk tilstrækkeligt) 
→ optagelse

• Hvis eleven ikke erklæres uddannelsesparat, ikke søger 
rettidigt eller ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. 
klasse, så skal eleven til optagelsesprøve.

• Prøven afholdes den 14. juni – elever, der skal til prøve, får 
direkte besked af os. Eleven skal desuden til efterfølgende 
samtale ca. den 26. juni.

• Elever, der er erklæret ikke-uddannelsesparate, men som får 
et gennemsnit på mindst 6 til eksamen, har krav på 
optagelse.



GRUNDFORLØBET

• Grundforløbet er ens opbygget for alle klasser 
mht. fag og indhold. I grundforløbet lærer eleverne 
fagene på handelsgymnasiet at kende, hvilket 
danner grundlag for deres valg af studieretning

• Grundforløbsklasserne er sammensat tilfældigt og 
de endelige studieretningsklasser starter 4. 
november 2019

• Til grundforløbsklasserne er knyttet et lærerteam



STUDIERETNINGS-
FORLØBET

• Klassesammensætning ændres i henhold til 

elevernes endelige valg af studieretning. 

• Valget foretages i uge 41 2019

• Eleverne går i studieretningsklasserne resten af 

tiden på HHX

• Blandede studieretninger vil kunne forekomme



LÆSEVEJLEDNINGEN



HJÆLP TIL ELEVER MED 
LÆSEVANSKELIGHEDER

• Når eleverne er kommet ud i deres 

studieretningsklasser, screener vi alle 

førsteårselever for læse-/stavevanskeligheder.

• Tilbud om en ordblindetest til de elever, som 

scorer lavt i screeningen.



HVIS MAN ER ORDBLIND

• Læse-/skriveprogrammer til egen computer.

• IT-instruktion i brugen af disse programmer.

• Adgang til NOTA (indlæst materiale –
skønlitteratur, fagbøger, eksamensmateriale).

• Forlænget tid til eksamen.

• Studiestøttetimer.

• Tilbud om ordblinde-undervisning ved 
uddannet ordblindeunderviser.



HVIS MAN HAR 
LÆSE-

VANSKELIGHEDER

• Samtale med 

læsevejlederen, hvor 

vi rådgiver eleven.

• Tilbud om kursus i 

læsehastighed og/eller 

læsestrategier.



LÆSEVEJLEDNING ER 
FRIVILLIGT

• Det er et tilbud, så der er ingen tvang.

• Hvis I allerede nu ved, at jeres barn er ordblind 

eller har mistanke om dette, vil vi meget gerne 

have, at I henvender jer inden sommerferien. Så 

kan vi ordblindeteste nu og have programmer 

m.m. klar fra skolestart.

• Skriv til cmk@ucholstebro.dk eller 

msg@ucholstebro.dk



STUDIEVEJLEDNINGEN



HVAD LAVER 
STUDIEVEJLEDERNE?

• Introsamtaler

• Hjælp til afklaring af studieretningsvalg

• Orientering og vejledning i forhold til 

valgfag

• Løbende behovssamtaler om: 

- Trivsel

- Fravær 

- Adgangskrav og karakterer

- Fremtidsplaner- og drømme

- Særlige forhold og udfordringer



• Der føres fravær i alle timerne, 

og intet fravær godskrives

• Ved fravær skal fraværsårsag 

skrives i lectio

• Ved længere tids fravær skal 

studievejledning informeres



SU M.M.

• Jeres barn kan søge SU fra 

august, hvis han/hun ER 

fyldt 18 år eller fylder her 

i maj/juni måned.

• SU skal søges elektronisk på 

www.su.dk

• UCH har desuden en 

kollegieordning tilknyttet 

de gymnasiale uddannelser. 

• Ordningen er rettet mod 

unge, der er i gang med en 

gymnasial uddannelse ved 

UCH, og som har megen 

transporttid mellem UCH 

og bopæl.

http://www.su.dk/


FORÆLDRESAMARBEJDE

• Vi ønsker at behandle vores elever som voksne – unge voksne

• Nogle tager selv ansvar med det sammen, mens andre har brug 

for en hånd i ryggen, allerbedst to hænder – en fra 

studievejlederen og en fra jer som forældre

• Lad dem tage ansvaret når de er klar!



SOCIALE ARRANGEMENTER

• Gymnasiefester

• Modeshow

• Fællesarrangementer

• Studieture

• Foredrag, stand-up

• Fredagscafé

• Og meget andet..



PRAKTISK INFO
- SKOLE/HJEM -

• Det er altid muligt at 

henvende sig

• Forældreaften januar 2020

• Ellers ses vi næste gang til 

dimissionen 2022

• 18 år = myndig

• Mulighed for vejledning



PRAKTISK INFO
- LECTIO -

• Skema (www.lectio.dk)

• Aflysninger

• Timenorm

• Fastholdelse og fravær

• Karakterer (1. gang 1. 

februar)

• Lectio kræver login – tal 

med jeres barn herom

• Login sendes primo juli 

sammen med velkomstbrev

• + hjemmeside + fbside

http://www.lectio.dk/


EFTER HHX

• Videre uddannelse

• HHX åbner mange døre

• Trainee

• + rejser, højskole, arbejde



VI GLÆDER OS TIL AT 
MØDE JER IGEN 

DEN 8. AUGUST 2019!


