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Studieretninger: indhold, økonomi og tilmelding
- orientering til elever og forældre årgang 2019/20
3 studieretninger – og 9.kl.
Elever i 9.kl. kan pga. flere obligatoriske fag desværre ikke være en del af vores studieretninger.
Vi har netop taget hul på år fem med vores tre fede studieretninger!
Hvis du allerede nu orienterer dig mod en fremtidig uddannelse med hovedfokus på matematik/fysik eller den
internationale dimension, så passer henholdsvis Science eller International til dig.
Studieretningen 1st er Stevns, som du kender det…
1st – det naturlige valg. Mulighed for et tilbudsfag. Vi tilbyder ikke fransk. (alle er pr. automatik tilmeldt 1st)
Science – det naturfaglige valg. Udgangspunkt i matematik og fysik/kemi – men uden tysk. (kræver tilmelding)
International – det samfundsfaglige valg. Udgangspunkt i den engelsksprogede verden – men uden fysik/kemi.
(kræver tilmelding)

Fælles grundlag
De tre studieretninger bygger på et fælles grundlag:
Alle elever på Stevns skal have Obligatorisk Gymnastik og minimum et linjefag.*
•
Studieretningerne er for 10. kl. (ca. 85% af vores elever) og lever selvfølgelig op til ministeriets krav.
•
Studieretningerne kan kombineres med alle linjefag.
•
Hele skolen skal på fælles skitur.
•

Fransk som tilbudsfag
•

Bemærk, at vi ikke tilbyder fransk i hverken 9. eller 10. klasse.

Studierejser på Science og International
Vi har planlagt to studierejser på begge retninger. To af rejserne er kombinationsrejser.
Science skal i 1. semester til Geneve og Lyon og i 2. semester til Barcelona.
International skal i 1. semester til Bruxelles og i 2. semester går rejsen til New York og Washington.

Egenbetaling og økonomiske forpligtigelser
Da Science og International er tilvalg, er der selvfølgelig også en ekstra egenbetaling. Science koster kr. 8.600,
og International koster kr. 10.600. (Se økonomi på bagsiden) Vi køber rejserne så tidligt som muligt af
rejseselskabet for at holde priserne nede. Det betyder også, at vi tidligt hænger på udgiften. Derfor har vi
følgende skæringsdatoer: 1. marts 2019 hæfter I for kr. 3.000.
1. juni 2019 hæfter I for fuld studieretningspris. (henholdsvis 8.600 eller 10.600).

* Skal-linjefag: Spring, Rytme, Friluft eller TeamGym
Kan-linjefag: Dans, Fodbold, Grand Prix
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Tilmelding til Science eller International
1. november = 1. rate = tilmelding
1. rate forfalder 1. november (se herunder).
1. rate = tilmelding. (2.150 = tilmelding til Science, 2.650 = tilmelding til International)
Påfør venligst elevnavn på samtlige overførsler så vi ved, hvem der betaler.
Overførsel til:
Bank: Nordea Reg.: 2340

Konto: 0340304624

Afbrudt ophold på Science eller International
Skulle det ske, at en elev, som er tilmeldt studieretningen Science eller International, afbryder sit ophold på
Stevns, så hæfter elev og hjem for studieretningsudgift i forhold til skemaet herunder. Grunden til dette er, at
vi bestiller – og hæfter for - rejserne ca. 10 måneder før afrejse.

Studieretnings-udgift
(udover alm. skolepenge)
1st og 9.klasse

Total kr.

Rate

Forfald

0,-

0,-

1. november 2018 = tilmelding

Science

8.600,-

4 rater á kr. 2.150,-

1. februar 2019
1. april 2019
1. juni 2019
1. november 2018 = tilmelding

International

10.600,-

4 rater á kr. 2.650,-

1. februar 2019
1. april 2019
1. juni 2019

Og så gentager vi os selv J
På grund af økonomisk forpligtigelse overfor vores rejseselskab, hæfter I som forældre på følgende måde:
1. marts 2019 hæfter I for kr. 3.000,- for rejserne til henholdsvis Geneve og Lyon eller Bruxelles.
1. juni 2019 hæfter I for den samlede studieretningspris (henholdsvis kr. 8.600 eller 10.600).
Spørgsmål kan afklares ved henvendelse til viceforstander Rasmus på telefon 4011 1450.
P.S. Vi optager efter princippet ”først til mølle”.
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