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Velkommen til EG. Til et fællesskab, hvor fagligheden, kammeraterne og det sjove skoleliv 
står i centrum. Måske ved du lige præcis, hvad du vil bruge din STX- eller HF-uddannelse 
til, måske ligger vejen helt åben – uanset hvad, vil du komme ud på den anden side med 
en stærk faglighed og et godt netværk i bagagen.

På EG handler det først og fremmest om, at du bliver parat til at tage den videregående 
uddannelse, du drømmer om. Du kommer til at møde dine fag i klasselokalerne, men også 
på ekskursioner, i temaforløb, ved fællesforedrag og meget mere. Den varierede under-
visning skaber både mere interessant og mere brugbar læring, så du kan nå dine mål 
efter gymnasiet.

Gymnasiet og HF er samtidig en særlig tid, hvor du får oplevelser og venner for livet. 
Du bliver en del af et livligt og aktivt studiemiljø, hvor du får rig lejlighed til at engagere 
dig i alt fra politik og miljø, til cafeer og fester. Det er nemlig jer elever, der gennem jeres 
engagement gør EG til et helt unikt sted – både i og udenfor undervisningen.

Dette hæfte giver dig et indblik i skolen og dine valgmuligheder i forhold til bl.a. studie-
retninger og fag. Du kan læse om skolens værdier og undervisning, du kan blive klogere
på de mange elevinitiativer, og du kan finde information om studieretningerne på
STX og forløbet på HF. Information om optagelse finder du sidst i hæftet. Du kan også 
læse meget mere om skolen på vores hjemmeside: eg-info.dk.

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 du rykker 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 

kompetencer og udviklingsmuligheder.

Torvet er skolens hjerte, og her mærker du, 
hvordan EG- værdierne 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 moduler 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 igen, 
og rummet fyldes af fagord, grin, hjernestøn og 
begejstring. 

Det er også på Torvet, du går ud til fanfaremusik 
efter to eller tre år som HF- eller STX-elev med 
huen på hovedet og eksamensbeviset i kuverten 
- klar til studenterfest og fremtiden. Vores mål 
og vores 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 videre-
gående uddannelse. Derfor gør vi os meget 
umage med at skabe en skole, som både fagligt 
og socialt er i topklasse.

MORGENSAMLING  PÅ  TORVET

EG-værdier
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Undervisning og lektier
De tre EG-værdier – faglighed, engagement og rummelighed 

- er det fundament, undervisningen bygger på. Målet er at løfte dit 
faglige niveau, hvilket sker i et læringsrum med plads til dig, 

og hvor du kan få indflydelse. I dette afsnit kan du få et indtryk 
af undervisningen og studielivet på EG.   

EN VARIERET UNDERVISNINGSDAG
Som elev vil du hver uge have et skema med en 
bred vifte af fag, og i undervisningen møder du 
en række forskellige arbejdsformer, som skaber 
variation og udfordrer dig. Du kommer til at 
arbejde selvstændigt, men også i tæt samar-
bejde med holdkammerater, og du kommer til 
at møde opgaver og arbejdsformer, 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 evalueres 
undervisningen jævnligt og anonymt, så du 
får mulighed for at give feedback på, hvordan 
den fungerer for dig. Samtidig bliver du spurgt 
om, hvad du selv kan gøre for at få et bedre 
udbytte, og hvordan samspillet i klassen kan 
optimeres. På den baggrund drøfter læreren og 
klassen eventuelle ændringer.

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

STYR PÅ LEKTIEMÆNGDEN 
– OG TID TIL AT VÆRE UNG
På EG ved vi, hvor vigtigt det er at have et 
socialt og aktivt fritidsliv ved siden af skolen. 
Derfor har vi udviklet et IT-system, som sikrer, 
at opgaverne bliver fordelt jævnt over skole-
året, så du både kan nå dine lektier og samtidig 
have et godt ungdomsliv. Ledelsen og elevrå-
det taler også løbende om arbejdspresset og 
arbejder sammen om at forebygge stress.

Det er vigtigt for os, at du får en fantastisk start på EG. 
Derfor tilrettelægger lærere og ledelse i samarbejde med 

Introudvalget et introforløb til nye elever. Her får du lejlighed til 
at lære skolen og dine nye klassekammerater at kende 

og dermed finde dig godt til rette.

INTROUGEN
Første dag 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-shirts. 
Alle nye elever samles efterfølgende på 
Torvet, hvor skolens rektor Henrik Bæch og 
elevrådsformanden siger et par ord. Bagefter 
følges du med din klasse og klasseleder op 
til et undervisningslokale. Resten af dagen 
– og resten af den første uge – vil forløbe 
med både undervisning og sociale aktiviteter. 
Fredag rundes ugen af med ’Fiestafredag’, 
et fællesarrangement hvor førsteårseleverne 
pynter sig selv og skolen med klassernes 
farver, og hvor de danser salsa og spiser 
nachos. Senere kommer introfesten, hvor du 
også får lejlighed til at vise dine bedste danse-
trin til dine nye kammerater.

Se og læs meget mere om den første tid på EG 
på skolens hjemmeside under ’Nye elever’.

HILSEN FRA TUTORERNE
Skal du starte på EG i år 2019? 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 under-
visningen. For der er ingen tvivl om, at en 
bemærkelsesværdig side af EG er elevernes 
kæmpestore engagement, som viser sig i 

aktive udvalg, skønne fester og en masse 
andre hyggelige aktiviteter. EG’erne 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 sammen-
hold og samtidig introducere jer til EG-livet. 
I den første tid arrangerer vi en lang række 
aktiviteter. Du kan bl.a. se frem til menneske-
pyramider, toiletpapirslege og masser af 
kejtede, men sjove stunder, som du vil huske 
de næste tre år. 

Vi glæder os til at se jer! 

Julie Isabel Holte Teller 3.d, Peter Barfoed 3.a, Phillip 
Saabye 3.d, formænd for introudvalget

Den første tid på skolen
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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 oplevelser 

CO2-UDVALGET
I CO2-udvalget gør vi en indsats 
for klimaet! Med eleverne i 
spidsen arbejder vi på grønne 
projekter og har bl.a. fået 
installeret solcelleanlæg, 
regnvandstoiletter og LED-lys 
– ingen ideer er for store eller 
små. Vi er også kendt for vores 
klimavenlige tiltag udenfor EG’s 
mure, og derfor tager vi ofte på 
ekskursioner for at blive inspi-
rerede og inspirere andre. Vil du 
være med, så kom til et møde og 
hør mere.   

Laxmy Baleswaran Krishnapillai 3.b 
og Lærke Samsø Bloch 3.b, på vegne 
af CO2-udvalget

DGS
DGS er en forkortelse for Danske 
Gymnasieelevers Sammenslut-
ning. Vi er et større nationalt 
talerør for elevrådet og eleverne 
på EG. Sammen med elever fra 
hele landet fører vi kampagner 
og diskuterer, hvordan gym-
nasielivet skal se ud. Som så 
mange andre udvalg på EG er 
DGS åbent, så du er ikke forpligtet 
til at komme hver gang, men kan 
smutte forbi, hvis der er noget, 
du vil have ændret. Vi ser frem til 
at møde dig!
 
Nina Lerche Jeberg 3.v, formand for 
DGS

sammen med os. I Det Internati-
onale Korps arbejder vi for at få 
en bedre og bredere forståelse 
af fremmede kulturer, vi læser 
om nye spændende steder og 
rejser ud i verden.

Nina Løvengreen 2.l og Victoria 
Schluter 2.x, formænd for Det 
Internationale Korps

Elevinitiativer

Alle har mulighed for at blive hørt og få indflydelse på EG. 
Alt, du skal gøre, er at engagere dig, og det er der tradition for, 

at rigtig mange gør. Skolen har et åbent og indflydelsesrigt elevråd 
og mange forskellige elevudvalg, som planlægger et væld af 

arrangementer, der sætter kulør på hverdagen.

ELEVRÅDET

Elevrådet er EG’s største udvalg og grundlaget for al elevaktivitet på skolen. Vores opgave 
er at sikre, at du og alle andre elever er glade for at gå i skole og får en skøn tid her på ste-
det. Vi arbejder hele tiden på at forbedre elevernes trivsel i og udenfor EG’s klasselokaler 
i et tæt samarbejde med både lærere, ledelse og bestyrelse. Det betyder, at vi har stor 
indflydelse på skolen, og at der bliver lyttet til os. Det bedste ved elevrådet er at det er 
åbent, så ALLE elever er velkomne til at være med. Du er ikke forpligtet til at komme hver 
gang, men kan møde op, når du har noget på hjerte eller bare gerne vil lytte. Elevrådet er 
også et godt sted at møde nye venner på tværs af klasser og årgange, og du får mulighed 
for at deltage i særlige elevrådsarrangementer.

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 melde dig ind i vores Facebookgruppe 
’EG elevråd’ og følge med i, hvad der sker.

Jeg glæder mig til at møde dig!

Andreas Thaisen Løvengreen 3.l, elevrådsformand

EGMUN  
(MODEL UNITED NATIONS)
EGMUN er uden tvivl et af skolens 
fedeste udvalg! Styregruppen 
består af ca. 30-40 aktive elever, 
og hovedopgaven er at planlægge 
den årlige EGMUN-konference 
i november. EGMUN er et FN-
rollespil, og begivenheden er 
udelukkende arrangeret af 
eleverne. Men det hele handler 
ikke om konferencen, resten af 
året arrangerer vi middage og 
rejser ud for at deltage i MUN-
konferencer i udlandet, fx Rom 
og Bukarest.

Andreas Rantzau 3.u,
formand for EGMUN
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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. 
Du er med til at bestemme tema 
og band, og derudover lærer 
du en masse nye mennesker at 
kende. I festudvalget er der højt 

MUSIKUDVALGET
Musikken er en stor del af EG, 
og i musikudvalget kan alle 
få indflydelse på de musikal-
ske aktiviteter, der foregår på 
skolen - fx Stjerne for en aften. 
Hvis du er glad for musik eller 
bare gerne vil være med til at 
sætte dit præg på musiklivet og 
-miljøet, så kom til vores møder. 
Måske bliver din gode idé til et 
arrangement for hele skolen, 
eller måske får du bare nogle 
nye venner, som også synes 
musik er det bedste, der findes.

Andreas Nymand 3.a, formand for 
musikudvalget

INTROUDVALGET
I introudvalget giver vi den nye 
årgang den bedst mulige start 
på EG, så du ikke et sekund er i 
tvivl om, at du har valgt det rig-
tige sted. Vi består af et stærkt 
team af tutorer fra 2. og 3.g og 
arrangerer en masse aktiviteter, 
fx elevernes første skoledag og 
Fiestafredag. Vil du være med 
til at give de næste årgange en 
varm velkomst, så meld dig ind 
i introudvalget. Her er plads til 
sjov, og samtidig lærer du elever 
på tværs af årgangene at kende. 
Vi glæder os til at se dig!

Julie Isabel Holte Teller 3.d, Peter 
Barfoed 3.a, Phillip Saabye 3.d, 
formænd for introudvalget

OD-UDVALGET
Operation Dagsværk er en 
hjælpeorganisation drevet af 
gymnasieelever, og i OD-
udvalget kan du gøre en forskel 
for mennesker, der ikke har de 
samme muligheder som dig. 
Vi planlægger bl.a. OD-dagen i 
november, hvor alle elever får 
fri fra skole til at arbejde, samt 
vores OD-fest 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. 

Nanna Dyreborg Zachau 3.l, formand 
for OD-udvalget

ÆSTETIKUDVALGET
Æstetik er ikke kun for arkitek-
ter og kreative hjerner. EG er 
en fed skole, og den skal gerne 
blive endnu federe. Skal vi have 
en regnskov på Torvet eller 
vægdekorationer på balkonen? 
Nye sofaer i hullet eller blå 
døre? Meld dig ind i udvalget og 
vær med, når vi går i brechen 
for det skønne og samarbejder 
med kontoret og Elevrådet, så 
vores skole bliver det bedste 
og smukkeste sted – til gavn og 
glæde for alle!

Peter Barfoed 3.a, formand for 
æstetikudvalget

SKOLEBLADET
En af de sejeste ting ved EG er 
uden tvivl skolebladet. Udvalget 
står selv for hele processen - fra 
at skrive artiklerne, lave layout 
og til at sende bladet i trykken. 
Vi arbejder under mottoet “Fordi 
der er så meget at skrive om”, 
fordi skolens mange aktiviteterer 

til loftet, og vi ved ikke noget 
bedre end at feste med hinan-
den. Hvis du er super god til at 
puste balloner op, fuld af idéer 
og har masser af godt humør, så 
meld dig ind hos os.

Dagmar Sofie Olsen 3.c, Sofie Møller 
3.n, Simon Kobberø Føns 3.l og 
Nikolaj Kindberg 3.l, formænd for 
festudvalget

er en uudtømmelig kilde, når det 
kommer til indhold. Vil du gerne 
stå med et blad mellem hæn-
derne, som DU har været med til 
at skabe? Så er skolebladet helt 
sikkert noget for dig. 

Anna Wegner 3.j, Erika Ausker 3.j, 
Emma Josephine Bang Petersen 3.j, 
skolebladsformænd

STEMNINGSUDVALGET
Der er rigtig mange skønne 
arrangementer på EG, og de  
er ikke allesammen fester.  
I Stemningsudvalget står vi for 
alt det hyggelige og stemnings-
fulde på skolen, blandt andet 
Juleboden og Valentinesboden, 
vi arrangerer filmaftener og 
Karaoke Nights og gør alt, hvad 
vi kan, for at skabe en hyggelig 
atmosfære på vores højtelskede 
EG. Har du lyst til at give dine 
venner noget ekstra at glæde 
sig til i hverdagen, så er det i 
Stemningsudvalget, du hører 
hjemme. 

Frederik Stener Pedersen 2.s, formand 
for stemningsudvalget

EG RADIO
EG Radio er skolens uofficielle 
talerør og handler om lige det, 
du har lyst til at høre om. Alle er 
velkomne til møderne, og ingen 
indslag er for useriøse (eller 
seriøse). Det kan handle om 
SRP, Roskilde Festival, køns-
sygdomme eller bare om, hvad 
der sker på skolen. Vi lever efter 
Enhedslistens principprogram 
og har derfor ingen formand, 
men en samlet redaktion med to 
mål: bedre radio til eleverne og 
rød revolution på EG! 

Villads Cavani Rostrup 3.u , Peter 
Barfoed 3.a, Julie Isabel Holte Teller 
3.d, almene fodsoldater
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LÆR AT TALE
Er du den fødte taler – eller vil du gerne blive 
det? EG’s tale- og debatklub, EG Debate, er et 
tilbud til sprogligt nysgerrige elever, som gerne 
vil lære at holde taler og debattere og samtidig 
tale en masse engelsk. Én gang om måneden 
mødes medlemmerne til en hyggelig time, hvor 
de lærer om retorik, lærer at overbevise og 
argumentere og træner tale- og debatteknik. 
Medlemmerne går ofte praktisk til værks og 
skiftes til at tale og give feedback. Af og til får 
klubben besøg af eksperter indenfor feltet og 
tager også på ekskursioner – blandt andet har 
de besøgt retorikstudiet på KU og en pressese-
kretær på Christiansborg. 

DEBATKONKURRENCER
Et par gange om året træder medlemmerne op 
på talerstolen i et større forum, når de deltager 
i konkurrencer mod andre. En af disse er EG’s 
egen debatkonkurrence for københavnske 
og nordsjællandske gymnasier, som afholdes 
hvert år i april. Hele dagen summer skolen af 
debatlyst, spænding, hyggelige snakke over 
kaffen og glæden over at lege og kloge sig 
samtidig. 

Klubben er åben for nye medlemmer - og som 
medlem af EG Debate bliver du bedre til at 
stille dig op foran et publikum og til at argu-
mentere i klassen, i dine afleveringer og ikke 
mindst til mundtlige eksamener, hvor retoriske 
evner er guld værd.

Læs mere om EG Debate på skolens hjemmeside under 
’EG Ekstra’.

Der er nogle særlige tiltag, som er med til at gøre EG unik, og som 
gør det ekstra sjovt og givende at være elev på skolen. Bliv klogere 

på fem af disse tiltag – EG Debate, EG Forfatterværksted, EG's 
internationale aktiviteter, CO2-udvalgets klimaarbejde og EGMUN.

EG Ekstra

Elever på talerstolen
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Pludselig rammes jeg af et efterskælv 
Som gentagne slag i hovedet
Eller gentagne stik i maven 
Som en halsbrand der spreder sig til hjertet.

- Fra digtet ’EFTERSKÆLV’, Valentin 3.m 

SKRIV LØS
Alle elever er forfattere. Mens du går på EG, 
kommer du til at skrive rapporter, litterære 
analyser, kronikker og essays og meget mere. 
At skrive er en del af dét at gå i gymnasiet 
eller på HF. Men mange elever skriver også af 
egen fri vilje. Af lyst og nysgerrighed. Fordi de 
elsker at lege med sproget og forfatte digte, 
noveller mm. Siden september 2016 har disse 
elever haft mulighed for at mødes i et kreativt 
og kunstnerisk forum med navnet EG Forfat-
terværksted. Her har de skrevet og delt tekster, 

talt om forskellige stilarter og genrer og forsøgt 
at lure, hvad de etablerede forfattere gør og 
kan. Har du en forfatterspire i maven? Så er er 
EG Forfatterværksted også stedet for dig. 

FORLØB
Forfatterværkstedet har hjemme i studie-
centret, og her mødes eleverne onsdage i løbet 
af efteråret. To af skolens dansklærere står 
bag initiativet og deltager i møderne, og en 
professionel forfatter er desuden med til at 
lede slagets gang. Dette efterår er det forfat-
teren Amalie Laulund Trudsø, som kommer for 
at læse tekster, lave øvelser og fortælle om sit 
forfatterskab.

Læs mere om forfatterværkstedet og se elever 
læse op fra deres afgangsprojekter på skolens 
hjemmeside under ’EG Ekstra’.

Forfattertalenter folder sig ud
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INTERNATIONALT UDSYN
EG’s elever skal leve og arbejde i en globalise-
ret verden. Derfor arbejder skolen aktivt for, 
at verden også bliver en del af EG. Det sker 
blandt andet gennem Internationaliserings- og 
Sprogudvalgets arbejde, hvor elever og lærere 
sørger for at åbne EG’s døre op for et væld af 
internationale initiativer.

OPLEVELSERNE VENTER
Der er mange muligheder for at få internatio-
nale oplevelser på EG. Som elev kan du tage 
på studietur, hvor du får en masse sjove og 
spændende oplevelser sammen med dine 
klassekammerater og samtidig ser dine fag fra 
helt nye vinkler. Det faglige indhold prioriteres 
højt, og to af klassens fag arbejder sammen 
om et bestemt emne, der er relevant for desti-
nationen. 

Du kan også skabe erfaringer og venskaber på 
tværs af landegrænser gennem udveksling, 
hvor du bliver indkvarteret privat og oplever livet 
som gymnasieelev i et andet land. Udveks-
lingen tager udgangspunkt i fagene sprog og 
kultur, matematik, dansk og samfundsfag, 
matematik og idræt eller historie og arkitektur 
& design. EG har faste årlige udvekslinger med 
et gymnasium i Bruchsal, Tyskland og med et 
gymnasium i Metz, Frankrig.

Du kan blive medlem af Det Internationale 
Korps og rejse til spændende destinationer for 
at blive klogere på historiske begivenheder og 
andre kulturer. Korpset mødes hver anden uge 
for at planlægge deres aktiviteter og har blandt 
andet været i Ukraine, Finland og Tyrkiet.
 
Du kan konkurrere mod andre gymnasielever 
på dine spansk-, tysk- eller franskevner til DM i 
Sprog. Skolerne kvalificerer sig til finaledagen 
gennem en online quiz i grammatik, ordforråd 
og kendskab til kultur, og hvert år har EG kvali-
ficeret sig i ét eller flere af de tre sprog.

Ikke mindst kan du indtage rollen som politiker 
sammen med 450 andre gymnasielever fra 
hele Europa til EGMUN, som er EG’s helt eget 
politiske rollespil. 

EG tager også verden med helt ind i klasselo-
kalet gennem virtuel udveksling og har blandt 
andet venskabsklasser på den franske ø La 
Réunion i det Indiske Ocean. Her samarbejder 
eleverne i det virtuelle rum om emner som 
fortidens slaveri og kulturelle forskelle, og de 
får mulighed for at møde udfordringer og skabe 
løsninger sammen.

Du kan læse mere om EG’s internationale aktiviteter på 
skolens hjemmeside under ’EG Ekstra’.

Tæt på verden
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"DET ER OS, DER STARTER PROJEKTERNE"
Espergærde Gymnasium og HF har en markant 
klimaprofil og har gennem en række grønne 
tiltag mere end halveret skolens energiforbrug. 
Det skyldes blandt andet etableringen af sol-
celler, regnvandstoiletter, papirgenbrug samt 
nye miljøvenlige varmepumper og ventilations-
anlæg. Alt sammen tiltag, som er sat i værk af 
EG’s elevstyrede CO2-udvalg. 

Laxmy Baleswaran Krishnapillai og Lærke 
Samsø Bloch er to af de aktive medlemmer. 
Hver anden uge mødes de med resten af 
udvalget for at vende nye ideer og arbejde med 
initiativer, som gør skolen grønnere.

”Noget af det bedste ved udvalget er, at det er 
os elever, der sætter projekterne i gang. Vi bliver 
virkelig hørt, og hvis vores ideer kan lade sig 
gøre i praksis, så bliver de også realiserede,” 
fortæller Laxmy Krishnapillai.

I år arbejder udvalget på at reducere energi-
forbruget endnu mere - de har blandt andet 
udskiftet belysningen på parkeringspladsen 
med LED-pærer, arbejder på løsninger til CO2-
kompensation i forbindelse med studierejser 
og er i gang med at installere et flow-batteri, 
der kan lagre energi fra solcelleanlægget, så 
forbruget af energi også er grønt, når solen ikke 
skinner. 

”Det er spændende at være med til at gennem-
føre projekterne. Og det er store forandringer, 
vi er med til at skabe, særligt i den nye natur-
videnskabelige bygning. Det er nemlig et miljø-
venligt byggeri, hvor vi har tænkt på klimaet fra 
inderst til yderst,” fortæller Lærke Bloch.

INSPIRERER ANDRE
CO2-udvalget er landets mest aktive elevstyrede 
klimaudvalg, og deres resultater har bragt 
både omtale og priser til EG. I 2016 vandt de 
Energiforum Danmarks Energi- og Miljøpris,  
og de har været med i kapløbet om Zayed 
Future Energy Prize. Herudover har udvalget 
været på et utal af konferencer for at dele ud af 
deres viden og holder også selv oplæg på skolen.

”Der er mange, der gerne vil vide, hvordan vi 
arbejder, og ofte kommer der besøgende til EG, 
som vi holder oplæg for. Det er fedt at kunne 
inspirere andre og det giver virkelig et boost, 
når omverdenen lægger mærke til det, vi gør,” 
forklarer Laxmy Krishnapillai.

Læs mere om klimaindsatsen på skolens hjemmeside 
under ’EG Ekstra’.

Grøn skole
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FRA GYMNASIEELEV TIL TOPPOLITIKER
Hvordan føles det at være en international 
toppolitiker? En professionel debattør, som 
forsøger at skabe forandring i sit eget land og 
i verden? EGMUN er EG’s egen version af det 
politiske rollespil Model United Nations (MUN), 
hvor du ifører dig jakkesættet og træder ind 
på den politiske scene. I fem dage forvandles 
skolen til et FN i miniformat, og ca. 450 EG’ere 
og elever fra gymnasier i hele Europa deltager. 

KONFERENCENS FORLØB
Hvert MUN har et tema, der er omdrejnings-
punkt for konferencen, og som deltager får du 
tildelt et land, som du skal repræsentere i din 
komité eller kommission. Her har du mulighed 
for at diskutere og kæmpe for dit lands interes-
ser og for at vise, hvad du dur til på talerstolen.
I komitéen debatterer de delegerede for-
skellige resolutionsforslag. Det er forslag til 
løsninger på bestemte globale problemer, fx 
bekæmpelse af AIDS, global ulighed og homo-
seksuelles rettigheder. Herefter stemmer de 
delegerede om resolutionsforslagene, og der 
vil også være tid til forhandlinger og ’lobby-
ing’ mellem landene, hvor de delegerede kan 
forsøge at påvirke hinanden. Hvis en resolution 

bliver vedtaget, vil den komme videre til General 
Assembly, hvor de forskellige komitéer og 
kommissioner samles. Her debatteres reso-
lutionerne igen i det store forum, og den helt 
’rigtige’ FN-oplevelse indtræffer.

EN STOR SOCIAL BEGIVENHED
På EG går eleverne meget op i EGMUN, og de 
giver sig hen til oplevelsen med liv og sjæl. 
Mange af de tilrejsende elever indkvarteres 
privat, og varige venskaber opstår. Om dagen 
holdes der på formerne – eleverne er klædt 
formelt og tiltaler oftest hinanden med landets 
navn. Men når en travl dag på konferencen 
ender, så løsnes der op, og der er grin og glade 
stemmer til de middage, som afholdes for 
komitéerne. Der er desuden en stor officiel 
fest, hvor konferencens afslutning fejres med 
musik, dans og hygge. 

EGMUN lever også resten af året. De aktive 
elever mødes jævnligt, og der arrangeres rejser 
til MUN-konferencer i udlandet.
 

Læs mere om EGMUN på skolens hjemmeside under 
'EG Ekstra'.

International politik for fuld udblæsning
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MATEMAT IKUNDERV ISN ING

Velkommen til STX på EG. STX er den 3-årige almene 
gymnasieuddannelse, som giver dig adgang til videregående 

uddannelser, fx universitetet og CBS. På STX bliver du dygtigere 
til de fag, du allerede kender fra folkeskolen, og samtidig får 

du mulighed for at fordybe dig i nye områder. 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 får en række studiekompetencer, som du får brug for 

på din videregående uddannelse. 

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

Det samlede gymnasieforløb består af følgende 
obligatoriske fag:

• Dansk og historie på A-niveau
• Engelsk på B-niveau
• Matematik på B-niveau (– gælder dog ikke 
alle sproglige studieretninger)
• Andet fremmedsprog (fortsættersprog eller 
begyndersprog) på B- eller A-niveau
• Fysik, idræt, matematik, oldtidskundskab, 
religion, 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
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GRUNDFORLØBET
Den første periode af din gymnasietid kalder 
vi grundforløbet. Det strækker sig fra skole-
start 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 undervisning, 
så klasserne i de forskellige studieretninger har 
det samme fundament at bygge videre på. 

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

Og du vil også lære to nye tværgående fag at 
kende:

• Almen sprogforståelse (AP): Her får du 
den sproglige basisviden, som dansk og dine 
fremmedsprog vil bygge videre på. 
• Naturvidenskabeligt grundforløb (NV): 
Her får du en introduktion til de naturviden-
skabelige fag - deres ligheder, forskelle og 
metoder.

Begge fag afsluttes i slutningen af grundforløbet 
med en eksamen.

Undervejs i grundforløbet vil du stifte bekendt-
skab med de studieretninger, vi udbyder på 
EG. Og når du står foran dit valg, vil du få en 
vejledende samtale med en vejleder eller din 
klasseleder. Du kan læse mere om EG’s 11 
forskellige studieretninger 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 de øvre klasser) 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 nogle, som deler 
dine faglige interesser. I skal følges 
ad resten af din tid på EG. Du får 
således fra starten et godt 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 natur-
videnskab. Vi undersøger, hvordan de basale naturlove styrer alt fra livets 
mindste byggesten til vores moderne teknologi. Du kommer til at arbejde med 
emner som 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 
anvendes i naturvidenskaben til at opstille matematiske modeller.

STUDIERETNING 1: 
MATEMATIK A, FYSIK B OG KEMI B
På denne studieretning får du en bred natur-
videnskabelig indsigt i verden omkring dig. 
Du kommer til at arbejde med forsøg, opbygge 
teorier, og du lærer at behandle data. Vi arbejder 
med aktuelle problemstillinger, hvor kemi, 
fysik og matematik spiller en væsentlig rolle. 
Det kan både være inden for teknologiske, 
naturfaglige og samfundsfaglige 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 stu-
dieretning. 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, tsunamier 
og jordskælv, det er nogle af de emner, du 
beskæftiger dig med i geovidenskab. Faget 
giver dig en grundlæggende forståelse for 
de processer, der har skabt jorden, og som 
bestemmer dens fremtid, og du får et overblik 
over forskellige naturfænomener. Studieretnin-
gen binder de naturvidenskabelige 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 ekspe-
rimentere 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 undersøgel-
ses- og analysemetoder i laboratoriet og i naturen. Vi tager naturligvis også 
på ekskursioner og virksomhedsbesøg for at opleve, hvordan biologisk og 
bioteknologisk forskning anvendes i praksis. Med en biofaglig studieretning 
klæder vi dig på til at tage ansvar og handle i et moderne samfund, hvor bio-
teknologien 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.

FYS IKELEVER  BYGGER VARMLUFTSBALLONER

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 molekylærbiologi. 
Emner som sygdomsbekæmpelse, lægemid-
delproduktion, gensplejsede afgrøder og 
miljøvenlige energikilder behandles i undervis-
ningen på denne studieretning. Matematikken 
gør dig i stand til at analysere og fortolke dine 
laboratorieforsøg og forstå samfundsrelevante 
problematikker.

STUDIERETNING 5: 
BIOLOGI A OG KEMI B
Hvis du både kan lide at arbejde i laboratoriet 
og drage på feltundersøgelse i naturen, så 
vil du finde denne studieretning interessant. 
Krop og sundhed, psykofarmakas indvirkning 
på sindet samt arv og miljø er centrale emner. 
Gennem teori og praksis opnår du en forstå-
else for biologiske processer og kemiske stof-
fers opbygning og omdannelse inden for især 
molekylærbiologi, cellebiologi og fysiologi.



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

KAP ITEL  2  /  GYMNASIETKAP ITEL  2  /  GYMNASIET

–
 29 ––

 2
8 

–

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 
samfundsforhold, 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 med din viden 
om nationale og internationale forhold, og vi klæder dig på til at tage aktivt 
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 politiske debat 
i stadig højere grad baserer sig på økonomiske 
argumenter. Er skatten for høj i Danmark? Hvad 
er sammenhængen 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 matematik og 
samfundsfag på højt niveau får du lov til selv at 
prøve kræfter med at besvare disse spørgsmål.

STUDIERETNING 7: 
SAMFUNDSFAG A OG ENGELSK A
Er Donald Trump en trussel for det ameri-
kanske demokrati? Hvorfor valgte briterne at 
forlade EU? Er det muligt for et lille land som 
Danmark at sætte fingeraftryk på den globale 
dagsorden? Denne studieretning er for dig, 
der er er nysgerrig efter at forstå den politi-
ske 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 debattere og argumentere på et 
højt niveau.

Sproglige studieretninger

I en globaliseret verden er fremmedsprog afgørende for, at vi kan kommunike-
re med andre lande. På de sproglige studieretninger arbejder vi med kulturen, 
samfundet og historien i de lande, hvor fremmedsproget tales, og vi træner 
og opøver gode sprogfærdigheder. 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 fremmede normer og værdier.

STUDIERETNING 8: 
ENGELSK A, FORTSÆTTERSPROG A (fransk 
eller tysk) OG BEGYNDERSPROG B (spansk)
Fælles for de to studieretninger er, at mate-
rialet spænder vidt. Du kommer både til at 
arbejde med tekster og digitale platforme,  
når vi spiller grammatikspil, skyper med 
udenlandske gymnasielever, ser film eller 
hører musik. Du vil møde alt fra Jane Austen til 
nutidens spoken word-artister, og i arbejdet 
med det mangeartede materiale kommer du til 
at beskæftige dig med livets store spørgsmål,  
fx ‘hvem er jeg’, ‘hvorfor er kærligheden så 
svær’ og hvad vil det sige at være ”verdens-
borger”. Når det er tid til studieturen, kan du 
glæde dig til at drikke five o’clock tea i Stor-
britannien, spise croissanter i Frankrig eller 
drikke Radler i Berlin. Udover studieturen har 
du også mulighed for at komme på udveksling i 
Tyskland eller Frankrig.

STUDIERETNING 9:
ENGELSK A, SPANSK A (begyndersprog)  
OG FORTSÆTTERSPROG B (fransk eller tysk)
Studieretning 9 ligner til forveksling nr. 8. 
I stedet for et fortsættersprog på A-niveau 
har du blot begyndersproget spansk på 
A-niveau.

STUDIERETNING 10: 
ENGELSK A, FORTSÆTTERSPROG A 
(FRANSK ELLER TYSK) OG SAMFUNDSFAG B 
På disse studieretninger kobles interesserne 
for sprog og samfund, og du får både sproglige 
færdigheder samt et indgående kendskab 
til kulturer og samfundsstrukturer. I dine to 
sprogfag på A-niveau, engelsk og enten fransk 
eller tysk, vil du møde et væld af forskel-
ligartet materiale. Du skal både læse, tale, 
lytte til musik og se film, og vi udnytter de 
digitale muligheder for at bringe verden ind i 
undervisningslokalet. På tværs af sprog- og 
samfundsfag vil vi sammenligne Danmark og 
andre sprogområder, og vi vil forsøge at forstå 
fx ungdomskulturen, fødevare- eller immi-
grationspolitikken. Efter tre år på studieret-
ningerne har du lært meget om både dig selv, 
Danmark og forholdene i andre lande. Al din 
viden kommer 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.

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.

Studieretning 8-10 giver adgang til de fleste uddannelser inden for sprog, kultur, kommunikation, 
medier og historie.
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Musisk studieretning

STUDIERETNING 11: 
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 studieret-
ning. Musikalsk talent er noget, vi dyrker og 
udvikler undervejs – og du kan lære meget 
på tre år.

I løbet af studiet får du stemmetræning, og 
du lærer at spille, fremføre, producere og 
arrangere musik. Du tilegner dig også en 
teoretisk viden og lærer at forstå og analy-
sere musik. Som en ekstra bonus har faget 
typisk en positiv indvirkning 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 mate-
matik til sprog, samfundsfag og idræt. 

Studieretning 11 giver adgang til næsten alle uddannelser indenfor kunst, musik og design. 
Undtagelsen er arkitektur og design, der kræver matematik på A-niveau. Du kan opgradere 
matematik ved at vælge det som et af dine valgfag.

Nr. FAG FAKULTET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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, fortsættersprog A (fransk 
eller tysk) og begyndersprog B (spansk)

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

Engelsk A, fortsættersprog A (fransk 
eller tysk) og samfundsfag B 

Musik A og engelsk A

Naturvidenskab

Naturvidenskab

Naturvidenskab

Naturvidenskab

Naturvidenskab

Samfundsvidenskab

Samfundsvidenskab

Humaniora  
(sprog)

Humaniora  
(sprog)

Humaniora  
(sprog)

Humaniora 
(kunstnerisk)

Oversigt over   
studieretninger
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Velkommen til HF på EG. På uddannelsen lægger vi vægt på 
projektarbejde og praktikophold, og på at undervisningen er 
praksisorienteret - fag og viden skal kunne bruges til noget. 

Og så tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau og 
trivsel og arbejder for, at klassen fungerer som helhed. Som elev 
på HF får du ikke årskarakterer, i stedet er der eksamen i alle fag, 

og efter to år står du med en uddannelse, som giver adgang til 
korte og mellemlange uddannelser, og som med nogle ekstra fag 

også giver adgang til alle lange videregående uddannelser. 
Lyder det som noget for dig, så læs mere om HF her.

MOTIVATION ER VIGTIGT 
HF er en uddannelse, hvor du skal have lyst til 
at lære nyt inden for en række fag, du allerede 
kender fra folkeskolen, og hvor nye og tvær-
faglige fag kommer til. Du skal have mod på at 
læse og analysere faglige tekster og medier 
og lyst til at blive bedre til at skrive og tale om 
stoffet. Målet er at du får studiekompetence, 
sådan at du kan komme videre i uddannelses-
systemet, og at du har lyst til det, fordi du ved, 
du kan. 

PÅ HF FÅR DU HJÆLP TIL SKOLEARBEJDET
Som en del af undervisningen er der det første 
år indlagt studietid og skriveværksted. Formå-
let er at få undervisning og lektier til at hænge 
sammen i en proces, hvor du kan få hjælp og 
vejledning. Der er mødepligt hele skoleda-
gen, men så er det meste skolearbejde også 
klaret, når du går hjem. Og skulle der mangle 
en smule, så er skolens studiecafé åben efter 

sidste undervisningsmodul. Du får også en 
tutor, dvs. en lærer du taler med om dine mål 
for uddannelsen, og som støtter dig i at lykkes. 
Klassen har desuden en studievejleder, som du 
altid kan gå til med personlige problemer, og 
som som griber fat i dig hvis det halter. Målet 
er, at du efter to år står som en glad HF-student 
med den blå hue på. 

En toårig vej til studenterhuen
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FOKUS PÅ TRIVSEL OG FÆLLESSKAB I KLASSEN 
På HF har vi et ekstra skarpt øje på klassens 
trivsel og læringsmiljø. Fra første skoledag 
arbejder vi målbevidst på at skabe et godt 
sammenhold i klassen, fordi vi ved at trivsel og 
sammenhold er afgørende for læring. Det gør vi 
bl.a. ved at aftale makkerpar og tilrettelægge 
studiegrupper og ved at tage på hyttetur i star-
ten af skoleåret. To af dine lærere fungerer som 
klasseledere og sikrer bl.a., at elever og lærere 
får talt sammen om, hvordan klassen fungerer 
bedst muligt.

HF – EN DEL AF EG´S UNGDOMSKULTUR
I 2019 starter to HF-klasser på EG. De to 
klasser vil arbejde sammen i flere fag, så du 
kommer til at kende alle HF-eleverne. Samtidig 
bliver du en del af hele EG´s livlige og aktive 
ungdomsmiljø med talrige elevudvalg, fri-
sport, musikliv, cafeaftener og skolefester 
– et studieliv vi skaber sammen med gymnasie-
eleverne. Vi lægger stor vægt på, at alle trives 
sammen uanset uddannelse og baggrund, og 
at eleverne har indflydelse på skolen.

HF – DIREKTE FRA 9. KLASSE
De fleste HF-elever på EG kommer fra 10. 
klasse, en efterskole eller har været ude af 
skolesystemet et år eller flere. Men man kan 
også søge ind på uddannelsen direkte efter 
9. klasse og på den måde hurtigere få en 
eksamen, der giver adgang til videregående 
uddannelser. Det er en god mulighed for 9. 
klasses elever, der har en vis modenhed, og 
som ikke ønsker så lang en ungdomsuddan-
nelse som STX. 

Er HF noget for dig? 

Vi byder hjerteligt velkommen til 
alle, der har lyst til to år på EG med 
fokus på læring i et fællesskab af 
unge med forskellig baggrund. 
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Strukturen på HF
HF-uddannelsen består af de obligatoriske fag - dansk, engelsk 

og matematik - samt den naturfaglige faggruppe og den kultur- og 
samfundsvidenskabelige faggruppe. Dertil kommer en fagpakke, idræt 
eller mediefag og et eller flere valgfag, du selv vælger. 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/
musik 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, MEDIEFAG ELLER MUSIK
Når du ansøger om optagelse på HF-uddannelsen, skal du angive, om du ønsker idræt, 
mediefag eller musik i 1.HF. Alle tre fag lægger vægt på praktiske færdigheder med 
inddragelse af teori. I idræt kombineres boldspil, dans og individuelle idrætsgrene med 
viden om træning, sundhed og trivsel. I mediefag kommer du til at producere film og 
lære om filmteori og analyse. I musik skal du have lyst til at lære at synge og spille et 
instrument og forstå, hvordan sange er bygget op.  

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 fire fagpakker:

• Matematik B og erhvervsøkonomi C
• Matematik B og samfundsfag B
• Samfundsfag B og psykologi C
• Biologi B og psykologi C

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

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

OPTAGELSE
For at blive optaget på uddannelsen skal du aflægge folkeskolens afgangsprøver og være 
erklæret uddannelsesparat af UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). Elever der ikke 
er erklæret uddannelsesparate, kan søge om at komme til en optagelsesprøve i fagene 
dansk, engelsk og matematik. Ansøgningsfristen for optagelse er den 1. marts 2019. 
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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. 

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 samme 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 optagelse 
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 byrum-
met. Du kommer til at arbejde analytisk, 
procesorienteret og innovativt med historiske 
kunstværker, arkitektur og andre billedmedier 
såsom pressefotos og computerspil. Vi under-
søger forskellige billedverdener og får viden 
om, hvordan de bliver til. Du kommer til at løse 

opgaver ved hjælp af forskellige værktøjer, 
bl.a. fotoudstyr, computer og pensel. I bil-
ledkunsttimerne går vi også på udstillinger, 
samarbejder med kunstnere og skaber vores 
egne udstillinger.

DRAMA
I drama lærer du både at skabe og forstå teater. 
Du lærer fagets teori, og samtidig tager vi 
afsæt i din krop og stemme. Den praktiske 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 improvisere 
og træne at være på, og du bliver bedre til at 
arbejde i kreative processer og samarbejde 
tillidsfuldt. Vi skal også opleve professionelt 
teater, der kan inspirere os og give ideer til 
vores egne teaterstykker. 

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

muligheder, EG udbyder, fx erhvervsøkonomi, musik, mediefag 
og psykologi. Du kan lade dine interesser guide dig, eller du 

kan tage hensyn til hvilke supplementer og opgraderinger, der 
understøtter din videre uddannelse.

Udvid din horisont
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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 skal du vælge dette fag. I design 
og arkitektur arbejder vi praktisk og teoretisk 
med at udforme og analysere fx logoer, embal-
lage og plakater. Du lærer også at analysere 
og skitsere forslag til vores omgivelser, som 
byrum og arkitektur, og at designe produkter, 
som møbler af genbrugsmaterialer. I undervis-
ningen vil du lære at bruge et digitalt billedpro-
gram, og vi vil gennemgå forskellige teknikker 
til at bygge modeller. 

MEDIEFAG 
Hvis du vælger mediefag, kommer du til at 
arbejde med film - bagved og foran kameraet. 
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 
løses i grupper. De leder frem til et større film-
projekt, 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, stemmetræning 
og instrumentspil, og du vil blive overrasket 
over, hvor langt du kan nå på et enkelt år. 
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, Forårs-
koncert og kor.

Sprog

Sprog er din adgangsbillet til verden. I sprog-
fagene lærer du både at tale og skrive på frem-
medsprog, og du får kendskab til andre landes 
kultur og historie. Engelsk er obligatorisk både 
på STX og HF. Derudover kan du på STX vælge 
enten et fortsættersprog eller et begynder-
sprog. 

EG TILBYDER FØLGENDE SPROG:
• Fransk - fortsættersprog
• Italiensk - begyndersprog
• Kinesisk - begyndersprog
• Latin – begyndersprog
• Spansk - begyndersprog
• Tysk - fortsættersprog

DM I SPROG
På EG vil vi gerne udfordre eleverne og opfordre 
dem til at vise, hvad de kan. Derfor deltager 
flere af sprogfagene hvert år i DM i Sprog - en 
national, flersproget konkurrence for grund-
skolen og gymnasiet. Der dystes i sprogene 
fransk, spansk og tysk, og eleverne besvarer 
spørgsmål om grammatik, kultur og ordforråd. 

Andre valgfag

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

NATURVIDENSKABELIGE FAG
• Biologi 
• Fysik 
• Informatik 
• Kemi 
• Matematik
• Naturgeografi 

Valgfagsblokkene giver dig bl.a. mulighed for 
at opgradere matematik til et B- eller A-niveau 
eller kaste dig over andre naturvidenskabe-
lige fag. I fysik, kemi, biologi og naturgeografi 
beskæftiger du dig fra forskellige vinkler med 
naturen og naturlovene, og i informatik lærer 
du om it-udvikling i bred forstand.

HUMANISTISKE FAG
• Filosofi
• Psykologi
• Religion
• Retorik 

Det handler om mennesket i de humanistiske 
fag, og alt det vi skaber som tænkende, hand-
lende og følende væsner. Du kan fx blive klo-
gere på verdens religioner, blive en blændende 
taler i retorik, eller du kan dykke ned i livets 
store spørgsmål i filosofi - såsom Hvem er jeg? 
Hvad er lykke? Hvad er et godt samfund? Dertil 
kommer faget psykologi, hvor du bliver klogere 
på det menneskelige sind og forsøger at forstå 
menneskers forskellighed på baggrund af per-
sonlige, sociale og kulturelle faktorer.
   

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAG
• Erhvervsøkonomi
• Samfundsfag

I de samfundsvidenskabelige valgfag drejer 
det sig helt overordnet om, hvordan mennesker 
udvikler og organiserer deres fælles virkelighed 
i en samfundsstruktur. I centrum er samfunds-
fag, som du kan få på B- og A-niveau, og EG 
udbyder desuden erhvervsøkonomi, hvor du 
analyserer virksomheder og lærer om samfun-
dets markedsstrukturer. 

FYSISK AKTIVE FAG
• Dans
• Idræt

Hvis du gerne vil beskæftige dig med bevæ-
gelse både praktisk og teoretisk, så er der 
rig mulighed for det ved at vælge idræt på 
B-niveau, hvor fysisk aktivitet kombineres 
med læring om krop, bevægelse og sundhed. 
Du har også en unik mulighed på EG for at 
vælge dans, et fag for alle som elsker at folde 
sig ud på dansegulvet. Undervisningen kommer 
rundt om mange forskellige stilarter – alt fra 
ballet til hiphop – og du bliver klogere på dan-
senes historiske og kulturelle baggrund.  

For at oprette et valgfag kræves minimum 10 del-
tagere. I skoleåret 2018-2019 har vi dog oprettet 
enkelte valghold med færre deltagere. 



–
 47 ––

 4
6 

–

ELEVER  FORAN SKOLEN

OPTAGELSE  PÅ  STX  OG  HF

Optagelse på STX og HF

KRAV
For at blive elev på Espergærde Gymnasium 
og HF er de grundlæggende krav, at du skal 
aflægge folkeskolens afgangsprøve og 
desuden erklæres uddannelsesparat af UU 
(Ungdommens Uddannelsesvejledning).  

De øvrige adgangskrav til de gymnasiale 
uddannelser kan du læse mere om på 
UddannelsesGuidens hjemmeside, 
www.ug.dk, hvor du kan finde de regler, 
der er relevante for dig. Hvis du kommer 
fra en skole, hvor det ikke er muligt at 
aflægge folkeskolens afgangsprøve, skal 
du til en optagelsesprøve. Dette kan du 
ligeledes finde information om på Uddan-
nelsesGuiden. 

Du er meget velkommen til at søge vejled-
ning hos Espergærde Gymnasium og HF´s 
administration og studievejledere. Du kan 
finde alle kontaktoplysninger på vores 
hjemmeside, www.eg-info.dk.

VIGTIGE DATOER
Ansøgningsfristen for optagelse er den  
1. marts 2019. Den endelige fordeling af 
elever afsluttes ca. 1. juni.

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

GYMNASIET
• Et kunstnerisk fag på C-niveau: 
Billedkunst, design og arkitektur, drama, 
mediefag eller musik
• Et andet fremmedsprog: Enten et fort-
sættersprog (fransk eller tysk) eller et 
begyndersprog (italiensk, kinesisk eller 
spansk) 

HF
• Et praktisk fag på C-niveau. Idræt, 
mediefag eller musik

HELSINGØR ELITEIDRÆTS AKADEMI 
Er du talentfuld idrætsudøver, og ønsker 
du at kombinere dine sportslige målsæt-
ninger med en skolegang på EG, så kan du 
søge om optagelse på Helsingør Eliteidræts 
Akademi (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 
andre 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 idræts-
aktiviteter og har en uddannelsesmentor 
tilknyttet, som sammen med HEA støtter 
dig i hverdagen. 

Vælger du at blive HEA-elev skal du følge 
studieretning 7 med engelsk A og samfundsfag 
A. Du kan hente et ansøgningsskema på HEA’s 
hjemmeside www.helsingortalentogelite.dk. 
Ansøgningsfristen til HEA er 1. marts 2019.



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-info.dk

Studievejledning:
Telefon: 49 17 60 30

E-mail: studievejledning@eg-gym.dk
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NYT T IG  V IDEN

Nyttig viden
EG-TAL
EG er en selvejende institution under staten 
med ca. 1200 elever fordelt på 43 klasser 
(39 gymnasieklasser samt 4 HF-klasser). 
Skolen har ca. 130 ansatte herunder lærere, 
ledelse, administration, pedeller, rengørings- 
og kantinepersonale. Bestyrelse er på 11 
medlemmer bestående af repræsentanter 
fra erhvervslivet, Region Hovedstaden, fol-
keskoler, universiteter, ansatte og elever. EG 
har et årligt budget på 90 millioner kr. Der 
rådes over et grundareal på 54.645 m2 inkl. 
hovedbygningen, en idrætshal, atletikareal, 
fodbold-, basketball-, frisbeegolf- og 
beachvolleybaner, mm. Bygningsarealerne 
er på 10.450 etagemeter.

EG-FACILITETER
IT: Hele EG er dækket af et trådløst net. Når 
du starter på skolen, får du et brugernavn 
og en kode og dermed adgang fra din egen 
eller skolens computere. Internettet bruges 
aktivt i undervisningen, og du introduceres 
løbende til værktøjer, der kan bruges i for-
bindelse med opgaveskrivning og undervis-
ningsforberedelse.  Du får også adgang til 
skolens intranet. Her kommunikerer du med 
dine undervisere og klassekammerater, og 
du får et overblik over dit studieforløb her-
under 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 drikke-
varer. 

Vejledning: Du vil have en masse spørgsmål 
i løbet af din tid på EG, og på skolen sidder 
folk klar til at hjælpe dig.

Studievejledning: Hver klasse har tilknyt-
tet en studievejleder, hvis opgave det er at 
bistå eleverne i planlægningen studieforlø-
bet og tage hånd om uddannelsesmæssige 
problemer af social, faglig og personlig art. 
Studievejledningen ligger i H263 i stille-
området på 1. sal. Der er som regel en 
studievejleder hver dag mellem 10 og 13.40, 
dog ikke mellem 12.05 og 12.35. Studievej-
lederne kan endvidere kontaktes pr mail 
(studievejledning@eg-gym.dk) eller på 
telefon 49176030.

Læsevejledning: Du kan få hjælp af skolens 
læsevejledere, hvis du har problemer med 
at læse eller stave. Tilbuddet kan benyttes 
af elever, der af en eller anden grund har 
vanskeligheder med det danske sprog og fx 
kan have gavn af ekstra læse- og skriveun-
dervisning, ekstra tid til eksamen eller en 
"IT-rygsæk" med særlige oplæsnings- og 
skriveprogrammer. Læsevejledningen fore-
går i lokale T201 tirsdag kl. 11:35 - 12:00.

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.

På EG’s hjemmeside www.eg-info.dk finder du flere oplysninger om skolen. 
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