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Velkommen til EG – velkommen til høj faglighed og spændende, sociale aktiviteter. 
Begge dele præger i høj grad hverdagen på skolen, som derfor aldrig bliver kedelig. 

Din tid på EG er tid til læring, og vores undervisere vil gøre dig klogere, i stand til at for-
midle din viden og parat til at tage den videregående uddannelse, du drømmer om. Rent 
fagligt brydes hverdagen op af ekskursioner, temaforløb, fællesforedrag, idrætsdage 
mm. Og socialt brydes den op af en mængde arrangementer, som er med til at gøre din 
tid på EG endnu sjovere fx koncerter, filmaftner, fester og caféer. Mange af de faglige og 
sociale begivenheder er arrangeret af eleverne selv, hvilket er et godt bevis på EG-elev-
ernes store engagement i deres skole. Som elev på EG bliver du en del af et fællesskab, 
som vil give dig oplevelser for livet. 

At forsøge at fortælle om alt det, der sker på EG, er fuldstændig umuligt. I denne bro-
chure får du derfor blot et lille indblik samt information om de valgmuligheder, du har. 
Først i brochuren kan du læse om livet på EG bl.a. om vores værdier, undervisningen og 
alle de initiativer, som eleverne står for. Herefter fortæller vi mere om vores to uddan-
nelser, gymnasiet og HF, og i den forbindelse præsenteres også de mange studieretnin-
ger, som gymnasiet tilbyder. Til sidst kan du bl.a. læse om valgfagsmulighederne, og om 
hvordan du bliver optaget på skolen. På skolens hjemmeside eg-gym.dk kan du finde 
flere oplysninger.

Jeg glæder mig til at se dig på EG!

Henrik B. Bæch, rektor

Kære kommende elev
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På EG brænder vi for at skabe en skole med vægt på:  

Faglighed – Du går på gymnasiet for at lære en masse, 
og det er vores mål at rykke dig mest muligt fagligt. 

Engagement – EG er elevernes skole, og sammen med de andre 
elever er du med til at forme undervisningen og livet på stedet.  

Rummelighed – Lærere og elever mødes i gensidig tillid 
og respekt, og undervisningen tager afsæt i den enkelte 

elevs udgangspunkt.

EG-værdier

Torvet er skolens hjerte, og her mærker du, 
hvordan de tre værdier er en del af skolens 
puls og rytme. I pauserne myldrer det med 
elever, snakken går, bordtennisbolde flyver, 
musikken spiller, og folk kommer fra kantinen 
med lækre og (som regel) sunde forsyninger. 
Pludselig ringer klokken, og et af dagens mo-
duler går i gang. 

Torvet tømmes og ligger stille hen et kvarters 
tid. Så vender grupper og hele klasser tilbage 
med computere, noter, bøger og opgaver – klar 
til at blive løst. Stole og sofaer indtages, og 
rummet fyldes af fagord, grin, hjernestøn og 
begejstring. 

Det er også på Torvet, du går du ud til fan-
faremusik efter to eller tre år som HF- eller 
STX-student med huen på hovedet, eksa-
mensbeviset i kuverten – klar til studenterfest 
og fremtiden. Vores mål og største ønske for 
dig er, at du får nogle fantastiske og lærerige 
år og drager fra EG med masser af livsmod og 
lyst til at tage en videregående uddannelse. 
Derfor gør vi os meget umage med at skabe 
en skole, som både fagligt og socialt er i 
topklasse.

MORGENSAMLING  PÅ  TORVET
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Undervisning og lektier

EN VARIERET UNDERVISNINGSDAG
Som elev på EG vil du hver uge have et skema 
med en bred palet af fag, og i undervisningen 
møder du en række forskellige arbejdsformer, 
som skaber variation og udfordrer dig. Du kom-
mer til at arbejde selvstændigt, men også i tæt 
samarbejde med skiftende holdkammerater, 
og du kommer til at møde opgaver og arbejds-
former, som passer til dit faglige niveau og 
læringsstil.

GOD UNDERVISNING UDVIKLES I SAMARBEJDE
EG skal være et optimalt rum for læring - for 
dig og for din klasse som helhed. Derfor evalu-
eres undervisningen jævnligt og anonymt, så 
du får mulighed for at give feedback på, hvor-
dan undervisningen fungerer for dig. Samtidig 
bliver du spurgt om, hvad du selv kan gøre for 
at få et bedre udbytte, og hvordan samspillet 
i klassen optimeres. På den baggrund drøfter 
læreren og holdet eventuelle ændringer.

HJÆLP TIL SKRIVEPROCESSEN OG DE 
SKRIFTLIGE OPGAVER
Skriftligt arbejde fylder en del i gymnasiet 
og på HF – matematikopgaver, rapporter, 
analyser og essays mv. tager tid, men der er 
hjælp og vejledning at hente. I alle fag med 
skriftlige afleveringer indgår skrivemoduler, 
hvor klassen arbejder på skolen, og læreren 
fungerer som vejleder. Samtidig er der hver 
dag lektiecafé efter skoletid, hvor du også kan 
få hjælp i et hyggeligt studiemiljø med kaffe 
og kakao til at holde humøret oppe.

STYR PÅ LEKTIEMÆNGDEN – OG TID TIL 
AT VÆRE UNG
Mange skriftlige opgaver efter en lang sko-
ledag kan tage motivationen fra enhver elev, 
og på EG ved vi, hvor vigtigt det er at have et 
socialt og aktivt fritidsliv ved siden af. Derfor 
har vi udviklet et IT-system, som sikrer, at op-
gaverne bliver fordelt jævnt over skoleåret, så 
du både kan nå dit skolearbejde og samtidig 
have et godt ungdomsliv.

De tre EG-værdier – faglighed, engagement og rummelighed –
er fundamentet, undervisningen bygger på. Målet er at løfte dit 
faglige niveau, hvilket sker i et rum med plads til dig, og hvor du 
kan få indflydelse. I det følgende kan du få en fornemmelse for 

undervisningen på EG og de lektier, som følger med.  

Elevinitiativer på EG

ELEVRÅDET
Elevrådet på EG er fundamentet for alt den elevaktivitet, som foregår på skolen. Vores 
primære opgave er at sikre, at du og alle andre elever er glade for at gå i skole og får en 
fantastisk tid her på stedet. Vores ambition er hele tiden at arbejde på at forbedre den 
daglige trivsel både i og uden for klasselokalet, og det gør vi i tæt samarbejde med læ-
rere og ledelse. Elevrådet bliver hørt og lyttet til, hvilket sikrer os indflydelse på skolen. 
Det bedste ved elevrådet er, at det er åbent, så alle elever på skolen har mulighed for at 
komme og være med til at påvirke dagsordenen. Du er ikke forpligtet til at deltage hver 
gang, men kan møde op, når du har noget på hjerte. Gennem elevrådet får du også en 
særlig mulighed for at deltage i skolens sociale aktiviteter og sikre dig en uundværlig di-
mension af din tid på EG. Så har du lyst til at få indflydelse, møde nye mennesker og tage 
del i fællesskabet, så kom og vær med i elevrådet og gør en forskel! Du kan like vores 
facebookside, “EG’s elevfællesskab”, og følge med i alle elevaktiviteterne. 

Jeg glæder mig til at møde dig!

Karoline Matilde Kruse 3.l, elevrådsformand
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EG RADIO
EG Radio er skolens uoffi-
cielle talerør. Radioen laves 
af og for eleverne og handler 
om lige det, du har lyst til skal 
være med. Alle er velkomne til 
møderne, så kom med en ide 
til et indslag og måske ender 
det on-air. Ingen indslag er for 
useriøse (eller seriøse). Det 
kan handle om SRP, Roskilde 
Festival, kønssygdomme eller 
bare om, hvad der sker på 
skolen. Vi lever efter Enheds-
listens principprogam og har 
derfor ingen formand, men 
kun en samlet redaktion med 
to mål: Bedre radio til elever-
ne og rød revolution på EG.
 
Marcus Geleff & Johan Barfoed 3.b,
almene fodsoldater

SKOLEBLADET
En af de sejeste ting ved EG 
er uden tvivl Skolebladet, 
som er fuldstændig elevsty-
ret. Det betyder, at Skole-
blads-udvalget selv står for 
hele processen fra at skrive 
artiklerne til at tage billeder, 
lave layout og sende det i 

FESTUDVALGET
På EG kan vi lide at have det 
sjovt! Og Festudvalget er 
stedet for dig, der gerne vil 
være med til at arrangere 
skolens fede fester. Som en 
del af Festudvalget er du 
med til at bestemme tema, 
du får indflydelse på hvilket 
band eller DJ, der spiller, og 
derudover lærer du en masse 
nye mennesker at kende. 
I Festudvalget er der højt til 
loftet og store armbevægel-
ser, og vi ved ikke noget bedre 
end at feste med hinanden. 
Hvis du er super god til at pu-
ste balloner op, fuld af idéer 
og har masser af godt humør, 
så meld dig ind hos os.

Amalie Boye og Cecilie Seifert 3.n &
Celine Nystrup og Simone Birn 3.k,
festformænd

AKTIVITETSUDVALGET
Der er rigtig mange skønne 
arrangementer på EG, og de 
er ikke allesammen fester. 
I Aktivitetsudvalget står vi 
blandt andet for boder til 
forskellige højtider herunder 
julebod og valentinsbod, vi 
arrangerer filmaftner mm. og 
vi gør alt, hvad vi kan for at 
skabe en hyggelig atmosfæ-
re på vores højtelskede EG. 
Aktivitetsudvalgets mål er at 
samle folk og skabe gode min-
der. Har du lyst til at give dine 
venner noget ekstra at glæde 
sig til i hverdagen, så er det i 
Aktivitetsudvalget, du hører 
hjemme.

Anna Marquard, Michala Geleff og 
Victoria Schnoor 2.c & Emilie Honoré
2.b

trykken. Skolebladet lever 
under mottoet “Fordi der er 
så meget at skrive om”, fordi 
skolens væld af aktiviteter 
er en uudtømmelig kilde, 
når det kommer til indhold. 
Vil du gerne stå med et blad 
mellem hænderne, som DU 
har været med til at skabe? 
Så er Skolebladet helt sikkert 
noget for dig. 

Petrea C. Bové Wagner 2.l,
skolebladsformand

EGMUN MUN  
(MODEL UNITED NATIONS)
EGMUN er uden tvivl et af 
skolens fedeste udvalg! Sty-
regruppen består af ca. 30-40 
aktive elever, og hovedopga-
ven er at planlægge den årlige 
EGMUN-konference i novem-
ber. EGMUN er FN i miniskala, 
opbygget som et rollespil, og 
begivenheden er udelukken-
de arrangeret af eleverne. 
Men det hele handler ikke 
om konferencen, det handler 
også om fællesskabet, og 
derfor arrangerer vi (næsten) 
månedlige stormøder med af-
tensmad plus to middage på 
skolen. Et anden frynsegode 
er, at man får mulighed for at 
deltage i andre MUN-konfe-
rencer i udlandet fx i Rom og 
Bukarest. 

Amalie Malmberg 3.m, Helena
Laufer 2.l og Karoline Kruse 3.l,
formænd for EG MUN

OD-UDVALGET
Operation Dagsværk er en 
hjælpeorganisation drevet af 
gymnasieelever, og i OD-ud-
valget kan du være med til 
at gøre en kæmpe forskel for 
nogle mennesker, der ikke 
har de samme muligheder 
som dig. Udvalgets opgave er 

INTROUDVALGET
I Introudvalget står vi for 
at give den nye årgang den 
bedst mulige start på EG, så 
du ikke et sekund er i tvivl 
om, at du har valgt det rigtige 
sted. Vi består af et stærkt 
team af tutorer fra 2. og 3.g 
samt 2.HF, og vi arrangerer et 
væld af aktiviteter fx elever-
nes første skoledag og Farve-
fredag. Har du lyst til at være 
med til at give årgangene 
efter dig den samme varme 
velkomst, som du får, så meld 
dig ind i Introudvalget. Her er 
der masser af plads til sjov og 
samtidig lærer du elever på 
tværs af årgangene at kende. 
 
Anna Marquard 2.c,  Emilie Due 2.m
og Michala Geleff 2.c, formænd for
Introudvalget

bl.a. at planlægge OD-dagen 
i november, hvor alle elever 
får fri fra skole til at arbejde 
samt vores OD-fest, som lig-
ger i januar. OD er et udvalg, 
du kan være stolt af at være 
en del af, og det er for dig, der 
ikke bare vil sætte dit præg 
på gymnasiet, men på verden. 
Tidligere år har kampagnen fx 
sat fokus på homoseksuelles 
rettigheder i Kenya.

Anna Victoria l. Dahlgaard 3.l,
formand for OD-udvalget

HG/EG-SAMARBEJDE
I dette udvalg gør vi en ind-
sats for at skabe et stærkere 
bånd mellem gymnasierne. 
Det gør vi gennem forskellige 
sociale fællesarrangementer, 
hvor vi kan lære hinanden at 
kende fx det legendariske 
GymnasieRock. Man kan 
kalde os talerøret mellem 
gymnasierne, og som en del 
af vores udvalg vil du komme 
til at samarbejde med skønne 
gymnasieelever fra HG. I løbet 
af året holder vi en række 
møder, hvor alle er velkomme. 
Vi vil elske at høre dine input 
og håber at se dig! 

Catharina Sjøberg 1.b og Rikke 
Thomsen 1.n, formænd for HG/
EG-udvalget
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MUSIKUDVALGET
Musikken lever i allerhøjeste 
grad på EG, og i Musikudval-
get kan alle få indflydelse på 
de musikalske aktiviteter og 
arrangementer, der foregår
på skolen fx 'Stjerne for en 
aften' og den akustiske efter-
års-koncert. Hvis du er glad 

AMNESTY YOUTH GROUP
EG’s helt egen Amnesty 
Youth-Group er en under-
gruppe af den internatio-
nale organisation Amnesty 
International. Vi gennemfører 
kampagner om menneskeret-
tigheder fx den årlige ‘Skriv 
for liv’-kampagne, hvor alle 
EG’s elever får muligheden 
for at skrive breve til fem 
regeringer, der har sendt 
uretfærdigt dømte personer 
i fængsel. Udover at arbejde 
for at stoppe tortur, diskrimi-
nation og forbedre forholdene 
for minoriteter rundt omkring 
i verden, er EG’s Youth-Group 
også et udvalg med plads til 
alle, og hvor der bliver grint og 
snakket til møderne.

Emilie Honoré 2.b, formand for EG's
Youth Group

DET INTERNATIONALE KORPS
Tag en bid af verden og lad 
din nysgerrighed drive dig til 
os i Det Internationale Korps. 
Uanset om din horisont 
strækker sig til Jylland eller 
den anden side af kloden, 
så del din interesse og bliv 
rigere på kulturelle oplevel-
ser sammen med os. I Det 
Internationale Korps arbej-
der vi for at få en bedre og 
bredere forståelse af verden 
og fremmede kulturer - for 
at blive klogere på os selv. Vi 
planlægger rejser, læser om 
nye spændende steder, og så 
hygger vi os med hinanden. 

Cecilie Sølling 3.v, Signe Veisig 3.f
og Frederikke Lind Simonsen 3.n,
formænd for Det Internationale Korps

for musik, eller bare gerne 
vil være med til at sætte dit 
præg på musiklivet og -miljø-
et, så kom til møderne i mu-
siklokalerne. Måske bliver din 
gode idé til et arrangement 
for hele skolen, eller måske 
får du bare nogle nye venner, 
som også synes, at musik er 
det bedste, der findes.

Annahita Nik 3.m og Julie Andersen
3. m, formænd for Musikudvalget

Den første tid på skolen

INTROUGEN
Første skoledag på EG står tutorerne klar 
foran skolen for at byde dig varmt velkommen. 
Hver klasse har en farve, og du kan kende dine 
tutorer på deres matchende T-shirt. Alle nye 
elever samles efterfølgende på Tovet, hvor 
skolens rektor Henrik og elevrådsformanden 
vil sige et par ord. Bagefter følges du med din 
klasse og klasseleder op til et undervisnings-
lokale. Resten af dagen – og resten af den før-
ste uge – vil forløbe med både undervisning og 
sociale aktiviteter. Fredag rundes ugen festligt 
af med Farvefredag, et fællesarrangement 
hvor førsteårseleverne pynter sig selv og sko-
len med klassernes farver, og hvor der grilles, 
leges og hygges. Senere kommer Introfesten, 
hvor du får lejlighed til at vise dine bedste 
dansetrin til dine nye kammerater.

HILSEN FRA TUTORERNE
Skal du starte på EG i år 2017? Så er vi, og de 
andre tutorer, nogle af de første du vil møde. 
Vi står nemlig for at sikre dig den allerbedste 
start på EG. Vi vil introducere dig og resten 
af årgangen til noget af det fedeste ved EG, 
nemlig alt det der foregår uden for undervis-
ningen. For der ingen tvivl om, at en bemær-

kelsesværdig side af EG er det kæmpestore 
elevengagement, som viser sig i aktive udvalg, 
skønne fester og en masse andre hyggelige 
aktiviteter. EG’ere elsker deres skole og gør 
det rart og sjovt for hinanden at være der, og 
vi vil som tutorer sørge for at kickstarte din 
klasses sammenhold og samtidig introducere 
jer til EG-livet. I den første tid arrangerer vi 
en lang række aktiviteter. Du kan bl.a. se frem 
til menneskepyramider, toiletpapirslege og 
masser af kejtede, men sjove stunder, som du 
vil huske de næste 2-3 år. 

Vi glæder os til at se jer! 

Anna Marquard 2.c, Emilie Due 2.m og Michala 
Geleff 2.c, formænd for introudvalget

CO2-UDVALGET
Det her er udvalget, der 
forbedrer klimaet! Vi skaffer 
grøn teknologi, der gavner 
miljøet og gør vores skole 
mere behagelig, og vi er uden 
tvivl det udvalg, der har opnå-
et flest resultater. Vi har ud-
skiftet udluftningskanalerne, 
fået opsat solceller, udskiftet 
toiletterne med regnvandsto-
iletter og meget meget mere. 
Vi tager også på en masse 
fede ekskursioner, hvor vi 
bliver inspireret til at starte 
nye projekter. I 2016 vandt 
vi Energi- og Miljøprisen, hvil-
ket vi er MEGET stolte af, og 
vi har masser af idéer til det 
kommende års aktiviteter. 
Vil du være med, så kom til et 
møde og hør mere.     

Alin Iskandar og Vithusha Viknes
2.b, på vegne af CO2-udvalget
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Velkommen til STX på EG! STX er den 3-årige almene 
gymnasieuddannelse, som giver dig adgang til videregående 
uddannelser fx på universitetet. På STX bliver du dygtigere 
til de fag, du allerede kender fra Folkeskolen, og samtidig 
får du mulighed for at fordybe dig i nye felter. I løbet af de 

tre år tilegner du dig viden inden for en bred vifte af fag fra 
vidensområderne humaniora, natur- og samfundsvidenskab, 

og du opøver en række studiekompetencer, som du får brug for 
på universitetet eller anden videregående uddannelse. 

GYMNASIEUDDANNELSENS STRUKTUR 
STX består af et grundforløb på tre måneder, der 
er fælles for alle elever. Resten af gymnasieti-
den går du på den studieretning, du har valgt. 

Det samlede forløb består af følgende obliga-
toriske fag:

· Dansk og historie på A-niveau
· Engelsk på B-niveau
· Matematik på B-niveau (– dog ikke for 
nogle af de sproglige studieretninger)
· Andet fremmedsprog (fortsættersprog 
eller begyndersprog) på B- eller A-niveau
· Oldtidskundskab, religion, fysik, idræt, 
matematik, samfundsfag og et kunstnerisk 
fag – alle på C-niveau.

Hertil kommer de fag, du vælger: 
· Studieretningsfag på A- eller B-niveau
· Valgfag på C-, B-eller A-niveau

Desuden er der studieretningsprojektet (SRP) 
på A-niveau, den sidste store skriftlige opgave 
i gymnasiet.

Tre år med faglighed  
og fordybelse

MATEMAT IKUNDERV ISN ING
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GRUNDFORLØBET
Den første periode af din gymnasietid kaldes 
grundforløbet. Det strækker sig fra skolestart 
i august til starten af november måned, og 
formålet er at hjælpe dig med at vælge den 
studieretning, der passer til dine interesser. 
I grundforløbet får alle den samme under-
visning, så klasserne på de forskellige studie-
retninger har det samme fundament at bygge 
videre på. 

Du vil møde følgende fag i grundforløbet: 
· Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, 
idræt, fysik og fortsættersprog.

Og du vil også få to nye tværgående fag:
· Almen sprogforståelse (AP): Her får du den 
sproglige basisviden, som dit videre gymna-
sieforløb skal tage afsæt i. 
· Naturvidenskabeligt grundforløb (NV): 
Her får du en introduktion til de naturviden-
skabelige fag - deres ligheder, forskelle og 
metoder. 

Begge fag afsluttes efter grundforløbet med 
en eksamen.

Undervejs i grundforløbet vil du stifte be-
kendtskab med de studieretninger, vi udbyder 
på EG, og når du står foran dit valg af studie-
retning, vil du få en vejledende samtale med 
en studievejleder eller din klasseleder. Du kan 
læse mere om EG’s 13 forskellige studieretnin-
ger på de næste sider. 

Hvem skal du gå 
i klasse med? 

I grundforløbet går du i en klasse, 
som skal følges ad, indtil I har valgt 
studieretning, og vi gør meget ud 
af, at I får en god og tryg skolestart. 
Underviserne introducerer jer til den 
nye faglige hverdag, og skolens tuto-
rer (elever fra overklasserne) sørger 
for, at I lærer hinanden og skolens 
andre elever at kende. Med andre 
ord bliver der taget hånd om dig i den 
helt store stil, så du fra første dag 
føler dig godt tilpas. 

I starten af november, når grundfor-
løbet er slut, vil du komme i en ny 
klasse, hvor alle har samme studie-
retning. Det betyder, at du, oven i de 
venner, du allerede har fået, kommer 
til at lære andre elever at kende - 
denne gang nogen som deler dine 
faglige interesser. I skal følges ad re-
sten af din tid på EG. Du får således 
fra starten et socialt netværk både i 
din klasse og på tværs af årgangen.

Naturvidenskabelige studieretninger
med matematik A

Disse studieretninger er for dig, der interesserer dig for matematik og naturvi-
denskab. Vi undersøger, hvordan de basale naturlove styrer alt fra livets mind-
ste byggesten til vores moderne teknologi,  og du kommer til at arbejde med 
emner såsom klassisk mekanik, grundstoffer og grøn omstilling – herunder 
miljøproblematikker og potentielle løsninger fx hydrogenbiler og solceller.  
Matematik A indgår i alle tre studieretninger, og du bliver således bekendt 
med matematiske ræsonnementer og teorier, og du lærer, hvordan faget an-
vendes i naturvidenskaben til at opstille matematiske modeller.

STUDIERETNING 1: 
MATEMATIK A, FYSIK B OG KEMI B
På denne studieretning får du en bred na-
turvidenskabelig indsigt i verden omkring 
dig. Du kommer til at arbejde med forsøg, 
opbygge teorier og du lærer at behandle 
data. Vi arbejder med aktuelle problemstil-
ler, hvor kemi, fysik og matematik spiller en 
væsentlig rolle. Det kan både være inden 
for teknologiske, naturfaglige og sam-
fundsfaglige områder.

STUDIERETNING 2: 
MATEMATIK A, FYSIK A OG KEMI B
Hvis du allerede fra starten ved, at du vil 
hæve fysik til A-niveau, så skal du vælge 
denne studieretning. Her får du den samme 
brede indsigt som i studieretning 1, men 

undervisningen i fysik tilrettelægges fra 
starten mod  A-niveauet. 

STUDIERETNING 3: 
MATEMATIK A, GEOVIDENSKAB A OG KEMI B
Global opvarmning, meteornedslag, tsuna-
mier og jordskælv, det er nogle af de emner 
du beskæftiger dig med i geovidenskab. 
Faget giver dig en grundlæggende forståel-
se for de processer, der har skabt jorden, og 
som bestemmer dens fremtid, og du får et 
overblik over forskellige naturfænomener. 
Studieretningen binder de naturvidenska-
belige fag sammen, og tester teorien fra 
tavlen ude i virkeligheden. 

Studieretning 1, 2 og 3 giver adgang til næsten alle naturvidenskabelige uddannelser.

Studieretninger
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Naturvidenskabelige studieretninger med biologi A

De biofaglige studieretninger henvender sig til dig, som kan lide at eksperi-
mentere og kombinere teori med praksis. Du kommer til at beskæftige dig med 
aktuelle problemstillinger såsom sundhed, antibiotika, DNA-diagnostik og 
stamcelleforskning. Du får stor praktisk erfaring med diverse undersøgelses- 
og analysemetoder i laboratoriet og i naturen. Vi tager naturligvis også på eks-
kursioner og virksomhedsbesøg for at opleve, hvordan biologisk og biotekno-
logisk forskning anvendes i praksis. Med en biofaglig studieretning klæder vi 
dig på til at tage ansvar og handle i et moderne samfund, hvor bioteknologien 
spiller en stadig større rolle.

Studieretning 4 og 5 giver adgang til næsten alle sundhedsvidenskabelige uddannelser. 
Ønsker du at læse medicin, skal du i studieretning 5 opgradere matematik til et A-niveau. 
Det gør du ved at vælge matematik A som et af dine valgfag.

STUDIERETNING 4: 
BIOTEKNOLOGI A, MATEMATIK A OG FYSIK B
På med kitlen, fat om pipetten og vær klar til 
at arbejde med væsentlige elementer inden 
for genteknologi, biokemi og molekylær-
biologi. Emner som sygdomsbekæmpelse, 
lægemiddelproduktion, gensplejsede afgrø-
der og miljøvenlige energikilder behandles 
i undervisningen på denne studieretning. 
Matematikken gør dig i stand til at analy-
sere og fortolke dine laboratorieforsøg og 
forstå samfundsrelevante problematikker. STUDIERETNING 5: 

BIOLOGI A OG KEMI B
Hvis du både kan lide at arbejde i laborato-
riet og drage på feltundersøgelse i naturen, 
så vil du finde denne studieretning inte-
ressant. Krop og sundhed, psykofarmakas 
indvirkning på sindet samt arv og miljø er 
centrale emner. Igennem teori og praksis 
opnår du en forståelse for biologiske pro-
cesser samt kemiske stoffers opbygning og 
omdannelse især inden for molekylærbio-
logi, cellebiologi og fysiologi.

Studieretning 6 og 7 giver adgang til næsten alle samfundsvidenskabelige uddannelser. 
Ønsker du at læse økonomi, skal du i studieretning 7 opgradere matematik til et A-niveau. 
Det gør du ved at vælge matematik A som et af dine valgfag.

Samfundsvidenskabelige studieretninger

På de samfundsfaglige studieretninger forsøger vi at finde svar på nutidens 
store udfordringer og spørgsmål – både herhjemme og globalt. Vi zoomer ind 
på lande, konflikter og kulturer og bruger de digitale muligheder for at komme 
tæt på. Du får en grundlæggende indsigt i danske og internationale samfunds-
forhold herunder de politiske systemer, og du lærer at analysere og forholde 
dig kritisk til dem. På de samfundsfaglige studieretninger bliver du i stand til 
at udfordre politikere med dine argumenters kraft og viden om nationale og 
internationale forhold, og vi klæder dig på til at tage aktiv del i din omverden.

STUDIERETNING 6: 
SAMFUNDSFAG A OG MATEMATIK A
En studieretning for dig, der ønsker at gå 
bag om tallene i en verden, hvor den politi-
ske debat i stadig højere grad baserer sig 
på økonomiske argumenter. Hvad er sam-
menhængen mellem økonomisk vækst og 
stigende CO2-udslip? Hvorfor er der så stor 
forskel mellem rig og fattig i verden – og er 
det overhovedet et problem? Med mate-
matik og samfundsfag på A-niveau får du 
lov til selv at prøve kræfter med at besvare 
disse spørgsmål.

STUDIERETNING 7: 
SAMFUNDSFAG A OG ENGELSK A
Hvorfor opstod kampen for sortes rettighe-
der i 60’ernes USA, og hvilke økonomiske og 
politiske konsekvenser har det, at briterne 
har stemt sig ud af EU? Denne studieret-
ning er for dig, der er er nysgerrig efter at 
forstå den politiske udvikling i verden og 
som gerne vil have engelsk på A-niveau. I 
løbet af studiet bliver du en bevidst og aktiv 
verdensborger, og du kommer til at debat-
tere og argumentere på et højt niveau.
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Sproglige studieretninger

I en globaliseret verden, som vi har i dag, er fremmedsprog afgørende for, at vi 
kan kommunikere med andre lande. På de sproglige studieretninger arbejder 
vi med grundlæggende sprogfærdigheder som ordforråd og grammatik, men 
vi kommer også ind på det, der kendetegner kulturen, samfundet og historien 
i de lande, hvor fremmedsproget tales. Hensigten med studieretningerne er, 
at du bliver i stand til at begå dig sikkert og flydende på flere fremmedsprog 
end blot engelsk, og at du får udvidet din kulturelle horisont. Vi rejser også ud 
og bruger sproget, hvor det tales, og i kulturmødet kommer du til at lære rigtig 
meget om både dine egne og andre landes normer og værdier.

Studieretning 8-12 giver adgang til de fleste uddannelser inden for sprog, kultur, 
kommunikation, medier og historie.

STUDIERETNING 8 OG 9: 
ENGELSK A, FORTSÆTTERSPROG A 
(TYSK ELLER FRANSK) OG BEGYNDER-
SPROG B (FRANSK, ITALIENSK, 
KINESISK, SPANSK ELLER TYSK)
Fælles for de to studieretninger er, at 
materialet spænder vidt. Du kommer 
både til at arbejde med tekster og digitale 
platforme, når vi spiller grammatikspil, ser 
film eller hører musik. Du vil møde alt fra 
Jane Austen til nutidens spoken word-ar-
tister, og i arbejdet med det mangeartede 
materialekommer du til at beskæftige dig 
med livets store spørgsmål, fx ‘hvem er jeg’ 
og ‘hvorfor er kærligheden så svær’. Når det 
er tid til studieturen, kan du glæde dig til 
at drikke five o’clock tea i Storbritannien 
eller spise croissanter i Frankrig, og du har 
også mulighed for at komme på udveksling 
i Tyskland eller Frankrig. 

STUDIERETNING 10: 
ENGELSK A, SPANSK A OG FORTSÆTTER-
SPROG B (FRANSK ELLER TYSK)
Studieretning 10 ligner til forveksling nr. 8 
og 9. I stedet for et fortsættersprog på A-ni-
veau har du blot begyndersproget spansk 
på højt niveau.

STUDIERETNING 11 OG 12: 
ENGELSK A, FORTSÆTTERSPROG A 
(TYSK ELLER FRANSK) OG SAMFUNDSFAG B 
På disse studieretninger kobles interes-
serne for sprog og samfund, og du får både 
sproglige færdigheder samt et indgående 
kendskab til kulturer og samfundsstruktur- 
er. I dine to sprogfag på A-niveau, engelsk 
og enten tysk eller fransk, vil du møde et 
væld af forskelligartet materiale. Du skal 
både læse, tale, lytte til musik og se film, 
og vi udnytter de digitale muligheder for 
at bringe verden ind i undervisningsloka-
let. På tværs af sprog- og samfundsfag 
vil vi sammenligne Danmark og andre 
sprogområder, og vi vil forsøge at forstå fx 
ungdomskulturen, fødevare- eller immigra-
tionspolitikken. 

Efter tre år på studieretningerne har du 
lært meget om både dig selv, Danmark og 
forholdene i andre lande. Al din viden kom-
mer til at møde virkeligheden, når vi tager 
på studietur til Storbritannien, og du har 
også mulighed for at komme på udveksling 
i Frankrig eller Tyskland. 

GYMNASIEKLASSE  PÅ  STUDIETUR
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Musisk studieretning

STUDIERETNING 13: 
MUSIK A OG ENGELSK A
Musikfaget på A-niveau bygger en stærk 
bro mellem akademisk uddannelse og 
kreativ udfoldelse. Særlige forkundskaber 
er IKKE nødvendige for at vælge denne 
studieretning. Musikalsk talent er noget, 
vi dyrker og udvikler undervejs – og du kan 
lære meget på 3 år.

I løbet af gymnasieforløbet får du stem-
metræning og du lærer at spille, fremføre, 
producere og arrangere musik. Du tilegner 
dig også en teoretisk viden og lærer at 
forstå og analysere musik. Som en ekstra 
bonus har faget typisk en positiv indvirk-
ning på din samlede skolegang ved at 
styrke din selvtillid, din koncentration, dine 
samarbejdsevner og din evne til at lytte. 
Samarbejde, formidling og performance er 
centrale kompetencer på studieretningen, 
og på den måde får du gode værktøjer til 
enhver tænkelig karriere i fremtiden. Musik 
er et overraskende bredt fag og rækker ud 
mod alt fra fysik og matematik til sprog, 
samfundsfag og idræt. 

Studieretning 13 giver adgang til næsten alle uddannelser inden for kunst, musik og design.
Undtagelsen er arkitektur og design, der kræver matematik på A-niveau. Du kan opgrade-
re matematik ved at vælge det som et af dine valgfag.

Nr. FAG FAKULTET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Matematik A, fysik B og kemi B

Matematik A, fysik A og kemi B

Matematik A, geovidenskab A og kemi B

Bioteknologi A, matematik A og fysik B

Biologi A og kemi B

Samfundsfag A og matematik A

Samfundsfag A og engelsk A

Engelsk A, tysk A (fortsætter) og 
begyndersprog B (fransk, italiensk, 
kinesisk, spansk eller tysk)

Engelsk A, fransk A (fortsætter) og 
begyndersprog B (fransk, italiensk, 
kinesisk, spansk eller tysk)

Engelsk A, spansk A (begynder) og 
fortsættersprog B (tysk eller fransk)

Engelsk, tysk A (fortsætter) og 
samfundsfag B

Engelsk, fransk A (fortsætter) og 
samfundsfag B

Musik A og engelsk A

Naturvidenskab

Naturvidenskab

Naturvidenskab

Naturvidenskab

Naturvidenskab

Samfundsvidenskab

Samfundsvidenskab

Humaniora  
(sprog)
 

Humaniora  
(sprog)

Humaniora  
(sprog)

Humaniora  
(sprog)

Humaniora  
(sprog)

Humaniora 
(kunstnerisk)

Studieretninger på  
gymnasiet
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D E T  N Y E  H F

Kapitel 3

GRUPPEARBEJDE  PÅ  EG



KAP ITEL  3  /  DET  NYE  HF
–

 27 ––
 2

6 
–

Velkommen til den nye HF-uddannelse på EG! Det nye er, at 
uddannelsen er blevet mere erhvervsrettet, og at der indføres 

praktikforløb og fagpakker. Men der er også meget, som er 
uændret, fordi det fungerer godt og gør HF-uddannelsen til noget 
særligt, fx at der ikke gives årskarakterer, du får ekstra hjælp til 

skolearbejdet, og der er vægt på tværfaglighed og projektarbejde. 
Lyder det som noget for dig, så læs mere om HF her.

DET ERHVERVSRETTEDE HF
HF er en toårig gymnasial uddannelse, som 
henvender sig særligt til elever, der kommer 
fra 10. klasse, efterskole eller har haft et 
par år uden for skolesystemet. Efter refor-
men er uddannelsen desuden blevet mere 
erhvervsrettet dvs. tiltænkt unge, der har 
planer om efterfølgende at tage en kort eller 
mellemlang videregående uddannelse. Det 
kan fx være uddannelsen til folkeskolelærer, 
pædagog, laborant, politibetjent, finansøko-
nom eller sygeplejerske. Din HF-eksamen vil 
også kunne give dig adgang til alle universi-
tetsuddannelser. Det kræver dog, at du tager 
ekstra fag undervejs, eller at du efterfølgende 
supplerer med de nødvendige fag og niveau-
er. Alt det vil du få vejledning om undervejs 
i uddannelsen. Det vigtige budskab er, at HF 
ikke lukker nogen døre til videregående ud-
dannelser. De to år på uddannelsen handler 
om at give dig faglige- og personlige forud-
sætninger og lyst til efterfølgende at tage en 
bestemt uddannelse. 

Som en del af den erhvervsrettede drejning 
er HF også blevet mere anvendelsesorien-
teret. På HF interesserer vi os for at koble 
forskellige fag - samt skole og virkelighed, 
og vi lægger derfor vægt på tværfaglighed og 

projektarbejde. I undervisningen kommer du 
til at beskæftige dig med konkrete samfunds-
nære problemstillinger, og i løbet af uddan-
nelsen kommer du som noget nyt i praktik i en 
virksomhed eller institution, hvor der vil være 
lejlighed til omsætte din viden til praksis. 

En toårig vej til studenterhuen

EN ELEV  FREMLÆGGER FOR  KLASSEN
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PÅ HF FÅR DU HJÆLP OG VEJLEDNING
Vi støtter dig i høj grad i din læringsproces på 
HF. I undervisningen gives der plads til, at du 
kan sætte dig grundigt ind i stoffet, og du er 
heller ikke overladt til dig selv, når det kommer 
til lektierne. Vi anvender både studiemoduler 
og skriveværksted med det formål at få under- 
visning og lektier til at hænge sammen i en 
proces, hvor du kan få hjælp og vejledning. 
Der er mødepligt hele skoledagen, men så er 
det meste arbejde også klaret, når du går hjem. 
Og skulle der mangle en smule, så er skolens 
studiecafé åben efter sidste undervisningsmo-
dul. To af dine lærere fungerer som klasselede-
re, og har du spørgsmål kan du altid gå til dem. 
Du får også en studievejleder, som griber fat i 
dig, og som du kan gå til, hvis du kæmper med 
personlige problemer.

FOKUS PÅ TRIVSEL OG FÆLLESSKAB 
På HF har vi et ekstra skarpt øje på klassens 
trivsel og læringsmiljø. Vi arbejder fra før-
ste skoledag målbevidst på at skabe et godt 
sammenhold i klassen, fordi vi ved, at det 
er afgørende for din læring. Sammenhold 
skaber vi bl.a. ved at arbejde i studiegrupper 
og ved at tage på en fælles hyttetur i starten 
af skoleåret. Vi forventer at få to HF-klasser i 
2017/2018, og de vil samarbejde i flere fag, så 
alle HF-elever kommer til at kende hinanden. 
Samtidig bliver du ikke alene HF’er, du bliver 
også EG’er dvs. en del af en skole, der summer 
af liv, og hvor elever på tværs af årgange mm. 
har et godt socialt liv med hinanden. 

HF – NU OGSÅ FOR ELEVER DIREKTE FRA 
9. KLASSE
De fleste HF-elever på EG kommer som nævnt 
fra 10. klasse eller har været ude af skolesy-
stemet et år eller to. Men som noget nyt i år 
kan man søge ind på en HF-uddannelse efter 
9.klasse. Det er en god mulighed for elever, 
der har en vis modenhed, og som finder HF’s 
særtræk appellerende. 

Er HF noget for dig? 

Vi byder hjertelig velkommen til alle, 
der har lyst til to år på EG med fokus 
på læring i et fællesskab af unge 
med forskellig baggrund. 

KAP ITEK  3  /  DET  NYE  HF

Strukturen på HF
HF-uddannelsen består af en række obligatoriske fag, en fagpakke 

og et eller flere valgfag fordelt over to år. I skemaet kan du se, hvordan 
uddannelsen er tilrettelagt på EG:

1. år 2. år
3. semester

× 
×

×

×
×

×

4. semester

× 

×

×
×

×

Dansk A

Engelsk B

Matematik C

Idræt/mediefag C

Natur-faggruppe

 Biologi C

 Geografi C

 Kemi C

Kultur-faggruppe

 Historie B

 Religion C

 Samfundsfag C

Fagpakke

Valgfag

Projekt/praktik

Stor skriftlig opgave

2. semester

× 
×
×
×
×

×

×

1. semester

× 
×
×
×
×

×
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Valg du skal træffe

IDRÆT ELLER MEDIEFAG
Når du ansøger om optagelse på HF-uddannelsen, skal du angive, om du ønsker idræt 
eller mediefag i 1. HF. Begge fag kobler teori og praksis. I idræt kombineres boldspil 
og individuelle idrætsgrene med viden om træning, sundhed og trivsel, og i mediefag 
kommer du både til at producere film og lære om filmteori og – analyse. 

FAGPAKKE
I løbet af 1.HF skal du vælge en fagpakke. Den består af to fag, som egner sig til tvær-
fagligt samarbejde, og som, sammen med resten af uddannelsen, giver dig et godt 
afsæt for videre uddannelse og karriere. På EG udbyder vi tre fagpakker:

· Idræt B og psykologi C
· Mediefag B og psykologi C
· Matematik B og erhvervsøkonomi C

Fagpakken med idræt kræver, at du har valgt idræt i 1.HF, og fagpakken med mediefag, 
at du har valgt mediefag. 

VALGFAG
Udover fagpakken skal du i 1.HF vælge ét valgfag på B-niveau eller to på C-niveau. 
Følgende valghold vil blive udbudt: 

· A-niveau: Engelsk 
· B-niveau: Biologi, idræt, kemi, mediefag, naturgeografi, religion og samfundsfag 
· C-niveau: Billedkunst, arkitektur og design, erhvervsøkonomi, filosofi, informatik, 
mediefag, musik, psykologi og retorik. 

IDRÆTST IME
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Kunstneriske 
valgfag

På EG er der plads til, at du kan være 
kreativ! Du kan fx male, spille skuespil, 
synge, lave film eller kaste dig over 
design og arkitektur. Mulighederne er 
mange, og her kan du få et overblik.

For alle fagene gælder det, at der ikke stilles 
krav til dine forudsætninger. Uanset om du 
maler som Picasso eller aldrig har holdt en 
pensel i hånden, så er du velkommen i billed-
kunst, og det tilsvarende gælder for de andre 
fag. Det vigtigste er, at du har lyst til at kaste 
dig ud i det kreative arbejde. 

Alle kunstneriske valgfag er på C-niveau, og de 
er eksamensfag. Du skal angive et ønske om et 
kunstnerisk valgfag, når du søger om opta-
gelse på gymnasiet. Som HF-elev står valget 
mellem mediefag eller idræt.

Alle fagene kan desuden vælges som valgfag 
efter første år. 

BILLEDKUNST
Billedkunst handler om kunst i bred forstand – 
fra renæssancemalerier til graffiti i byrummet. 
Du kommer til at arbejde analytisk og innova-
tivt med historiske kunstværker, performance 
og andre visuelle medier såsom pressefotos 
og computerspil. Vi undersøger forskellige bil-
ledverdener og får viden om, hvordan de bliver 
til. Du kommer til at løse opgaver ved hjælp af 
forskellige værktøjer blandt andet fotoudstyr, 
computer og pensel. I billedkunsttimerne 
går vi også på udstillinger, samarbejder med 
kunstnere og skaber vores egne udstillinger.

DESIGN OG ARKITEKTUR
Hvis du har lyst til at tilegne dig ny viden 
om design og arkitektur og på den baggrund 
få egne idéer, så er dette fag noget for dig. 
I design og arkitektur arbejder vi praktisk 
og teoretisk med at udforme og analysere fx 
logoer, emballage og plakater. Du lærer også 
at analysere og skitsere forslag til vores om-
givelser fx byrum og arkitektur og at designe 
produkter fx møbler af genbrugsmaterialer. 
I undervisningen vil du lære at bruge et digitalt 
billedprogram, og vi vil gennemgå forskellige 
teknikker til at bygge modeller. 

KUNSTNERGRUPPEN SONA BESØGER EG

Både på gymnasiet og HF kan du tilføje forskellige 
valgfag til dit skema. I dette kapitel får du et overblik over 

de mange fag, EG udbyder fx musik, mediefag, psykologi og 
erhvervsøkonomi. Du kan lade dine interesser guide dig, 

eller du kan tage hensyn til, hvilke supplementer og 
opgraderinger, der understøtter din videre uddannelse.
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DRAMATIK
I dramatik lærer vi både at skabe og forstå 
teater. Du lærer fagets teori, og samtidig tages 
der afsæt i din krop og stemme. Den prakti-
ske del af faget vægtes højt, og i alle timer er 
der plads til grin og bevægelse. I løbet af året 
bevæger vi os fra øvelser og små projekter til 
rigtige forestillinger. Du kommer til at impro-
visere og træner at være på, og du bliver bedre 
til at arbejde i kreative processer og samar-
bejde tillidsfuldt. Vi skal også opleve professi-
onelt teater, der kan inspirere os og give ideer 
til vores egne teaterstykker. 

MEDIEFAG 
Hvis du vælger mediefag, kommer du til at 
arbejde med film – bagved og foran kamera-
et. Du bliver fortrolig med filmproduktionens 
faser – lige fra ideudvikling og storyboarding 
til optagelser og redigering. For at ruste dig 
til filmproduktion får du indgående viden om 
filmanalyse, og du kommer til at arbejde med 
både dokumentar- og fiktionsfilm. I løbet af 
året vil du få stillet en række opgaver som lø-
ses i grupper. De leder op til et større filmpro-
jekt, som afslutter faget.

MUSIK 
Er du vild med musik, og har du lyst til at blive 
dygtigere til at spille, synge og lytte, så er 
musikfaget noget for dig. Vi begynder helt fra 
grunden med både musikteori, stemmetræ-
ning og instrumentspil, og på et år når du at 
lære en masse. Musikfaget træner din evne til 
at samarbejde, lytte, formidle og performe og 
giver dig således en række kompetencer, som 
du kan bruge i andre fag og i dit kommende 
arbejdsliv. Dertil kommer, at du får mulighed 
for at blive en del af skolens musikliv med 
arrangementer såsom ’Stjerne for en aften’, 
GymnasieRock, Forårskoncert, kor mm.

Sprog
Sprog er din adgangsbillet til verden. 
I sprogfagene lærer du både at tale 
og skrive på fremmedsprog, og du får 
kendskab til andre landes kultur og 
historie. Engelsk er obligatorisk både 
på gymnasiet og HF. Derudover kan du 
på gymnasiet vælge enten et fortsæt-
tersprog eller et begyndersprog. 

EG TILBYDER FØLGENDE SPROG:
· Fransk – både fortsætter- og begyndersprog
· Italiensk – begyndersprog
· Kinesisk –  begyndersprog
· Latin – begyndersprog

· Spansk – begyndersprog
· Tysk – både fortsætter- og begyndersprog

DM I SPROG
På EG vil vi gerne udfordre eleverne og opfor-
dre dem til at vise, hvad de kan. DM i Sprog 
er en glimrende lejlighed. Det er en national, 
flersproget konkurrence for elever i grundsko-
len og gymnasiet, som lærer fransk, tysk eller 
spansk. Eleverne skal besvare spørgsmål om 
grammatik, kultur og ordforråd, og sidste år 
løb EG med sejren i både spansk og tysk. 

Andre valgfag
Udover kunstneriske fag og sprog ud-
byder EG en række andre valgfag, som 
kan brede din videnshorisont ud og 
tone din gymnasiale uddannelse i en 
specifik retning. 

DE NATURVIDENSKABELIGE FAG
· Biologi 
· Fysik 
· Idræt 
· Informatik 
· Kemi
· Matematik
· Naturgeografi 

Valgfagene giver dig bl.a. mulighed for at 
opgradere matematik til et B- eller A-niveau 
eller kaste dig over andre naturvidenskabeli-
ge fag. I fysik, kemi, biologi og naturgeografi 
beskæftiger du dig fra forskellige vinkler med 
naturen og naturlovene. I idræt på B-niveau 
kombineres fysisk aktivitet med teori om krop, 
bevægelse og sundhed, og i informatik lærer 
du om it-udvikling i bred forstand.

DE HUMANISTISKE FAG
· Filosofi 
· Psykologi
· Religion 
· Retorik 

Det handler om mennesket i de humanisti-
ske fag, og alt det vi skaber som tænkende, 
handlende og følende væsner. Du kan fx blive 
klogere på verdens religioner, blive en blæn-
dende taler i retorik, eller du kan kaste dig 
over livets store spørgsmål i filosofi såsom 
"Hvem er jeg?", "Hvad er lykke?", "Hvad er et 
godt samfund?". Dertil kommer faget psykolo-
gi, hvor du bliver klogere på det menneskelige 
sind og forsøger at forstå menneskers forskel-
lighed på baggrund af personlige, sociale og 
kulturelle faktorer.
   
DE SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAG

· Erhvervsøkonomi
· Samfundsfag 

Sidst men ikke mindst er der de samfunds-
videnskabelige valgfag, der helt overordnet 
drejer sig om, hvordan mennesker udvikler og 
organiserer deres fælles virkelighed i en sam-
fundsstruktur. Du kan få samfundsfag på B- og 
A-niveau, og EG udbyder desuden erhvervs-
økonomi, hvor du analyserer virksomheder og 
lærer om samfundets markedsstrukturer. 

For at oprette et valgfag kræves minimum 10 
deltagere. I skoleåret 2016-2017 har vi dog op-
rettet enkelte valghold med færre deltagere. 
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OPTAGELSE

For at blive elev på Espergærde Gymnasium og HF skal du aflægge folkesko-
lens afgangsprøver og desuden erklæres uddannelsesparat af UU (Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning). Hvis du kommer fra en skole, hvor det ikke er 
muligt at aflægge folkeskolens afgangsprøver, skal du til en optagelsesprøve. 
Det er en mundtlig prøve i 4 fag: dansk, engelsk, matematik og enten fysik, 
kemi eller et fortsættersprog. Får du at vide, at du ikke er uddannelsesparat, 
kan du anke afgørelsen og få en ny vurdering i form af en mundtlig prøve på 
gymnasiet i 3 fag: dansk, engelsk og matematik. 

Ansøgningsfristen for optagelse er den 1. 
marts. Fornyet uddannelsesparatheds-
vurdering og optagelsesprøver finder sted 
i marts/april. Den endelige fordeling af 
elever afsluttes ca. 1. juni.

I forbindelse med din ansøgning om opta-
gelse på gymnasiet eller HF, skal du vælge:

GYMNASIET
· Et kunstnerisk fag på C-niveau (billed-
kunst, design og arkitektur, drama, medie-
fag eller musik)
· Et andet fremmedsprog – enten et 
fortsættersprog (tysk eller fransk) eller 
et begyndersprog (spansk, italiensk eller 
kinesisk) 

HF
· Et praktisk fag på C-niveau (mediefag 
eller idræt)

HELSINGØR ELITEIDRÆTS AKADEMI 
Er du talentfuld idrætsudøver, og ønsker du 
at kombinere dine sportslige målsætninger 
med en skolegang på EG? Så kan du søge 
om optagelse på Helsingør Eliteidræts Aka-
demi (HEA). HEA optager udøvere af alle 
idrætsgrene og tilbyder træning i et miljø 
med andre talentfulde idrætsudøvere.

 Når du er HEA-elev, går du i klasse med an-
dre optagne på akademiet, og skolen tager 
hensyn til din sport. Du har skemalagt fri 
til at træne tirsdag og fredag morgen, får 
lovligt fravær ved deltagelse i idrætsak-
tiviteter og har en uddannelsesmentor 
tilknyttet, som sammen med HEA støtter 
dig i hverdagen. 

Vælger du at blive HEA-elev skal du følge 
studieretningen med samfundsfag A og 
engelsk A. Du kan hente et ansøgningsske-
ma på HEA’s hjemmeside www.helsingor-
talentogelite.dk. Ansøgningsfristen til HEA 
er 1.marts.

Optagelse på STX og HF

STUDENTER  PÅ  TERRASSEN

http://www.helsingortalentogelite.dk/
http://www.helsingortalentogelite.dk/
http://www.helsingortalentogelite.dk/
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NYT T IG  V IDEN

Nyttig viden

EG-TAL
EG er en statslig, selvejende institution 
med et årligt budget på ca. 90 millioner kr. 
Skolen har ca. 1100 elever fordelt på 
41 klasser (39 gymnasieklasser samt 2 
HF-klasser). Der er 135 ansatte herunder 
lærere, ledelse, administration, pedeller, 
rengørings- og kantinepersonale. Skolens 
bestyrelse har 10 medlemmer bestående 
af repræsentanter fra erhvervslivet, Region 
Hovedstaden, folkeskoler, universiteter, 
ansatte og elever. Der rådes over et grunda-
real på 54.645 m2 inkl. hovedbygningen, en 
idrætshal, atletikareal, fodbold-, basket-
ball- og beachvolleybaner. 

EG-FACILITETER
IT: Hele skolen er dækket af et trådløst 
internet. Når du starter på EG, får du et 
brugernavn og en kode og dermed adgang 
fra din egen eller skolens computere. Inter-
nettet bruges aktivt i undervisningen, og du 
introduceres løbende til værktøjer, der kan 
bruges i forbindelse med opgaveskrivning 
og undervisningsforberedelse. Du får også 
adgang til skolens intranet. Her kommuni-
kerer du med dine undervisere og klasse-
kammerater, og du får et overblik over dit 
studieforløb herunder karakterer, lektier, 
forsømmelser mm. 

Kantine: Ingen læring uden brændstof, og 
på EG er kantinen åben hver dag mellem 
kl. 7.45 og 15.30. Der serveres et udvalg af 
kolde og varme retter samt diverse drik-
kevarer. Skolen er i 2016 med i forsknings-
projektet B’gym, der undersøger sammen-
hængen mellem indlæring, kost og motion, 
hvilket betyder en udvidelse af de sunde 
valgmuligheder i kantinen.

Studievejledning: Du vil have en masse 
spørgsmål i løbet af din tid på EG, og på 
skolen sidder folk klar til at hjælpe dig. 
Hver klasse har tilknyttet en studievejle-
der, hvis opgave det er at bistå eleverne i 
planlægningen af studieforløbet og tage 
hånd om uddannelsesmæssige problemer 
af social, faglig og personlig art. Studievej-
ledningen ligger i H263 i stilleområdet på 
1. sal. Der er som regel en studievejleder 
hver dag mellem kl. 10 og 13.40, dog ikke 
mellem kl. 12.05 og 12.35. Studievejlederne 
kan endvidere kontaktes pr. mail (studie-
vejledning@eg-gym.dk) eller på telefon 
49176030.

Studiecenter og bogdepot: Skolen råder 
over et kombineret studiecenter og bog-
depot, der er bemandet af en bibliotekar 
og har åbent i skoletiden. I depotet henter 
du de bøger, som læreren har bestilt til 
undervisningen, mens studiecentret er et 
åbent bibliotek. Her finder du leksika og 
håndbøger samt et udvalg af faglitteratur 
og romaner, som du kan låne med hjem. 
Bibliotekaren er behjælpelig med råd og 
vejledning til litteratursøgning i forbindelse 
med opgaveskrivning, og fra studiecen-
tersiden, som du finder på intranettet, er 
det muligt at søge i dels skolens bogbase 
og dels i relevante databaser og samlinger 
såsom Infomedia, Britannica Online m.fl.

På EG’s hjemmeside www.eg-gym.dk 
finder du yderligere oplysninger om skolen. 

Kontakt skolen

Espergærde Gymnasium og HF
Gymnasievej 2, 3060 Espergærde

Telefon: 49 13 42 22
Kontortid: Mandag-fredag kl. 10-14

E-mail: eg@eg-gym.dk
Hjemmeside: www.eg-gym.dk

Studievejledning: 
Telefon: 49 17 60 30

E-mail: studievejledning@eg-gym.dk

mailto:studievejledning@eg-gym.dk
mailto:studievejledning@eg-gym.dk
http://www.eg-gym.dk
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