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ÉN GANG MULER
- ALTID MULER
Her er plads til alle, 
der har evnerne og 
viljen
Selvfølgelig er STX hårdt arbejde og masser af 
faglig fordybelse. 
Men du har også plads til sjov, venner, 
events, sport, fritid, musik og hvad der ellers 
betyder noget for dig.

Du får solid faglig viden med dig – inden for 
science, sprog, samfundsforhold og kunstne-
riske fag.
Det hele i et trygt og godt læringsmiljø, hvor 
der ikke er hierarkier. 

Du bliver bedre
Vi ligger helt i top, når det handler om at 
løfte vores elever rent fagligt – og vi vil gerne 
hjælpe dig med at blive så fagligt dygtig som 
overhovedet muligt.

Der er tilbud til dig, som er særligt dygtig og 
ønsker ekstra faglige og personlige udfordrin-
ger, og der er hjælp til dig, som har behov for 
eksamenstræning eller støtte til lektielæsning 
og skriftligt arbejde. Derfor får langt de fleste 
studenterhuen på efter tre fantastiske år.

9 ud af 10 STX-studenter vælger at læse 
videre efter endt eksamen.

VIL DU VIDE MERE

så følg os på:

www.mulerne-gym.dk

facebook.com/mulerupdate

Instagram.com/mulerupdate
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Undervisningen består af klasse- og gruppe-
undervisning kombineret med fx tværfaglige 
projektarbejder, fagdage, innovative forløb, 
ekskursioner og fællestimer med oplæg 
udefra.
 
I løbet af din uddannelse kommer du bl.a. 
også på to studierejser til udlandet. Her er 
der fokus på faglige projekter, internationalt 
samarbejde og sproglig udvikling.

Kom godt fra start 
Skoleåret begynder med et “lær hinanden og 
skolen rigtigt godt at kende”-introforløb med 
forskellige aktiviteter i klassen – og på tværs 
af klasserne.
Her vil ældre elever, lærere og vejledere være 
tilknyttet din nye klasse. Du kan spørge om 
hvad som helst, og når introen er forbi, er du 
allerede “Muler”.

Her trives du i stærke fællesskaber
Sammen med gymnasiets HF-elever bliver du 
en del af et meget aktivt ungdomsmiljø. 
Vi har mange faglige og sociale arrangemen-
ter. Både i og uden for skoletiden. Fx ekstra 
tilbud om musik/sammenspil i øvehus, idræt, 
drama/TeaterLab, filmklub, fitnesslokale, 
studiekredse mm.

Vi har faglige tilbud for dig, der er særligt 
dygtig og til dig, der har brug for hjælp.

Vi er kendt for stor mangfoldighed, respekt for 
forskellighed og stor elevindflydelse. 
Vores forventning til dig er, at du også vil 
være en aktiv del af vores fællesskab og søge 
medindflydelse på din hverdag.

HVERDAGEN
PÅ MULERNE
Bliv en aktiv del af vores fællesskab

Særligt godkendt  
Idræt-B  
studieretning

Droner og  
robotter

Nu med Idræt-B studieretning:  
Mulernes Legatskole har som 
det eneste gymnasium i Odense 
– og ét af kun 20 gymnasier på 

landsplan – fået dispensation 
til at oprette en studieretning 
med Idræt på B-niveau, kom  
og vær med!

Særligt fokus på droner og  
robotter: Tre lærere på skolen 
er nu uddannede som dro-
ne-operatører og vi har indgået 
en samarbejdsaftale med 

SDU-dronecenter om at inddra-
ge droner og robotter i undervis-
ningen, især i studieretningen 
med Matematik A, Fysik B og 
Kemi B – kom og leg med!
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Når du er erklæret uddannelsesparat, søger 
du senest den 1. marts om optagelse på  
www.optagelse.dk.

Skriv, at du søger Mulernes Legatskole samt 
hvilket fremmedsprog og hvilket kunstnerisk 
fag du ønsker i 1.g.

Mulerne er åben for alle…
Du lægger ikke mærke til, hvilken årgang folk går på, og 
mellem HF og STX er der heller ingen forskel. Ingen kigger 
skævt til hinanden, man hjælper hinanden og der er altid 
nogen at snakke med her på skolen.

- Jeg synes, at Mulerne er en fantastisk smuk skole med 
nogle dejlige lokaler. Det faglige er godt, og det er bare 
endnu en bonus ved skolen, at vi samtidig har rigtigt 
mange aktiviteter. På Mulerne har vi for eksempel en rig-
tigt god lektiecafé. Vi har vores musiklokale, som du kan 
benytte. Og vi har et styrketræningslokale, du kan bruge. 
Vi har samtidig et meget stærkt elevdemokrati, hvor vi 
har et fantastisk samarbejde med skolens ledelse, og der 
bliver lyttet rigtig meget til os. Når nogen får en god idé, 
så bliver der lyttet og skabt nogle rammer omkring ideen. 

- Man er stolt af at kalde sig selv Muler, når man er sam-
men med andre unge, og stolt af at repræsentere så stor 
og fantastisk en skole, der har ry for netop at være en 
åben skole for alle og for mange typer af elever.”

Sofie Heide Bruun, 3.z
Elevrådsformand

SÅDAN SØGER DU
Optagelse på STX på Mulernes Legatskole

En del af OS -  
Odense Studentereksamen
Som elev på Mulerne bliver du også en del 
af OS. Det er Odense Studentereksamen, 
der er et fællesskab mellem gymnasierne i 
Odense med STX og HF. 

Du kan forvente forskellige aktiviteter på 
tværs af skolerne. I løbet af skoleåret får 
alle elever på de fire gymnasier mulighed 
for at deltage i bl.a. Scienceakademi, 
Forfatterakademi, Kunstakademi og ikke 
mindst i den årlige Regatta i Odense Havn.

Andet fremmedsprog:
• Italiensk begyndersprog
• Fransk begyndersprog
• Spansk begyndersprog
• Fransk fortsættersprog
• Tysk fortsættersprog

Kunstnerisk fag:
• Musik
• Mediefag
• Dramatik
• Billedkunst
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SÅDAN ER STX
OPBYGGET
De første tre måneder er et grundforløb. Her 
bliver du introduceret for gymnasiets fag, 
faglige metoder og studieretninger.

Grundforløbet på Mulernes Legatskole giver 
en tryg start på din uddannelse og videre 
karriere. Du får grundig vejledning og støtte 
undervejs, særligt i forbindelse med valg af 
studieretning.

Dine fag på ML

OBLIGATORISKE FAG

Dansk A
Historie A
Engelsk B
Matematik B*
Fysik C
Samfundsfag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Idræt

To af fagene:
Biologi, Kemi, Informatik og 
Naturgeografi

Et af følgende fag: 
Musik, Billedkunst, Drama, Mediefag

Et af følgende sprog: 
Italiensk, Spansk, Tysk, Fransk

Efter tre måneder i grundforløbet vælger du 
studieretning og valgfag ud fra dine faglige 
forudsætninger, dine interesser og din drøm-
meuddannelse. 
Du sammensætter din uddannelse af en lang 
række fag og valgfag, så du får lige præcis 
den studentereksamen, der passer til dig.

VALGFAG

Biologi A, B og C
Billedkunst B og C
Dramatik B og C 
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C 
Filosofi C 
Fransk fortsætter A
Fysik A og B
Græsk C
Idræt B 
Informatik B og C 
Kemi A, B og C
Latin C 
Matematik A og B
Mediefag B og C 
Musik B og C 
Naturgeografi B og C 
Psykologi B og C 
Religion B 
Retorik C 
Samfundsfag A og B
Tysk fortsætter A

GRUNDFORLØB

3 måneder
Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, 
idræt, kunstnerisk fag samt præsentation 
af studieretningsretninger.

STUDIERETNINGSFORLØB

2¾ år
Obligatoriske fag
Studieretningsfag
Valgfag
Studieretningsprojekt

Grundforløbet slutter i november, hvor du 
vælger studieretning.

* Dog kun Matematik C, hvis du har tre sprog.
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STX FAG OG 
STUDIERETNINGER

SCIENCE SPROG OG KULTUR SAMFUNDSFORHOLD MUSIK

Viden om verden. Her får du en grundig un-
dervisning i science, hvor også andre fag ind-
drages. Desuden er der spændende forsøg, 
ekskursioner til naturvidenskabelige arbejds-
pladser og uddannelser, studierejser for alle 
og mulighed for ekstra udfordringer og camps 
for naturvidenskabelige talenter.

STUDIERETNINGER
• Matematik A - Fysik B - Kemi B –  

særligt fokus på  droner/robotter

•Matematik A - Fysik A - Kemi B

• Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B

•Biologi A - Kemi B -  Idræt B

Oplagte jobmuligheder
Læge, dyrlæge, ingeniør, sygeplejerske, 
lærer, fysioterapeut – generelt adgang til alle 
uddannelser.

Globalt udsyn. Her får du mulighed for at 
arbejde i dybden med to eller tre sprog, bl.a. 
ved obligatoriske studierejser og mulighed 
for talentophold i udlandet. Det giver dig et 
solidt grundlag for at kunne begå dig i en sta-
dig mere globaliseret verden. Du vil møde et 
spændende univers inden for historie, kultur 
og litteratur og vil blive rustet til at klare den 
moderne verdens kulturmøder.

STUDIERETNINGER
• Engelsk A - Spansk A - Italiensk A
• Engelsk A - Spansk begyndersprog A -  

Fransk begyndersprog A

• Engelsk A - Spansk begyndersprog A -  
Tysk fortsættersprog B

• Engelsk A - Fransk begynder sprog A -  
Samfundsfag B

• Engelsk A - Tysk fortsættersprog A -  
Samfundsfag B

Oplagte jobmuligheder
Medier, korrespondent, tolk, sproglærer, 
formidler – generelt adgang til alle 
humanistiske uddannelser.

Det store overblik. Her er målet at give dig en 
sammenhængende og dybtgående forståelse 
af samfundets måde at fungere på – socio-
logisk, politisk og økonomisk. Studieretning-
erne giver dig desuden en forståelse af 
internationale (EU) og globale forhold samt 
diskussioner om Danmarks rolle i disse sam-
menhænge.

STUDIERETNNGER
•Samfundsfag A - Matematik A

•Samfundsfag A - Engelsk A

Oplagte jobmuligheder
Jurist, økonom, lærer, psykolog, journalist, 
medier – generelt adgang til alle 
samfundsvidenskabe lige uddannelser.

Kreativ frihed. Her er der oplevelser og ud-
fordringer for både almindeligt musikinteres-
serede elever og ekstra tilbud til særlige mu-
siktalenter. Du kommer til at spille sammen 
i større og mindre grupper, du får udviklet 
sangstemmen individuelt og sammen med 
andre og du lærer musikteori og –historie fra 
mange genrer.

STUDIERETNNGER
•Musik A og Engelsk A

•Musik A og Matematik A

Oplagte jobmuligheder
Medier, lærer, journalist, musikpædagog, 
musiker – generelt adgang til alle 
humanistiske og samfundsvidenskabelige 
uddannelser.

Dyrk drømmen på STX!
STX på Mulernes Legatskole giver adgang 
til alle videregående uddannelser, 
afhængig af dit valg af studieretning.

Afprøv  
dine drømme
Sammensæt dit eget STX-forløb 

på vores hjemmeside under 

“Kommende elev”!

NY!

NY!




