
KARRIERELÆRING 
På HTX Køge er det vigtigt for os at eleverne bliver inspireret til en bred vifte af videregående 
uddannelser og jobmuligheder. Vi ønsker derfor at støtte eleverne så de står bedst muligt i 
overgangen til videre uddannelse. På HTX Køge åbner eksamenspapirerne rigtigt mange døre. Vi 
ønsker gennem arbejdet med karrierelæring at det er den rigtige dør eleverne går ind ad. Vi vil at 
eleverne oplever det gode uddannelsesliv og bane vejen for det gode arbejdsliv. 
 
Alle fag på HTX Køge har karrierelæring som en del af undervisningsplanen. Vi bestræber os på at 
synliggøre det virkelighedsnære i fagene. Det betyder bl.a. at vi samarbejder med virksomheder og 
institutioner i forbindelse med undervisningsforløb. Og at vi lader eleverne reflektere over 
overgange, værdier og tilgange. På den måde styrkes elevernes selvforståelse og 
valgkompetencer. 
 
Karrierelæring indgår også når eleverne fra 1. – 3.g vejledes af studievejlederen individuelt og i 
grupper omkring gennemførelse af vores uddannelse med bedste resultat – og når vejlederen fra 
Studievalg Sjælland på samme måde vejleder eleverne i valg af videregående uddannelse. 
 
1.g 
Karrierelæring i grundforløbet v. studievejlederen 
De nye gymnasielevers erfaringer med uddannelse og arbejde perspektiveres i forhold til deres 
ønske om uddannelse og drømme om fremtiden. Dialoger mellem eleverne handler om: ”Hvad er 
et godt uddannelsesliv, hvad er et godt arbejdsliv?” 
 
Evalueringssamtaler i grundforløbet før valg af studieretning 
Inden elevernes valg af studieretning har de hver især en evalueringssamtale med to af deres 
lærere, hvor valget af studieretning udfordres i forhold til fagligt niveau, ønske om uddannelse og 
drømme om fremtiden. 
 
Elev- og forældreaften i grundforløbet med karrierelæring og præsentation af studieretninger 
Inden elevernes valg af studieretning afholdes en præsentationsaften med vores studieretninger 
ved lærerne. Studievalgsvejlederen og vores egen studievejleder sætter valgene i perspektiv. Det 
er vigtigt for os at forældrene står bag elevernes ønske om uddannelse og drømme om fremtiden. 
 
2.g 
Karrieretanken for 2. g. 
Karrieretanken er en messe med repræsentanter for videregående uddannelser og erhverv. 
Gennem karriereoplæg og dialog med virksomheder, undervisere og studerende inspirerer vi 
vores elever i deres valg af karriere. 
  
Campus+ 
En udendørs messe i forbindelse med Køge Festuge hvor vores elever dels selv præsenterer deres 
ungdomsuddannelser for skoleelever men også selv præsenteres for videregående uddannelser. 

https://www.karrieretanken.dk/


 
 
 
3.g 
Karrieretanken for 3. g. 
Karrieretanken er en messe med repræsentanter for videregående uddannelser og erhverv. 
Gennem karriereoplæg og dialog med virksomheder, undervisere og studerende inspirerer vi 
vores elever i deres valg af karriere. 
 
Campus+ 
En udendørs messe i forbindelse med Køge Festuge hvor vores elever dels selv præsenterer deres 
ungdomsuddannelser for skoleelever men også selv præsenteres for videregående uddannelser. 
 
Besøg på DTU 
Når Danmarks Tekniske Universitet har åbent hus tager vi med 3.g-erne afsted. Her ”udvikles og 
nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet” (kilde: DTU) – det er også 
sådan vi arbejder med fagene på HTX Køge. 
 
Studiepraktik 
Studiepraktik er en enestående mulighed for vores 3.g-er for at opleve en videregående 
uddannelse i 2- 4 dage i uge 43 på landets uddannelsesinstitutioner. På HTX Køge er muligheden 
obligatorisk! 
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https://www.karrieretanken.dk/
https://www.studiepraktik.nu/

