
Karrierelæring 
Htx Næstved lægger vægt på at præsentere eleverne for de mange muligheder en eksamen fra Htx 

giver. Eleverne bliver derfor præsenteret for en række aktivitet i løbet af uddannelsens tre år, der 

viser uddannelses- og jobmuligheder.  

 

Karrierelæring indgår derfor i alle fags studieplan. Vi forsøger at gøre undervisningen praksisnær 

og anvendelsesorienteret. Dette sker bl.a. ved besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner 

i forbindelse med undervisningsforløb. 

 

Vi arbejder også systematisk på at få eleverne til at reflektere over deres fremtidsdrømme og give 

dem mulighed for at forfølge deres drømme. Vi sætter dem på i stand til at håndtere 

uddannelsesvalg, både på kort sigt: valg af studieretning og valgfag, og på lang sigt: Valg af videre 

uddannelsesforløb. 

  

Uddannelsesvalg med det lange sigte sker i tæt samarbejde med Studievalg Sjælland i 

uddannelsens tre år. 

 

Grundforløbet. 
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 deres 

kontaktlærere, 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 og elever på studieretningerne. En vejleder fra Studievalg Sjælland er også til stede og 

holder oplæg om optagelseskrav til uddannelser efter gymnasiet, og præsenterer forskellige 

hjemmesider til brug ved uddannelsesvalget, f.eks. adgangskortet og uddannelsesguiden. Det er 

vigtigt for os, at forældrene står bag elevernes ønske om uddannelse og drømme om fremtiden. 

 

Studieretningsforløbet 

I løbet af studieretningsforløbet deltager alle elever i besøg på tre videregående uddannelse (f.eks. 

RUC, SDU, DTU). 

 

 

 



Karriereuge 

I uge 43 afholder vi tre karrieredage, hvor eleverne får mulighed for at deltage i studiepraktik eller 

møde Studieinspiration, som er et samarbejde mellem Zealand, Absalon og RUC. Desuden 

arrangeres andre karriererettede aktiviteter, f.eks. virksomhedsbesøg, besøg på 

uddannelsesinstitutioner eller besøg fra Det blå Danmark. 

 

Skolen faciliterer i øvrigt elevernes deltagelse i de mange Åbent Hus arrangementer, som de 

videre gående uddannelser afholder. 

 

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.  
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https://www.studiepraktik.nu/

