
STX og HHX
Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19-21.30  
i Grådybparken 11
Kl. 19.00-19.30  Velkomst og information ved rektor Lars Andersen

Kl. 19.30-19.55 Information om studieretninger (1. runde)

Kl. 20.00-20.25 Information om studieretninger (2. runde)

Ca. 20.30-21.30  Mulighed for te, kaffe og lidt sødt kombineret med 
en snak med studie vejledere, elever, idrætskoordi-
natorer og mange andre.

Åbent hus for efterskole-elever  
Lørdag den 24. januar 2015 kl. 9.30-12.00  
i Grådybparken 11
Går du på efterskole og ønsker at vide mere om STX og HHX, har du 
mulighed for at komme til åbent hus 

Kl. 09.30-10.00 Morgenmad til alle tilmeldte

Kl. 10.00-10.25 Information om studieretninger (1. runde)

Kl. 10.30-10.55 Information om studieretninger (2. runde)

Ca. 11.00-12.00  Mulighed for te, kaffe og lidt sødt kombineret med 
en snak med studie vejledere, elever, idrætskoordi-
natorer og mange andre

Tilmelding skal ske til do@rybners.dk

Rybners Tekniske Gymnasium (HTX) Rybners Almene Gymnasium (STX) Rybners Handelsgymnasium (HHX)

Hvad enten det er naturvidenskab, musik, samfunds fag 
 eller erhvervsøkonomi, der skal være toneangivende for 
din ungdomsuddannelse, har du gode muligheder for at 
finde den helt rigtige studieretning på Rybners Gymna-
sium. 

Overvejer du at tage en gymnasial uddannelse? Så vil vi gerne invitere 
dig og dine forældre til åbent hus.

Til åbent hus-arrangementerne kan du møde rektor, studievejledere, 
lærere og elever, blive klogere på, hvilke fag og studieretninger vi ud-
byder, høre om læsevejledning og faglige krav og få et indblik i elever-
nes projekter, studiemiljøet og de mange sociale aktiviteter.

Rybners Gymnasium dækker over hele gymna sie paletten: Rybners 
Handelsgymnasium (HHX) og Rybners Almene Gymnasium (STX), 
der har hjemme i Grådybparken 11, og Rybners Tekniske Gymnasium 
(HTX), der holder til på Spangsbjerg Møllevej 72.

Uanset hvilket gymnasium du vælger, har du som udgangspunkt de 
samme muligheder for at søge ind på de videregående uddannelser.  
Og som elev på Rybners Gymnasium har du mulighed for at skifte  
gymnasieretning - uden at skifte uddannelsesinstitution - inden for 
det første halve år af din ungdomsuddannelse. 

Læs mere på Rybners.dk og følg med på Facebook:  
Rybners Gymna sium og Teknisk Gymnasium Esbjerg.

Vi glæder os til at møde dig!

  På HTX bliver praktiske værkstedsfag 
kombineret med teori på højt fagligt 
niveau – særligt inden for naturviden-
skab, innovation og teknologi. 
Arbejds formen gør undervisningen 
afvekslende og klæder dig godt på til 
de videre gående uddannelser.

  På STX får du bred viden om en masse 
fag og mulighed for at tage dine ynd-
lingsfag på højt niveau. Du kan vælge 
mellem sproglige, samfundsviden-
skabelige, naturvidenskabelige og 
kunstneriske studieretninger. 

  På HHX er der fokus på virksomheds- 
og samfundsøkonomiske fagområder 
i kombination med fremmedsprog og 
andre almene fag. Undervisningen er 
virkelighedsnær og indebærer ofte 
samarbejde med erhvervslivet.

Åbent hus på Rybners Gymnasium 
– kom og oplev, hvad vi kan tilbyde!

HTX 
Lørdag den 24. januar 2015 kl. 10-13 på Rybners  
Tekniske Gymnasium, Spangsbjerg Møllevej 72
Tag dine venner og forældre med og bevæg dig rundt til de forskel-
lige stande, hvor elever og lærere vil stå klar til at fortælle om alt fra 
 studieretninger og fag til morgensamlinger og fester. Samtidig vil 
eleverne præsentere nogle af de projekter, som de har arbejdet med, 
så du kan få et indblik i, hvordan man lærer at kombinere praktisk  
og teoretisk læring på et teknisk gymnasium.


