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Mere end 200 millioner mennesker
taler fransk i fem verdensdele, og næ
sten hele verden kan kommunikere
på engelsk. Frankrig er en af verdens
største økonomiske magter. Og både
engelsk og fransk kultur har altid haft
stor betydning for udviklingen i Dan
mark; tænk blot på frihedsidealerne i
Europa.
At tale fransk og engelsk er et trumf
kort, hvis du vil forbedre dine mulig
heder på det internationale arbejds
marked og videregående studier. Det
får du mulighed for på denne stu
dieretning. Og som et plus bliver du
skrap til samfundsfag eller psykologi,
alt efter hvad du vælger.
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Billedkunst,
Musik,
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Naturvidenskabeligt Bniveau*

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

I studieretningen udforsker fagene
fremmede verdener. Det kan være
kulturmøder, kærlighed og unges
identitet. Eller det kan være racisme,
andre fransktalende lande som fx
Canada og Senegal og levevilkårene i
storbyer som Paris og New York.
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.
På studieretningen tager vi gerne på
studierejse til fx Paris eller London
med et tværfagligt emne, hvor vi taler
med de lokale og besøger museer, en
skole, en moske eller lignende.

