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Hvad er STX på
Paderup Gymnasium?
Denne brochure præsenterer Pade
rup Gymnasium – vores uddannelses
tilbud og vores værdier. 

En studentereksamen fra Paderup 
Gymnasium giver dig et trygt funda
ment for personlig udvikling. Du bliver 
udfordret til de kreative og faglige 
tilgange til verden omkring dig, som 
samfundet har brug for. 

Her får du mulighed for at tilegne dig 
viden og færdigheder, men også for at 
prøve dig selv af. 

Vores fag når hele vejen rundt om din 
tilværelse, fx kroppen i fag som idræt 
og biologi, sproget, samfundet og 

filosofien i oldtidskundskab og religion 
samt kunsten i musik og billedkunst.

Mødet med den brede og almene 
faglighed finder sted i undervisningen. 
Men ikke kun. 

Den brede faglighed finder du også 
uden for undervisningen, fx i frivillig 
undervisning, studierejser, elevudvalg, 
skoleforestillinger, diskussioner i fri
kvartererne, debat med lærerne efter 
timen osv.

Det er en stor fordel i dag, hvor ver
den er ganske uforudsigelig. Her har 
vi alle brug for et troværdigt kompas 
for at kunne finde vej. 

Med en almen studentereksamen 
bliver du klædt godt på til at tage en 
videregående uddannelse, uden at dit 
studie og erhvervsvalg bliver snæv
ret ind. Og du bliver bevidst om, at 
din dannelses og læringsproces skal 
fortsætte gennem hele livet.

Dannelse er ikke blot bestemte vær
ker eller et bestemt indhold, man skal 
kunne i et fag. Dannelse er at kunne 
gøre noget i kraft af det, man har 
lært. Når du efter tre år står med den 
røde hue på hovedet, håber jeg, at du 
vil føle dig rustet til at gøre godt og 
skabe værdi for andre mennesker, for 
dig selv og for vores samfund.

I denne brochure kan du læse om 
Paderup Gymnasium og om den ud
dannelse, vi kan give dig. Derudover 
kan du læse, hvad vores elever synes 
om den skole, som i tre år danner 
rammen om deres hverdag.

Du og dine forældre er altid velkomne 
til at kigge forbi og få yderligere infor
mation og se nærmere på skolen.
God fornøjelse!

Allan Friis Clausen
Rektor
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Din start på 
Paderup Gymnasium
På Paderup Gymnasium gør vi meget 
ud af at give dig en god og tryg start 
i 1.g.

Hvert hold har tre tutorer, som er 
elever fra 2. og 3.g, der har lyst til at 
hjælpe de nye 1.g’ere godt i gang. Din 
tutor kan du altid gå til med alle de 
spørgsmål, der dukker op i den første 
tid. Tutorerne kender hverdagen på 
gymnasiet og kan selv huske, hvordan 
det var at være ny.

Den første dag, du møder på gymnasi
et, bliver du budt velkommen af tuto
rerne, som har planlagt rundvisning, 
navnelege og andre aktiviteter for de 
nye hold, så du hurtigt kommer til at 
kende dine kammerater. Tutorerne 
tager også med jeres hold på intro
tur, hvor I lærer hinanden at kende 

gennem sjove udfordringer og hygge 
omkring bålet.

De første tre måneder af 1.g er dit 
grundforløb. Det skal sætte dig i stand 
til at vælge den studieretning, der er 
rigtig for dig. Det er en god idé, hvis 
du på forhånd har gjort dig nogle tan
ker om dine faglige interesser og din 
fremtid efter gymnasiet. Det vil gøre 
valget lettere.

Vi vil hjælpe dig ved at introducere dig 
til dansk og samfundsfag, til sproglige 

og naturvidenskabelige fag  og til vo
res studieretninger. Så får du et godt 
grundlag for at vælge.

På et tidspunkt i grundforløbet tager 
vi også en samtale om, hvordan du 
er kommet i gang, om dit faglige 
niveau og dine ønsker og drømme for 
fremtiden.

Det er meget vigtigt for os, at du 
gennem grundforløbet får den bedste 
start på dit gymnasieliv.

Når man starter på Paderup, 
bliver man lynhurtigt mødt 
der, hvor man er, både 
fagligt og socialt. Man bliver 
fulgt godt fra start af både 
lærere og studievejledere, 
som viser tydelig interesse 
for at hjælpe.
 
Amalie Gadeberg, 
student ‘21

Følg vores hverdag
på Facebook 

og Instagram
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Aktiviteter uden for
timerne
Det er vigtigt for os, at du som elev 
har mulighed for at udvikle dig på 
alsidige måder. Det kan du blandt 
andet gennem en lang række krea
tive aktiviteter som idrætsstævner, 
medieværksted, musisk sammenspil, 
kunstværksted, musik og teaterfore
stillinger.

Vi arrangerer i løbet af skoleåret en 
række fællestimer, hvor gymnasiet får

besøg af forfattere, musikere, teater
grupper, politikere, forskere og mange 
andre, som kan inspirere elever og 
lærere.

Til den årlige musical i januar er man
ge elever på tværs af årgangene med 
til at opføre en stor forestilling med 
både musik, teater, dans m.m. Du kan 
være med, hvis du har talent inden for 
musik, skuespil eller dans, men også 

hvis du kan lave kulisser, sy kostu
mer eller lægge makeup. Vi inviterer 
forældrene med til premieren, og 
forestillingen vises også for folkeskole
klasser fra området.

På Paderup Gymnasium ser vi det 
også som et af vores mål at styrke 
din forståelse af samfundet, både 
lokalt og internationalt. Som en del af 
undervisningen arrangerer lærerne 

derfor sammen med eleverne virk
somheds og museumsbesøg, teater 
og biografture og andre ekskursioner. 

I 2.g kommer du på en studietur til 
udlandet. I rejser med to af jeres 
lærere til et sted, som er spænden
de at udforske gennem de to fag, 
lærerne repræsenterer. I 3.g rejser vi 
til København.
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STX - Den brede uddannelse

På STX har alle idræt
en gang om ugen i alle tre år. 
Derudover kan du vælge at 
have ekstra idræt i 3.g.

På STX har alle et kunstnerisk 
fag på mindst C-niveau. 
Du kan vælge frit mellem 
billedkunst, musik, drama og 
mediefag.

På STX har alle religion og 
oldtidskundskab. Det lærer 
dig at forstå andre menne-
skers og din egen kultur og 
baggrund.

På STX har alle historie gen-
nem alle tre år. 
Det giver dig indsigt og per-
spektiv på livet før og nu - i 
Danmark og i verden.

På STX har alle mindst to 
fremmedsprog.
Engelsk B er obligatorisk, og 
du kan som det andet sprog 
vælge spansk, fransk eller 
tysk.

På STX har alle, også de 
sproglige, naturvidenskabe-
lige fag som fysik og biologi. 
Desuden er matematik B 
obligatorisk for de fleste.

Idræt
til 

alle

Kunst
til 

alle

Religion
og

old

Historie
i tre

år

To sprog
til 

alle

Science
til 

alle

STX har en del fag fælles med de andre gymnasiale uddannelser, men vi har også en lang række fag, 
som er unikke for STX. Dem ser du her. Vi kalder det almen dannelse. Det betyder, at du skal tilegne 
dig en bred viden og udvikle mange sider af dig selv.
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Paderup Gymnasium blev etableret i 
1979 og har i dag knap 600 elever.
Vores fysiske rammer med store, lyse 
fællesarealer og mange grupperum er 
ideelle for et godt læringsmiljø. 

Undervisningslokalerne er indrettet 
med det sidste nye tekniske udstyr 
og elektroniske tavler, og du kan 
selvfølgelig komme på vores trådløse 
netværk overalt.

Rammer om din læring

Fællesarealerne lægger op til mange 
forskellige arbejdsformer i undervis
ningen og giver rammerne til, at I kan 
hygge jer på tværs af klasser og lære 
hinanden at kende. 

Vi har flotte nye musiklokaler med 
lydstudie, nyindrettede faglokaler til 
billedkunst og mediefag og et nyt, 
stort fitnesslokale.

Paderup Gymnasium er desuden ud
styret med en god kantine, bibliotek 
og en stor idrætshal med klatrevæg. 

Vi har rigtig gode udendørsarealer 
med boldbaner, atletikanlæg, multiba
ne, beachvolley- og crossfitbane.

Det, jeg bedst kan lide ved at 
være lærer, er det samspil, der 
kan opstå mellem elever og 
lærer, så undervisningen bliver 
udbytterig for både lærer og 
elev. Det øjeblik, hvor eleven 
får ‘aha-oplevelsen’, er det hele 
værd!

Tine Meyer Holm
Underviser i matematik og kemi

Det, jeg bedst kan lide ved at 
være lærer, er, at jeg oplever, 
hvordan eleverne i løbet af de 
tre år udvikler sig til selvstæn-
dige og reflekterende studenter, 
der har holdninger til det sam-
fund, de er omgivet af.

Martin Brix Petersen
Underviser i religion og historie
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Vores 
værdier

“På Paden er der et stærkt fæl-
lesskab i klassen og på tværs af 
klasserne. Jeg synes, at det er fedt, 
at en fra 1.g kan snakke med en fra 
3.g, uden at det er mærkeligt.

Magnus Federspiel, 2.x

”Vores gymnasium lever virkelig 
op til sloganet: ”Plads til den du 
er – blik for den du kan blive”. Der 
er et godt miljø på tværs af klasser 
og årgange, som bliver forstærket 
til arrangementer som idrætsdag, 
fredagscafé og gymnasiefesterne.”

August Kirketerp-Møller, student 2021

“På Paderup Gymnasium, kan du få 
lov til at være lige præcis den du er, 
og bliver accepteret. Folk er åbne 
og imødekommende og man føler 
sig som en del af det større fælless-
kab. Det var den største grund til 
jeg valgte det Gymnasium”

Cecilie Agerholm Pedersen, 2.z

Faglighed
Vi har blik for den enkelte elevs 
muligheder. Vi stiller krav om, at vores 
elever bliver så dygtige og alment 
dannede, som de kan. Så vi tilskynder 
hver enkelt til at udnytte sit potentiale 
og løfte sig fagligt mest muligt. Vi for
udsætter, at et åbent, nysgerrigt sind og 
glæden ved at samarbejde med andre 
fremmer høj faglighed.

Kreativitet
Vi tror på, at ethvert menneske kan 
arbejde kreativt og talentfuldt. Vi ønsker 
at skabe de rette betingelser herfor. Vi er 
således en skole, der øver sig, begår fejl 
og giver hinanden feedback, og en skole, 
hvor undervisningen indeholder mo
menter af det uventede og det sprælske. 

Tryghed
Vi giver plads til den enkelte. Vi tror på et 
varmt og stærkt fællesskab, der bygger 
på rummelighed, originalitet og trivsel. 
Et skolemiljø, som samtidig er præget 
af tydelige forventninger, ansvarlighed 
og respekt for andre. Vi opfordrer alle 
elever til at være aktive i en demokratisk 
kultur, der lader den enkelte søge ind
flydelse og komme til orde.

“Jeg valgte PG, fordi jeg havde hørt 
meget godt om stedet, og jeg fik en 
meget positiv oplevelse af skolen da 
jeg var i brobygning.”

Oliver Thunbo Olesen, 3.y
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Elevrådet

Hvad laver Elevrådet på PG?
I Elevrådet samles elever på tværs 
af klasser og årgange for sammen at 
finde måder, hvorpå vi kan forbedre 
Paderup Gymnasium – både fagligt og 
socialt. Det gør vi ved at mødes ca. én 
gang om måneden, hvor vi evaluerer 
på igangværende projekter i diverse 
udvalg og får aftalt, hvad vi hver især 
skal have nået inden næste møde.
 

Hvilke ting arbejder I særligt med 
dette år?
Dette år har vi 4 hovedpunkter:
1. Faglig-pædagogisk udvalg, hvor der 
er fokus på hvordan vi kan optimere 
lektioner og lektier, for at opnå en 
bedre læring.
2. Socialt fællesskab i klassen/på tværs 
af klasser, hvor vi lige nu forbereder 
filmaftener samt noget juleklippe-dag!
3. Forbedringer af det fysiske miljø 
på skolen, hvor vi forsøger at få flere 
forlængerledninger i klasserne samt 
pantskraldespande i alle hjemstavne.
4. Forbedring af kantinen, hvor vi 
forsøger at få et bredere udvalg af 
mad og især forsøger at få indført 
mere vegetarmad, så alle kan handle 
i kantinen.

Hvorfor er du i Elevrådet?
For at gøre en forskel. Selvom det 
lyder som en kliché, så har man bare 
en langt større indflydelse på, hvad 
der sker/kommer til at ske på skolen, 
hvilket er superfedt! Det giver os mu
lighed for at forbedre skolen for vores 
medstuderende, og vi formår at være 
elevernes stemme, når der skal tages 
større beslutninger for skolen.

Hvordan vil du beskrive Paderup 
Gymnasium?
Paderup Gymnasium er et sted for 
alle. Dette viser sig også i elevrådet, 
idet der er alle typer af mennesker. 
Det er fedt med variation, og alle 
har én ting til fælles – forståelse for 
forskelligheder. Det er et rigtig trygt 
miljø at studere i, og der er rigtig godt 
humør fra både elever og lærere hver 
dag!

Karoline Mousing
Del af Elevrådets formandskab 
2020/21
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Vejledning og talent

Studievejledning
Vi ved, at du lærer bedst, når du trives. Derfor har vi på Paderup Gymnasium 
en veludbygget studievejledning, som kan støtte dig i din uddannelse. 
Som elev har du fra start til slut en studievejleder, som du altid kan komme til, 
hvis du har det svært med fagene, med klassen eller derhjemme. Nogle gange 
hjælper det at få en snak med vejlederen, andre gange kan vejlederen guide 
dig videre og hjælpe dig med at få kontakt til andre, som kan hjælpe, fx vores 
skolepsykolog. I starten af 1.g kommer du til en introsamtale med studievejle
deren, hvor vi sikrer os, at du er kommet godt fra start. 

Læsevejledning
Har du særligt behov for hjælp til læsning og skrivning, har Paderup Gym
nasium to læsevejledere, som du kan få råd og vejledning af. I starten af 1.g 
underviser læsevejlederne alle nye elever i læseteknikker, og har du særlige 
udfordringer, kan du få individuel læsevejledning.

Talentudvikling
På Paderup Gymnasium vil vi gerne 
bakke op om elever, som vil noget 
ekstra. 

I hver klasse sidder der i gennemsnit 
et par elever, som ønsker sig flere 
faglige udfordringer, end den almin-
delige undervisning giver. 

Dem giver vi mulighed for at deltage 
i talentkurser hos Akademiet for 
Talentfulde Unge i Aarhus. 

Her deltager de sammen med andre 
unge fra regionen i workshops, fore-
drag og virksomhedsbesøg. 

Meningen med talentudviklingen er 
at inspirere og udfordre de dygtigste 
af vores elever. For at blive optaget 
skal du være dygtig i en bred vifte 
af fag. Samtidig skal du vise engage-
ment og have overskud til at yde en 
indsats på talentudviklingsholdet ved 
siden af den almindelige skolegang. 

Paderup Gymnasium har selv et 
lignende talentprogram for folke-
skoleelever i 8.-9. klasse. 

De dygtigste elever fra folkeskolen 
kan besøge Paderup Gymnasium til 
5 temadage på højt fagligt niveau 
- en anderledes, talentorienteret 
brobygning mellem grundskolen 
og gymnasiet. Vi kalder det Junior 
Talent Randers, og mottoet er: Det 
er cool at være klog.
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Hvad er en studieretning?
På gymnasiet skal du have en bred 
vifte af fag, både sproglige, naturvi
denskabelige, samfundsfaglige og 
kunstneriske fag. 
Når du vælger din studieretning, 
bestemmer du, hvilke af de fire slags 
fag du gerne vil fordybe dig ekstra 
meget i. 
Vælger du for eksempel den naturvi
denskabelige studieretning nr.1 med 
Matematik A, Fysik B og Kemi B, får du 
disse fag på højere niveau end andre.

Hvilke fag har du brug for?
Hvis du allerede ved, hvad du vil stu
dere efter gymnasiet, skal du under
søge, om den uddannelse, du ønsker 
dig, kræver bestemte fag og niveauer. 
Det kan du finde ud af ved at søge på 
www.ug.dk og læse om adgangskrav 
til din uddannelse. 
Tjek derefter, om den studieretning, 
du vælger på gymnasiet, giver mulig
hed for fag og valgfag på de krævede 
niveauer.

Hvordan bliver du optaget?
For at søge om optagelse på Paderup 
Gymnasium skal du udfylde ansøg
ningsskemaet på www.optagelse.dk. 
Du skal skrive, hvilket kunstnerisk fag 
du vil have, og hvilket af sprogene 
fortsættertysk, begynderfransk eller 
begynderspansk du vil vælge. 

1. marts: Du sender din ansøgning til 
Paderup Gymnasium via optagelse.dk. 

April: Du får brev fra Paderup Gym
nasium om, hvilket gymnasium du 
er optaget på, såfremt du opfylder 
adgangsforudsætningerne. Endelig 
besked får du, når folkeskolens af
gangseksamen og evt. optagelsesprø
ve og samtale er afholdt.

Midt i juni: Hvis du ikke er vurderet 
uddannelsesparat, indkaldes du til 
optagelsesprøve.

Først i august: Hvis du ikke består 
folkeskolens afgangseksamen, indkal
des du til optagelsesprøve.

8. august: Du møder til din første 
skoledag på Paderup Gymnasium.

Vi tager forbehold for eventuelle æn-
dringer i  studieretninger og valgfag. 
Se altid det aktuelle udbud på vores 
hjemmeside www.paderup-gym.dk.

Studieretninger og fag

Hvordan vælger du?
Vi anbefaler derudover, at du først og 
fremmest vælger studieretning efter 
interesse: Hvad er du god til, og hvilke 
fag synes du er mest spændende at 
arbejde med? 

Du skal i alt have 4 fag på Aniveau, 
men har mulighed for frivilligt at vælge 
et 5. Afag, hvis du har overskud til 
det.

Obligatoriske fag 
på alle studieretninger

Dansk A
Historie A
2. fremmedsprog A/B

Engelsk B
Matematik B/C
Naturvidenskabeligt fag B

Religion C
Idræt C (alle 3 år)
Samfundsfag C
Oldtidskundskab C
Kunstnerisk fag C
Fysik C
Biologi C

Valgfag

A-niveau:
Engelsk, Matematik,Fysik, Kemi, 
Samfundsfag, Tysk

B-niveau:
Biologi, Fysik, Kemi, Natur-
geografi, Billedkunst, Mediefag, 
Dramatik, Musik, Idræt, Sam-
fundsfag, Religion, Psykologi

C-niveau:
Billedkunst, Mediefag, 
Dramatik, Musik, Filosofi,
Psykologi, Kemi, Erhvervs-
økonomi, Latin, Tysk (fortsætter)

2. fremmedsprog:
Tysk (fortsætter), Fransk (begyn-
der), Spansk (begynder)

A-niveau = 3 års undervisning
B-niveau = 2 års undervisning
C-niveau = 1 års undervisning
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Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag

Verden omkring dig er fyldt med naturvidenskab. Tænk på din mobiltelefon, der er proppet med teknol-
ogisk udstyr. Tænk på emballage, cremer og kosmetik, der er fyldt med kemiske stoffer. Eller tænk på 
den moderne genforskning, der ændrer vores forståelse af livet.
I de naturvidenskabelige studieretninger ser vi nærmere på disse og mange andre emner og lærer at 
forstå videnskaben bag dem. Vi arbejder meget eksperimentelt. Vi regner på de opnåede data, og deri-
gennem udvikles de modeller, der beskriver, hvad vi netop så. Undervisningen krydres også med besøg 
på virksomheder, og af og til vil gæstelærere komme og holde oplæg om natur videnskabelige emner.

NATURVIDENSKABNATURVIDENSKAB

STUDIERETNING 01 · Matematik A · Fysik B · Kemi B

3.g

   Matematik A
Dansk A

Historie A
Idræt C

Religion C Oldtidskund 
skab C

Valgfag A eller
Fransk A eller

Spansk A
Valgfag C Valgfag C

OBS: På denne studieretning kan 
du vælge fysik og/eller kemi på 
A-niveau. Det vil blive det fjerde og 
evt. femte A-niveau.

Et af valgene skal være Fysik A, Kemi 
A, Biologi B eller Naturgeografi C.

Vælger du spansk eller fransk, skal 
du afslutte det på A-niveau. Tysk kan 
færdiggøres på B-niveau.

2.g
Fysik B
Kemi B Engelsk B

Biologi C Tysk B
eller

Fransk A
eller Spansk A1.g Samfundsfag C Kunstnerisk 

fag C

STUDIERETNING 02 · Matematik A · Bioteknologi A · Fysik B

3.g

Matematik A
Bioteknologi A

Dansk A
Historie A

Idræt C

Oldtidskund
skab C

Valgfag C eller
Fransk A eller

Spansk A
Valgfag C OBS: På denne studieretning kan du 

vælge kemi på A-niveau. Det vil blive 
det femte og evt. sjette A-niveau.

Vælger du spansk eller fransk, skal 
du afslutte det på A-niveau. Tysk kan 
færdiggøres på B-niveau.

2.g
Fysik B Engelsk B

Religion C Tysk B
eller

Fransk A
eller Spansk A1.g Samfundsfag C Kunstnerisk 

fag C

STUDIERETNING 03 · Biologi A · Kemi B

3.g

Biologi A
Dansk A

Historie A
Idræt C

Religion C Oldtidskund
skab C

Valgfag A eller
Fransk A eller

Spansk A
Valgfag C Valgfag C OBS: På denne studieretning kan du 

vælge matematik og/eller kemi på 
A-niveau. Det vil blive det fjerde og 
evt. femte A-niveau.

Vælger du spansk eller fransk, skal 
du afslutte det på A-niveau. Tysk kan 
færdiggøres på B-niveau.

2.g
Kemi B Engelsk B

Fysik C Tysk B
eller

Fransk A
eller Spansk A

Matematik B

1.g Samfundsfag C Kunstnerisk 
fag C
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Samfundet og den virkelighed, vi lever i, er kompleks. Konsekvenserne af globaliseringen, årsagerne til 
finanskrisen eller USA’s fremtidige rolle som supermagt er eksempler på udfordringer, der er vanskelige 
at overskue, men væsentlige for verden i dag.
I studieretningen undersøger fagene sådanne spændende og aktuelle emner. Artikler, statistik og klip 
fra den aktuelle politiske debat åbner mulighed for mange gode diskussioner om såvel samfundet som 
verden omkring os. Det kan fx være massemediernes rolle, terrorisme, kriminalitet eller integration. Vi 
arbejder beskrivende og analytisk – og med spændende arbejdsformer som observationer, interviews, 
spørgeskemaundersøgelser, eventspil, gæstelærere og forelæsninger på universitetet. SAMFUNDSAMFUND

STUDIERETNING 04 · Samfundsfag A · Matematik A

3.g

Samfundsfag A
Matematik A

Dansk A
Historie A

Idræt C

Oldtidskund
skab C

Valgfag C eller
Fransk A eller

Spansk A

Valgfag 
naturvidenskab B Valgfag C OBS: Vælger du spansk eller fransk, 

vil dette være dit 5. A-niveaufag.

2.g
Engelsk B

Tysk B
eller

Fransk A
eller Spansk A

Fysik C Kemi C Religion C

1.g Biologi C Kunstnerisk 
fag C

STUDIERETNING 05 · Samfundsfag A · Engelsk A

3.g

Samfundsfag A
Engelsk A

Dansk A
Historie A

Idræt C

Oldtidskund
skab C

Valgfag C eller
Fransk A eller

Spansk A

Valgfag 
naturvidenskab B Valgfag C OBS: Vælger du spansk eller fransk, 

vil dette være dit 5. A-niveaufag.

2.g
Matematik B

Tysk B
eller

Fransk A
eller Spansk A

Fysik C Naturgeografi C Religion C

1.g Biologi C Kunstnerisk 
fag C

Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag
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Kunsten er den arena, hvor mennesket forholder sig til verden, individet og følelserne. Det sker gennem 
sanselighed og kreativitet. Og det er ofte også der, tidens brydninger og fremtidens tendenser viser sig 
først. Nutidens fragmenterede musikuni vers og street-art er gode eksempler.
På de kunstneriske studieretninger kommer du til at beskæftige dig med musik både i teori og praksis, 
og du kan kombinere musik med enten engelsk eller matematik på A-niveau. I musikfaget bliver du god 
til at analysere musik og forstå kunst, samtidig med at du får mulighed for at udtrykke dig musisk og 
kreativt. Vi arbejder med både professionelle musikeres vær ker og producerer selv musik. Disse stud-
ieretninger giver dig altså både gode studiekompetencer og mulighed for at performe på en måde, hvor 
du kan bruge hele dig selv. KUNSTKUNST

STUDIERETNING 06 · Musik A · Engelsk A 

3.g

Musik A
Engelsk A

Dansk A
Historie A

Idræt C

Oldtidskund
skab C

Valgfag C eller
Fransk A eller

Spansk A

Valgfag 
naturviden

skab B
Valgfag C OBS: Vælger du spansk eller fransk, 

vil dette være dit 5. A-niveaufag.

2.g
Matematik B

Religion C Tysk B
eller

Fransk A
eller Spansk A

Naturgeografi C Fysik C

1.g Samfundsfag C Biologi C

STUDIERETNING 07 · Musik A · Matematik A 

3.g

Musik A
Matematik A

Dansk A
Historie A

Idræt C

Oldtidskund
skab C

Valgfag C eller
Fransk A eller

Spansk A

Valgfag 
naturviden

skab B
Valgfag C OBS: Vælger du spansk eller fransk, 

vil dette være dit 5. A-niveaufag.

2.g
Engelsk B

Religion C Tysk B
eller

Fransk A
eller Spansk A

Fysik C Kemi C

1.g Samfundsfag C Biologi C

Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag
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Verden er i opbrud i disse år. I stort tal krydser mennesker grænser for at finde arbejde, eller fordi de er 
på flugt. Og aldrig har det været nemmere at møde fremmede kulturer. 
De sproglige studieretninger udforsker verden omkring dig med mennesket i centrum. Tilsammen giver 
fag ene dig forståelse af, hvordan mennesker tænker og lever – både her, hvor vi selv bor, og i fremmede 
lande og kulturer. Du bliver god til sprog, og du får redskaber til at udforske fremmede verdener. Det kan 
handle om kulturmøder, familiemønstre og storbyliv. Eller om kærlighed, unges identitet og terrorisme.
Udgangspunktet for undervisningen er, at det skal være sjovt at kommunikere. Vi åbner døre til verden 
gennem tekster, bil leder, film, rollespil, diskussioner på klassen og mange andre spændende arbejds-
former. SPROGSPROG

STUDIERETNING 08 · Engelsk A · Spansk A · 3. sprog

3.g

Engelsk A
Spansk A

3. sprog
på A, B el. C

Dansk A
Historie A

Idræt C

Valgfag B Valgfag B Valgfag C OBS: Det 3. sprog kan være: Latin C, Tysk 
C, Tysk B, Tysk A eller Fransk A.
Hvis dit 3. sprog er på mindst B-niveau, 
kan matematik afsluttes på C-niveau.
I denne studieretning afsluttes de naturv-
idenskabelige fag på C-niveau. Vælger du 
latin som 3. sprog, skal du kun have to 
natur videnskabelige fag, nemlig Fysik C 
og Biologi C.

2.g
Matematik C/B

Oldtidskund
skab C Religion C Fysik C

Kemi C eller
Naturgeo C eller

Latin C

1.g Samfundsfag C Biologi C Kunstnerisk 
fag C

STUDIERETNING 09 · Engelsk A · Fransk A · 3. sprog

3.g

Engelsk A
Fransk A

3. sprog
på A, B el. C

Dansk A
Historie A

Idræt C

Valgfag B Valgfag B Valgfag C OBS: Fransk er begyndersprog. 
Det 3. sprog kan være: Latin C, Tysk C, Tysk 
B, Tysk A eller Spansk A.
Hvis dit 3. sprog er på mindst B-niveau, 
kan matematik afsluttes på C-niveau. 
I denne studieretning afsluttes de naturv-
idenskabelige fag på C-niveau. Vælger du 
latin som 3. sprog, skal du kun have to 
natur videnskabelige fag, nemlig Fysik C 
og Biologi C.

2.g
Matematik C/B

Oldtidskund
skab C Religion C Fysik C

Kemi C eller
Naturgeo C eller

Latin C

1.g Samfundsfag C Biologi C Kunstnerisk 
fag C

STUDIERETNING 10 · Engelsk A · Tysk A · 3. sprog

3.g

Engelsk A
Tysk A

3. sprog
på A, B el. C

Dansk A
Historie A

Idræt C

Valgfag B Valgfag B Valgfag C OBS: Tysk er fortsættersprog. 
Det 3. sprog kan være: Latin C, Fransk A 
eller Spansk A.
Hvis dit 3. sprog er på mindst B-niveau, 
kan matematik afsluttes på C-niveau. 
I denne studieretning afsluttes de naturv-
idenskabelige fag på C-niveau. Vælger du 
latin som 3. sprog, skal du kun have to 
natur videnskabelige fag, nemlig Fysik C 
og Biologi C.

2.g
Matematik C/B

Oldtidskund
skab C Religion C Fysik C

Kemi C eller
Naturgeo C eller

Latin C

1.g Samfundsfag C Biologi C Kunstnerisk 
fag C

Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag
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Valgfag

Verden er i opbrud i disse år. I stort tal krydser mennesker grænser for at finde arbejde, eller fordi de er 
på flugt. Og aldrig har det været nemmere at møde fremmede kulturer. 
De sproglige studieretninger udforsker verden omkring dig med mennesket i centrum. Tilsammen giver 
fag ene dig forståelse af, hvordan mennesker tænker og lever – både her, hvor vi selv bor, og i fremmede 
lande og kulturer. Du bliver god til sprog, og du får redskaber til at udforske fremmede verdener. Det kan 
handle om kulturmøder, familiemønstre og storbyliv. Eller om kærlighed, unges identitet og terrorisme.
Udgangspunktet for undervisningen er, at det skal være sjovt at kommunikere. Vi åbner døre til verden 
gennem tekster, bil leder, film, rollespil, diskussioner på klassen og mange andre spændende arbejds-
former. SPROGSPROG

STUDIERETNING 11 · Engelsk A · Tysk A · Samfundsfag B

3.g

Engelsk A
Tysk A

Dansk A
Historie A

Idræt C

Oldtidskund
skab C

Valgfag 
naturviden

skab B
Valgfag C Valgfag C OBS: Tysk er fortsættersprog.

Ved valg af Latin C skal B-valgfaget i 
3.g ikke være naturvidenskabeligt.2.g

Samfundsfag B Matematik B

Fysik C
Kemi C 

eller Naturgeo C 
eller Latin C

Religion C

1.g Biologi C Kunstnerisk 
fag C

STUDIERETNING 12 · Engelsk A · Fransk A · Samfundsfag B

3.g

Engelsk A
Fransk A

Dansk A
Historie A

Idræt C

Oldtidskund
skab C

Valgfag 
naturviden

skab B
Valgfag C Valgfag C OBS: Fransk er begyndersprog.

Ved valg af Latin C skal B-valgfaget i 
3.g ikke være naturvidenskabeligt.2.g

Samfundsfag B Matematik B

Fysik C
Kemi C 

eller Naturgeo C 
eller Latin C

Religion C

1.g Biologi C Kunstnerisk 
fag C

Studieretningsfag Obligatoriske fag Valgfag
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