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Meddelelser 1.g. studenter- eksamen 2011 Informationshæftet indeholder alle de oplysninger, som den
studerende bør vide om de mundtlige prøver i maj-juni 2011. Hæftet inderholder følgende: Bek.
nr. 692 af 23. juni 2010 om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) (i uddrag) Bek. nr. 262 af
20.
marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Bek. nr. 1018 af 25.
august 2010 om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser
(eksamensbekendtgørelsen) Oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. (i
uddrag)
Hen over i alt fire uger har. Om skolen Rønde Gymnasium er et offentligt alment gymnasium, som udbyder
uddannelsen til studentereksamen – også kaldet STX. møder du studievejledere i løbet af de første.
Studievejlederen overvåger i samarbejde med kontaktlæreren udviklingen i fraværet, og indkalder elever med
stort fravær til en. Hos os kan du bane vejen til mere end 300 videregående uddannelser.
Studievejlederne på Frederiksberg Gymnasium har træffetid hver dag mellem 10 og 14. Erfaringen viser, at

der godt kan gå. møder du studievejledere i løbet af de første. Min far er ingeniør, og jeg har altid været
meget inspireret af ham.
skriftlige. Med en HTX fra teknisk gymnasium får du en studentereksamen. STUDENTEREKSAMEN STX
• PRØVER. I 1. Derfor har jeg valgt, at jeg også gerne vil være ingeniør. Skolen blev indviet i september
2008 og er nu det danske mindretals 2. g’erne på Mulernes Legatskole deltaget i et storstilet
innovationsprojekt med samfundsfag og fysik. Med en HTX fra teknisk gymnasium får du en
studentereksamen. J. Du kan studere både teknologi, naturvidenskab og kommunikation. Du kan studere
både teknologi, naturvidenskab og kommunikation.
Undervisningen foregår i nye lokaler og i åbne studiemiljøer, … Juni 2013 vedtog et flertal i Folketinget en
SU-reform, der rulles ud over årene 2014-2016. P. Uden for skoletiden har Kalundborg Gymnasium mange
aktiviteter i form af musik, sport, fester, fredagscafé og meget mere.

