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En femtedel af borgerne i EU taler
tysk, og næsten hele verden kan
kommunikere på engelsk. Tysk er det
største sprog i EU og har altid haft en
stærk indflydelse i Danmark; i dag er
det engelsk, der dominerer globalt.
Tyskland er Danmarks største sam
handelspartner, vi handler sammen
for 200 milliarder kroner om året, og
mange forretningsfolk gør det på en
blanding af tysk og engelsk.
Jo, der er grunde nok til at blive god ti
tysk og engelsk. Det bliver du, hvis du
vælger denne studieretning. Og som
et plus bliver du skrap til samfunds
fag eller psykologi, alt efter hvad du
vælger.

Oldtidskundskab
Religion
Fysik
Biologi

I studieretningen udforsker fagene
fremmede verdener. Det kan være
kulturmøder, kærlighed og unges
identitet. Eller det kan være terroris
me, eventyr og levevilkårene i storbye
som Berlin og New York.
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Valgfag
Vælg et af
fagene

RETNING

Billedkunst,
Musik,
Mediefag eller
Drama

Udgangspunktet for vores undervis
ning i sprog er, at det skal være sjovt
at kommunikere. Vi åbner døre til
verden gennem tekster, billeder, film,
musik, rollespil, quizzer, diskussioner
på klassen og en masse andre spæn
dende arbejdsformer.

Naturvidenskabeligt Bniveau*

Valgfag Bniveau**
Valgfag Cniveau***
*) Muligheder: Matematik B, biologi B, naturgeografi
B, fysik B.
**) Muligheder: Samfundsfag B, religion B, idræt B,
billedkunst B, drama B, mediefag B, musik B + de
nævnte under *).
***) C-valgfag kun hvis du har samfundsfagsom
studieretningsfag. Muligheder: Erhvervsøkonomi
C, filosofi C, latin C, naturgeografi C, psykologi C,
billedkunst, drama, musik, mediefag (de af fagene,
som du ikke havde i 1.g).

studieretningsfag

På studieretningen tager vi gerne på
studierejse til fx Berlin eller London
med et tværfagligt emne, hvor vi taler
med de lokale og besøger museer, en
skole, en moske eller lignende.

obligatoriske fag

valgfag

