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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
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Studieretningen SpanskEngelskSam
fundsfag/Psykologi er for dig, som inte
resserer sig for sprog, kommunikation
og den verden, du lever i. Spansk og
engelsk er nogle af de sprog, der tales
af flest mennesker i verden. Spansk
og engelsk er derfor din nøgle til det
globale samfund og til mange forskelli
ge kulturer. På denne studieretning får
du både spansk og engelsk på højeste
niveau, og du skal derudover vælge
enten samfundsfag eller psykologi.
Studieretningen udforsker verden
omkring dig med mennesket i cen
trum. Tilsammen giver fagene dig
forståelse af, hvordan mennesker
tænker og lever – både her, hvor vi
selv bor, og i fremmede lande og kul
turer. Du bliver god til at udtrykke dig
både mundtligt og på skrift, og du får
redskaber til at udforske fremmede
verdener. Det kan handle om kultur
møder, storbyliv, kærlighed og unges
identitet. Eller om terrorisme, medier
og indvandring.

Oldtidskundskab

Vælg et af
fagene

RETNING

Udgangspunktet for vores undervis
ning i sprog er, at det skal være sjovt at
kommunikere. Vi åbner døre til verden
gennem tekster, billeder, film, rollespil,
diskussioner på klassen og mange
andre spændende arbejdsformer.
I 2.g kommer du på studietur med
klassen til en europæisk storby, hvor
I arbejder tværfagligt. Fx besøger I et
gymnasium i Madrid og interviewer
de unge om deres forhold til fodbold
eller den økonomiske krise i Spanien.
Bagefter skriver I avisartikler om det.
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valgfag

