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På Rungsted Gymnasium har vi stolte

På Rungsted Gymnasium er ambitiøs ikke

traditioner for at uddanne vores elever til

det samme som kedelig. Det skal være sjovt

mere end uddannelsesparathed. Rungsted

og vedkommende at blive klogere, og fæl

Gymnasium er for dem, der vil lidt mere,

lesskabet gælder ikke kun fritid og til fester.

og vi har siden år 1900 hjulpet vores elever

Her er dannelse og uddannelse også et fæl

med at sætte dagsordenen for deres eget

les ansvar. Rungsted Gymnasium er for

liv. Vi uddanner kompetente og robuste

dem, der vil mere, men ikke nødvendigvis

verdensborgere, der er deres ansvar bevidst

det samme. Undervisningen og de øvrige

i et nationalt og internationalt perspektiv.

elever vil løbende udfordre holdninger, og
selv om man ikke altid bliver enige, bliver

Med udgangspunkt i de enkelte elevers

man altid klogere i mødet med nye syns

interesser og ambitioner udfordrer vi viden

punkter. Det er i fællesskabet, nysgerrig

og holdninger fra et fundament af solid

heden, det sociale liv – men også i uenig

faglighed og globale perspektiver. Vi er

heden – at eleverne danner et uvurderligt

ambitiøse i alt, hvad vi gør – både fagligt

netværk af venner, samarbejdspartnere og

og socialt.

forretningsforbindelser, de kan have glæde
af resten af livet.

Følg os på de sociale medier og læs mere på
rungsted-gym.dk
facebook.com/rungstedgym/
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rgrungstedgymnasium

rungsted_gymnasium
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Globalt, socialt
og udfordrende
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GLOBALT
Verden er i forandring – nu mere end nogensinde. Vi flytter
på tværs af grænser for arbejde, muligheder og udfordringer,
mens andre flytter sig for at overleve. Det globale udsyn på
Rungsted Gymnasium er ikke kun forbeholdt de, der planlæg
ger uddannelse og karriere udenlands. Vores fælles fremtid
bliver bygget på forståelse og samarbejde, der rækker langt
ud over landegrænser. På Rungsted Gymnasium lægger vi
fundamentet for den fremtid.

SOCIALT
På Rungsted Gymnasium ved vi, at vi gennem et stærkt
fællesskab kan nå længere sammen, end vi kan hver for sig.
Vi forventer, at du gør dig umage for at nå dine mål, og vi
forventer også, at du gør dig umage i dit møde med andre.
Lyt, spørg, og del dine betragtninger med andre end dem,
du er enig med. Viden er en af de få gaver, man kan forære
til andre uden selv at miste den. Den form for gavmildhed
gør det hyggeligt og sjovt at lære med og af hinanden
– både i gymnasiet og i den videre tilværelse.

UDFORDRENDE
På Rungsted Gymnasium er vi drevet af nysgerrighed, og vi
har viljen til at stå på tæer for at se lidt længere. Vi søger nye
perspektiver og løsninger på kendte og nye problemstillinger.
Vi udfordrer det etablerede i både samfundet og i os selv. Vi
overvinder problemstillinger – både sociale og faglige – så vi
hele tiden udvikler os selv og hinanden. De udfordringer, vi
sammen overvinder, gør os ikke bare klogere, men også mere
robuste. Ordet ”robust” henter sin betydning fra det latinske
”robur”, der betyder egetræ. Det er bl.a. derfor, at egetræet er
så centralt i vores logo og identitet.
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Rungsted
Gymnasium
- dit globale gymnasium

Jeg vil gerne byde dig velkom-

del af vores særlige fællesskab.

placering på Stadionallé i

men til Rungsted Gymnasium.

På Rungsted Gymnasium er vi

Hørsholm kan vi give dig nog-

Vi lægger vægt på at give dig

alle drevet af nysgerrighed og

le helt unikke idrætstilbud.

de mest optimale redskaber

glæden ved at blive klogere.

Man behøver dog ikke at være

til at agere i verden, når du

Vi er fælles om at ville lidt

eliteudøver for at finde glæde

tager fra Rungsted Gymnasi-

mere, og selv om vi ikke altid

ved idrætten. Vi har fx et Vild

um. Derfor har vi ud over vores

vil det samme, vil vi alle videre.

med dans-forløb, hvor alle

fælles studieture i klasserne

Det særlige fællesskab rækker

elever lærer at danse.

udviklet et individuelt rejse-

langt ud over studieretninger

program RG Abroad for dig,

og valgfag. På Rungsted

Nysgerrig og ambitiøs

der vil opleve et studieophold,

Gymnasium får du venner,

Vi forventer, at du møder vel-

mens du er på Rungsted

klassekammerater, kollegaer

forberedt og engageret - og

Gymnasium.

– og netværk for livet.

at du tager ansvar for dig selv

Stærke faglige og sociale

Rungsted Gymnasium giver

faglige og sociale fællesska-

fællesskaber

dig et væld af muligheder,

ber. Vi lover til gengæld et

På Rungsted Gymnasium

uanset hvilken studieretning

udfordrende fælleskab, der

bliver du en del af et stærkt

du vælger. Vi har mange akti-

med udgangspunkt i lokale

fagligt, socialt og kulturelt

viteter på tværs af klasser og

og globale vinkler ruster dig

fællesskab, der er værdifuldt

årgange – såsom studieret-

til dine videre studier i Dan-

her og nu og på sigt. Uanset

ningsdage, foredrag, idræts-

mark eller i udlandet.

om du vælger de delvist en-

dag, caféarrangementer,

gelsksprogede studieretnin-

ekskursioner, studieture, ATU,

Velkommen i fællesskabet på

ger, de naturvidenskabelige,

debatklub, skakklub og vores

Rungsted Gymnasium. Jeg

samfundsvidenskabelige,

eget RG Talentprogram.

glæder mig til at følge dig og

og andre, når du indgår i vores

dine medstuderende på jeres

kunstneriske eller sproglige

vej til nye udfordringer.

studieretninger, eller om du

Idræt binder skolen sammen

vælger virksomhedsøkonomi,

på kryds og tværs. Skolen har

innovation, erhvervsøkonomi,

succes som Team Danmark

drama, musik, design eller

Uddannelsespartner, og vores

mediefag som valgfag, så er

eliteidrætsordning involverer

Ruth Kirkegaard

du sikker på, at du vil blive en

over 70 elever. Med vores

Rektor
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Her kan vi tilbyde dig tre delvist
engelsksprogede studieretninger.
Vi samarbejder med virksomheder
og har venskabsskoler i hele
verden. Den daglige undervisning
er på alle studieretninger tilrette
lagt med et globalt udsyn.
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Fællesskab for mig er, at man
føler sig som en del af noget
større. Det gør man på RG.
Freya Gordon Jensen, 2.a
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RG Elevråd
RG Event
RG Fest
RG Season
RG er stærke
RG SoMe
fællesskaber
RG Merchan
RG Velgøren
RG Kantine
RG Musik
RG Klassike
RG Skak
RG Idræt
RG Sport+

Fra det lille til det store fællesskab, fra det lokale til det
globale. På Rungsted Gymnasium sætter vi faglige og

sociale fællesskaber højt. Idrætsdagen spreder fx glæde
og kampgejst i klasserne, og det samme gør helskoleeventen Vild med Dans. Hver onsdag hjælper dygtige

3.g’ere med at løse ligninger i matematikcaféen, mens

man i skolens mange udvalg og klubber møder hinanden
på kryds og tværs af årgange og klasser og samles om
interesser som litteratur, bæredygtighed, skak, bræt-

spil, strik, idræt, musik, SoMe, indretning, merchandise,
eventmaking, café, fester, fællesarrangementer og
velgørenhed.
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Det faglige udbytte
Det faglige fællesskab er tæt forbundet
med det sociale fællesskab. På Rungsted
Gymnasium har eleverne et meget højt
fagligt niveau, og de tager fra Rungsted
Gymnasium med meget flotte beviser,
når de efter 3 år på Rungsted Gymnasium
søger mod deres næste uddannelse.
Rungsted Gymnasium har en ekstra
ordinær høj andel af elever, der læser
videre på videregående uddannelser
efter studentereksamen.

Tætte bånd i klasserne
På Rungsted Gymnasium prioriterer vi,
at klassefællesskabet fungerer, sådan at
alle elever trives og dermed får optimale
forudsætninger for læring. Lige fra første
skoledag til opstart i studieretningsklas
serne sætter vi al energi ind på, at disse
nye klasser får skabt stærke bånd. Det
sociale klassefællesskab skaber grundlag
for et højt fagligt niveau i klasserne.

Venskaber på tværs
Fællesskabet er stærkt i klasserne, men
fællesskabet er også stærkt på tværs af
klasser. Lige nu har Rungsted Gymnasium
tyve udvalg, som er startet af elever, og
som drives af elever. Her kan man være
kreativ, arrangere fester, planlægge
events, designe merchandise, arbejde
med bæredygtighed eller indgå i
arbejdsgrupper om ombygninger og
indretning på Rungsted Gymnasium.
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Vi tilbyder

Globale
studieretninger
– in English, please

Stærk
business profil
Hos os har du mulighed for at tone din
studieretning mod erhvervslivet. Det kan

Vi tilbyder 12 studieretninger,

du gøre ved at vælge vores studieretning

hvoraf tre studieretninger er globale:

med virksomhedsøkonomi B (et HHX-

1. Global Politics & Economy

fag, som vi har fået love til at udbyde).

2. Global Science

Du kan også vælge et af vores mange

3. Global Society Class.

businessorienterede valgfag: business
studies, erhvervsøkonomi eller innovation.

Her foregår undervisning og eksamen i fag som

Herigennem lærer du fx om iværksætteri,

fx History, Physics, Social Science og Religious

virksomhedsstrategi og økonomi, og

Studies på engelsk. Det internationale fokus

hvordan gode ideer opstår og bliver

understøttes af en studietur i 2.g, der typisk
går til lande uden for Europa som
fx Indien, Kina og USA.

Bæredygtighed

spredt i organisationen.

Vi er i fuld gang med flere bæredygtighedsprojekter, som du kan og vil blive en del af.
Rungsted Gymnasium vil gerne udvise
ansvarlighed og bevidstgøre om de aftryk,
vi sætter i verden. Vi fokuserer på bære
dygtighed og klimaets udvikling både
lokalt og globalt gennem projekter i og

RG Talent

uden for undervisningen.
Vi tilbyder mange talentforløb
gennem dine 3 år på RG, nogle
foregår på Sorø Science Akademi,
andre på universiteter og andre

RG Abroad
– rejseprogram
Vi tilbyder individuelle studieture til dig, der gerne
vil dygtiggøre dig i udlandet. Da vi har mange

etablerer vi selv som åbne talentforløb på RG.

Egen skolebus

elever, der senere vælger at læse eller bosætte
sig i udlandet, tilbyder vi 14 dages studieophold
med sprogtræning og andre fag i New York,
New Zealand, Frankrig, England, Tyskland,

Cambridge
Engelsk

Spanien m.m. I rejser sammen i grupper af
6-10 elever til værtslandene, som vi har
særlige aftaler med.

kl. 07.25

Benediktevej over for

		

Fredensborg Skole

kl. 07.27

Fredensborg Vilhelmro Skole

kl. 07.40 Humlebæk Station på centersiden
kl. 07.42 Humlebæk Strandvejen busstop

		

efter Humle Bio

kl. 07.50 Nivå Station på centersiden
kl. 07.59 Holmegårdsvej, Kokkedal

Til dig der måske gerne vil studere i
udlandet senere, tilbyder vi Cambridge
Engelsk inkl. eksamen. Forløbet
ligger typisk i 3.g

kl. 08.04 Kokkedal Station
kl. 08.11

Rungsted Gymnasium

Bussen kører retur igen om eftermiddagen.
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Team Danmark

18 • R U N G S T E D G Y M N A S I UM

Idræt går igen på kryds og tværs af fag, klasser og aktiviteter.
Vi har endda særlige tilbud til dem, der gerne vil drive deres
sport til noget mere. Rungsted Gymnasium er en del af
www.eliteidrætsgymnasier.dk og har mange års erfaring
med at forene eliteidræt med uddannelse på et højt niveau.
Cirka 70 eliteidrætsudøvere er p.t. enten Team Danmarkeller Eliteidrætsordnings-elev på Rungsted Gymnasium.
Vi kalder det Sport+.

Team Danmark

Rungsted Gymnasium tilbyder:

Rungsted Gymnasium er udvalgt som Team

•	At du kan være Team Danmark-elev eller

Danmark Uddannelsespartner. Det betyder,
at vi har mange elever med en sportslig godkendelse fra Team Danmark med tilhørende
gode tilbud til elever på ordningen, der sikrer

elev på Eliteidrætsordningen, uanset
hvilken studieretning du vælger.
•	En Team Danmark-ordning i Team Danmarkklasse eller vælg frit enhver studieretning.

den nødvendige fleksibilitet i hverdagen.

•	En Eliteidrætsordning i Team Danmark-

Alle Team Danmark-elever tilknyttes en Team

•	Morgentræning tirsdag og torsdag

klassen eller vælg frit enhver studieretning.
Danmark-koordinator og en Team Danmark-

morgen fra klokken 8:20-9:50

mentor, der løbende kan yde støtte, hjælp og

•	Supplerende og virtuel undervisning

vejledning. Man vælger selv, om man vil forlæn-

•	Foredrag og øvelser omkring forskellige

ge gymnasieforløbet fra 3 år til et 4-årigt Team

emner, såsom Lifeskills og Dual Career

Danmark-forløb. Der er endda én særlig studie-

•	Individuelle afleveringsfrister i forbindelse

retning, Medicin & Sundhed, hvor der vil være
flere Team Danmark-elever samlet.

med skriftlige opgaver
•	Lektiehjælp
•	Du tilknyttes vores to Team Danmark-

Eliteidrætsordning

koordinatorer.

Rungsted Gymnasium er ud over at være
et Team Danmark-gymnasium også et

Vi udbyder i år en særlig Team Danmark-klasse.

eliteidrætsgymnasium, der har fokus på de

Læs mere her i folderen under studieretning

eliteidrætselever, der ikke er Team Danmark-

nr. 12: Team Danmark.

elever, men udøver eliteidræt i deres respektive
klubber. Som elev på Eliteidrætsordningen

Du kan kontakte skolens Team Danmark-

får du mulighed for at træne visse morgener

og elitekoordinator for mere info på

samt hjælp til at få eliteidræt og skolegang til

gymnasiet@rungsted-gym.dk.

at hænge sammen – som løbende kan yde
støtte, hjælp og vejledning.
Samarbejdspartnere:
For at komme i betragtning til Eliteidræts
ordningen skal man dyrke idræt på højt
niveau. Godkendelse sker efter samtale
mellem skolens eliteidrætskoordinator og
din klub/træner/forbund.
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Inden du begynder
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Begynder- og
fortsættersprog
Spansk begynder
(A-niveau)
I spansk taler vi sproget fra den allerførste
lektion. Spansk tales af næsten 500 millioner
mennesker. Spansk er dermed det næststørste
modersmål i verden. I spansk lærer du at tale
og skrive spansk, samtidig med, at du lærer
om alt fra unge i Málaga til hipstere i Mexico,
fra immigranter på vej mod den amerikanske
drøm til cubanske musikere og entreprenører.

Tysk fortsætter
(A- og B-niveau)
Tysk bygger videre på den viden, du tilegnede
dig i folkeskolen. I gymnasiet opnår du en større faglig sikkerhed med sproget, og du kommer til at kommunikere mere sikkert på tysk i
skrift og i tale. Det er selvfølgelig helt centralt,
at du lærer sproget at kende, men tysk kultur,
historie og samfundsforhold er også en væsentlig del af pensum. Du starter på B-niveau
og kan ønske det på A-niveau i 3.g.

Fransk fortsætter
(A- og B-niveau)

Allerede før du begynder i gymnasiet,
skal du vælge et 2. fremmedsprog.
Engelsk er obligatorisk og altså dit 1. fremmedsprog. Dit 2. fremmedsprogsfag tager
udgangspunkt i, om du påbegynder et nyt
fremmedsprog, eller om du fortsætter et,
du allerede har haft.
Begyndersprog er på A-niveau og dermed
3-årige, mens fortsættersprog er på
B-niveau og dermed 2-årige.

Fransk i gymnasiet er en naturlig fortsættelse
af din tilegnede viden fra folkeskolen. Du starter på B-niveau og kan ønske det på A-niveau i
3.g. I gymnasiet opnår du større sproglig sikkerhed såvel mundtligt som skriftligt. Dine kommunikative kompetencer bliver suppleret med
fransk kultur, historie og aktuelle samfundsforhold, som også er en væsentlig del af pensum.

NB: Hvis dit 2. fremmedsprog er spansk, skal du være
opmærksom på, at det i nogle tilfælde vil udløse et
femte A-niveaufag i 3.g.
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Kunstneriske fag
Du skal vælge et kunstnerisk fag, inden du begynder i gymnasiet.

Drama

Mediefag

Musik

Design & arkitektur

Vi undersøger, hvordan historie, ideologier,

Hvad er det, de sociale medier kan? Hvorfor

Det er svært ikke at have en holdning til

Vellykket arkitektur og design er andet end

samfund og ikke mindst menneskelige for

bingewatcher vi TV-serier? Og hvordan kan

musik. Ligeså begejstret man kan være

bare ”flot”. Det er æstetiske løsninger, der i

tællinger tilrettelægges og fortælles gennem

horrorfilmen skabe et ægte gys hos modtage-

for sin egen favoritmusik, ligeså frustreret

både form og funktion løser konkrete pro

skuespillere, tekst og scenografi. Vi afprøver

ren? Det er nogle af de spørgsmål, som vi i

kan man blive over andres. Med musik som

blemer. Hvor arkitekturen begrænser sig

teori i praksis, og selv om det er dybeste alvor

mediefag løbende besvarer. Vi arbejder både

kunstnerisk fag får du forståelse for, hvor-

til bygningsværker, er design langt bredere

at formidle følelser, eksperimenterer vi og

teoretisk og praktisk med levende billeder.

dan forskellige virkemidler skaber genrer,

– og det har med meget andet end produk-

har det skægt. Forestillinger analyseres, og

Eleverne skal selv producere egne film eller

vi enten elsker eller afskyr. Du kommer

ter og mode at gøre. Vi dykker ned i teorien

vi oparbejder tryghed i at stå foran forsamlinger

andre levende billeder, og så bliver eleverne

selvfølgelig også selv til at spille og synge,

og folder den ud i egne produktioner.

i alle sammenhænge. Drama er et aktivt og

dygtige til selv at analysere tv-serier, film,

og så lærer du om rytmer, noder og akkorder.

kreativt fag.

sociale medier, dokumentarfilm eller podcasts.
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Grundforløb

Fag i grundforløbet
August til primo november
Intro
Dansk
Engelsk
Samfundsfag
Matematik

Screening

Almen sprogforståelse (AP)

Afsluttende prøve

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

Afsluttende prøve

Idræt C
Kunstnerisk fag
2. fremmedsprog
Studieretningsorientering

Introforløb

Vejledning

Obligatoriske fag

Valg af studieretning

Vejledning og valg
af studieretning

Gymnasiet er opdelt i et grundforløb og et studieretnings
forløb. Når du begynder på gymnasiet, er det i et grundforløb,
hvor du og din grundforløbsklasse i de første tre måneder vil

men med resten af 1.g-årgangen og dine elevambassadører.

Hos os bliver du en del af stærke
faglige, sociale og kulturelle
fællesskaber, som er værdifulde
i et globalt samfund.

Vi afholder også idrætsdag og årets første RG-fest. I oktober

Frederikke Elverdam, 2.l

lære skolen og hinanden at kende. Her har vi fokus på, at du
kommer godt fra start både fagligt og socialt, så du hurtigt
føler dig tryg og godt tilpas på Rungsted Gymnasium. I løbet
af de første uger kommer du på introtur og til introfest sam-

skal du vælge, hvilken studieretning du ønsker. Du vil blive
grundigt introduceret til de studieretninger, du har interesse
for, gennem særligt tilrettelagte forløb, så du kan træffe det
rigtige valg.
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Studieretningsforløb

Obligatoriske
fag

I begyndelsen af november begynder du i din studieretningsklasse. Det betyder, at du – udover de venskaber du allerede
har knyttet – vil få en masse nye venner, som deler dine faglige
interesser. Her bliver der igen et introforløb, så du hurtigt
bliver fortrolig med dine nye fag, klassekammerater og lærere.
Elevambassadørerne og dine lærere vil ryste dig og klassen
sammen gennem sjove teambuildingøvelser og navnelege.
Introdagene afsluttes med en intromiddag.
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Studieretningsforløbet består af dine
studieretningsfag, obligatoriske fag samt
valgfag. Fagene indgår på tre forskellige
niveauer: A, B og C, hvor A-niveauet er
det højeste niveau. Du har A-niveaufagene
gennem tre år, og du har minimum fire
fag på A-niveau. B-niveaufag er 2-årige,
mens C-niveaufag som regel er 1-årige.
Studieretningsfagene er de fag, der er
toneangivende for din studiereetning.
Se de enkelte studieretninger for, hvilke
fag det drejer sig om. De obligatoriske fag
er fælles for alle studieretninger, men de
kan være på forskellig niveau i de enkelte
studieretninger. Men alle skal have flg.
obligatoriske fag på minimum det
angivne niveau:
• Dansk A
• Historie A
• Engelsk B
• Matematik B
• Andet fremmedsprog
(spansk A, fransk /tysk B)
• Idræt C

Det jeg godt kan
lide ved min studie
retning, det er,
at vi taler engelsk
i timerne, og på
den måde bliver det
naturligt. Jeg synes
også, at det er fedt,
at vi lærer om mere
globale sammen
hænge – fx i forhold
til samfundsfag.

• Religion C
• Oldtidskundskab C
• Fysik C
• Samfundsfag C
• Kunstnerisk fag C
• Almen sprogforståelse
• Naturvidenskabeligt grundforløb
Ud over de obligatoriske fag er der krav
om, at du skal have mindst tre natur
videnskabelige fag (biologi, fysik, kemi
eller naturgeografi), hvoraf mindst ét
af fagene er på B-niveau (undtaget for
dette krav er de sproglige studieretninger).

Nora Belle Plesner
Søndergaard, 2.c
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Valgfag
Med valgfag kan du tone din studieretning,
så den passer præcis til dine interesser og

RG har åbnet mine øjne op for nye lærings
processer, hvilket gør det langt nemmere
at få ny viden. Det er noget, som jeg tager
med mig på den anden side af gymnasiet.
Mikkeline Nørgaard Rasmussen, 2.c

ambitioner. Vi udbyder mange forskellige
valgfag på Rungsted Gymnasium.

C-niveau fag
• Biologi

• Innovation

• Business

• Kemi

• Dans

• Mediefag

• Design og arkitektur

• Musik

• Drama

• Naturgeografi

• Erhvervsøkonomi

• Programmering

• Filosofi

• Psykologi

B-niveau fag
• Biologi

• Mediefag

• Design og arkitektur

• Musik

• Drama

• Naturgeografi

• Fysik

• Psykologi

• Idræt

• Religion

• Kemi

A-niveaufag
• Engelsk

• Matematik

• Fransk

• Samfundsfag

• Fysik

• Spansk

• Kemi

• Tysk

Vaglgfag oprettes med sikkerhed, hvis mere
end ti elever vælger faget. Fagenes placering
på årgangene, som de fremstår på de næste
sider, kan ændre sig inden gymnasiestart.
Du skal i løbet af 2.g vælge dine valgfag for 3.g.
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- Der er helt sikkert én, der passer til dig

Studieretning

Globale
studieretninger
1

Global Politics & Economy

		

- Social Science A, Matematik A

2

Global Science

		

- Matematik A, Physics B, Kemi B

3

Global Society Class

		

- Social Science A, English A

Naturvidenskabelige
studieretninger
4

Bioteknologi

		

- Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

5		

Medicin og sundhed

		

- Biologi A, Kemi B

6

Science Classic

		

- Matematik A, Fysik B, Kemi B

Samfundsvidenskabelige
studieretninger
7

Business og samfund

		

- Samfundsfag A, Engelsk A, Virksomhedsøkonomi B

8		

Politik og økonomi

		

- Samfundsfag A, Matematik A

9

Verdensklassen

		

- Samfundsfag A, Engelsk A

Sproglige
studieretninger

Studieretninger til fremtiden
Rungsted Gymnasium tilbyder tolv studieretninger
gennem hvilke, du kan realisere netop din drøm.
De er i indhold ganske forskellige, men der er
alligevel fællesskab på tværs af retningerne.

10

Sprog og samfund

		

- Engelsk A, Fransk A/Tysk A, Samfundsfag B

11

Verdenssprog og latin

		

- Engelsk A, Fransk A/Spansk A/Tysk A, Latin C

Team
Danmark
12

TeamDanmark og Eliteidræt

		

- Biologi A, Kemi B, Idræt B
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Social Science A • Matematik A

Global Politics & Economy

1.g

2.g

3.g

Social Science A
Matematik A
English B
Dansk A
History A
2. fremmedsprog A eller B
Biologi C
Kunstnerisk fag C
Fysik C
Naturgeografi C
Religious Studies C
Oldtidskundskab C

This study line is aimed at

ly enhance your ability to

If you are interested in the

students who have a genuine

communicate internationally.

global business world and the

interest in global politics and

The focus on politics and

innovative opportunities, then

economy. Do you have ambi

economy qualifies you to

Business Studies C or Innova-

tions of working outside the

attend further education

tion C are elective subjects

borders of Denmark in an

at universities or business

you can choose.

international organization or

schools with a general

company? If so, this line might

global view.

Idræt C
Flerfaglige forløb

SRP
2. fremmedsprog A
eller valgfag A/B/C
Naturvidenskabeligt fag B
Valgfag C

be the perfect choice for you.
If you wish to increase your
Here, classes in Social Science

global profile in this study

A and History A are taught in

line, we recommend that you

English, which will significant-

upgrade English B to level A.

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

Udbuddet af valgfag - se side 28-29

Characteristics of this study line

Valgfag - Global Politics & Economy

Apart from developing your oral and written

politics and economy. In “Global Politics and Eco

I denne studieretning har du mulighed for at

valgfag skal vælges mellem A-, B- og C-niveau

English skills, you will also become an expert

nomy” we offer a trip abroad in your second year.

vælge tre valgfag. Det ene valgfag skal være et

fagene. Hvis du har spansk som 2. fremmedsprog,

naturvidenskabeligt valgfag på B-niveau. Det

så bortfalder dette valg, og spansk A bliver dit

andet fag skal være et C-niveaufag. Det sidste

5. A-niveaufag.

in global politics and broad math skills. Mathe
matics A is the perfect combination with Social

This tour will most often go to a country outside

Science A as you will become familiar with

of Europe, often visiting one of our many global

managing statistics and data both within

partner schools.
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Matematik A • Physics B • Kemi B

Global Science

1.g

2.g

3.g

Matematik A
Physics B
Kemi B
Dansk A
History A
2. fremmedsprog A eller B
English B
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Engelsk B

Religious Studies C
Oldtidskundskab C
Biologi C

This study line is aimed at

port, radioactive waste, the

considerably improve your

students who are interested

Moon and Mars. In Global

English. You can strengthen

in natural sciences and global

Science, History A has a grea-

your Global Science profile

issues. In Chemistry, we study

ter emphasis on international

by upgrading Chemistry B,

the chemistry in our everyday

history and English B addres-

Physics B or English B to A

lives e.g. in our body, our food

ses rhetoric using the debate

level. If you are interested

and in nature. We study glo-

on climate change as an

in the innovative aspects

bal issues like production and

example.

of science and business,

Idræt C
Flerfaglige forløb

SRP
2. fremmedsprog
eller valgfag A
Valgfag A/B/C
Valgfag C

consider choosing Innovation

use of plastic, medicine, fertilizers and fossil fuels and

Lessons and exams in Physics

work with more sustainable

B and History A are in English.

solutions. In Physics B, we

Therefore, you will develop a

study energy use and trans-

distinct science profile and

C as your elective subject.

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

Udbuddet af valgfag - se side 28-29

Characteristics of this study line

Valgfag - Global Science

This study offers lots of experimental laboratory

We offer participation in camps with other study

I denne studieretning har du mulighed for at

fysik, kemi og 2. fremmedsprog. Hvis du har

work exploring our natural world combined with

lines and schools on various topics as well as a

vælge tre valgfag. Det ene valgfag skal være

spansk som 2. fremmedsprog, så bortfalder

Mathematics for data analysis and modelling.

study tour to a country outside Europe.

et C-niveaufag. Det andet valgfag skal være et

dette valg. Det sidste valgfag skal vælges

A-niveaufag, hvor du har flg. muligheder engelsk,

mellem A-, B- og C-niveaufagene.

We visit global companies working with natural
science as well as Danish and international
universities.
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Social Science A • English A

Global Society Class

1.g

2.g

3.g

Social Science A
English A
Matematik B
Dansk A
History A
2. fremmedsprog A eller B
Biologi C
Kunstnerisk fag C
Fysik C
Naturgeografi C
Religious studies C
Oldtidskundskab C

This study line is aimed at

All lessons in the subjects

ing and competences will

students with a global

English A, Social Science A,

improve considerably in

interest and/or a wish to

History A and Religious

this study line.

study abroad and/or engage

Studies C are taught in

in international studies in

English and final exams

If you are interested in the

Denmark, as well as students

take place in English as well.

global business world and

who want to considerably

Global Society Class focuses

innovative opportunities,

enhance their English skills

on societal issues and culture

then Business studies C

as well as their sense of

in a variety of global cultures/

or Innovation C are elective

global citizenship.

countries. Your global outlook

subjects you can choose

and intercultural understand-

from.

Idræt C
Flerfaglige forløb

SRP
2. fremmedsprog
eller valgfag A/B/C
Naturvidenskabeligt fag B
Valgfag C

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

Udbuddet af valgfag - se side 28-29

Characteristics of this study line

Valgfag - Global Society Class

You will develop your oral and written English

postcolonial countries. Entire Camp Days are

I denne studieretning har du mulighed for at

Det sidste valgfag skal vælges mellem A-, B-

skills significantly and English will become

devoted to explore and discuss global issues

vælge tre valgfag. Det ene valgfag skal være

og C-niveaufagene. Hvis du har spansk som

second nature to you. You will be working

and conflicts in depth. You will participate in a

et naturvidenskabeligt valgfag på B-niveau.

2. fremmedsprog, så bortfalder dette valg,

with topics such as political issues & conflicts,

global study trip to countries outside Europe,

Det andet fag skal være et C-niveaufag.

og spansk A bliver dit 5. A-niveaufag.

national and international economy, globalizati

and perhaps you will visit one of our many

on, multiculturalism, colonialism, India and other

global partner schools across the globe.
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Bioteknologi A • Matematik A • Fysik B

Bioteknologi

1.g

2.g

3.g

Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B
Dansk A
Historie A
2. fremmedsprog A eller B
Engelsk B
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Religion C
Oldtidskundskab C
Idræt C
Flerfaglige forløb

SRP

Denne studieretning er for

af bioteknologien f. eks. med

der understøtter databehand-

dig, der gerne vil vide mere

ledningsevne i nerveceller,

ling på et højt niveau.

om, hvordan vi kan anvende

og hvordan øjet opfanger

2. fremmedsprog
eller valgfag A/B/C

vores viden om levende orga-

farver og stiller skarpt.

Vil du tone din studieretning

Valgfag C

i en mere innovativ og er-

nismers biologi og kemi til
bæredygtige og nye løsninger

Du får en bred indføring i

hvervsorienteret retning, er

af teknologiske problemer og

matematisk og naturviden-

Innovation C eller Erhvervs-

samfundsmæssige udfordrin-

skabelig erkendelse og tanke-

økonomi C et muligt valgfag.

ger. Vi bruger Bioteknologi A

gang. Du laver eksperimenter

Vælg Psykologi C eller Filosofi

til at forstå, hvordan vi kan

i laboratoriet med biologiske,

C, hvis du er interesseret i

forædle afgrøder med gentek-

kemiske og fysiske emner,

de menneskelige eller etiske

nologi og beskytte miljøet.

som understøttes af et grun-

konsekvenser af naturviden-

Fysik B bidrager til forståelsen

digt kendskab til matematik,

skaben.

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

Udbuddet af valgfag - se side 28-29

Særligt for denne studieretning

Valgfag - Bioteknologi

Vi arbejder temabaseret med aktuelle problem

lokale medicinalvirksomheder, PharmaSchool

I denne studieretning har du mulighed for at

stillinger som udvikling af ny medicin. Vi arbejder

på Københavns Universitet og deltager i foredrag

vælge to valgfag. Det ene valgfag skal være

med produktion og forarbejdning af fødevarer,

om den nyeste forskning.

et C-niveaufag. Det andet valgfag skal vælges

f.eks. når vi brygger vores egen øl. Vi besøger

mellem A-, B- og C-niveaufagene. Hvis du har
spansk som 2. fremmedsprog, så bortfalder
dette valg, og spansk A bliver dit 5. A-niveaufag.
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Biologi A • Kemi B

Medicin og sundhed

1.g

2.g

3.g

Biologi A
Kemi B
Matematik B
Dansk A
Historie A
2. fremmedsprog A eller B
Engelsk B
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Fysik C
Oldtidskundskab C
Religion C

Denne studieretning er for

fx diabetes. I mikrobiologi

Studieretningen giver dig en

dig, der er interesseret i biolo-

arbejder vi med, hvordan

bred erfaring med matema-

gi og kan lide at fordybe dig i

antibiotikaresistens opstår

tisk og naturvidenskabelig

eksperimenter og teorier, der

ved brug af viden om

tankegang. Hvis du vil opfylde

handler om processer i men-

økosystemer og evolution.

adgangskravene til medicin-

Idræt C
Flerfaglige forløb

SRP
2. fremmedsprog
eller valgfag A
Valgfag A/B/C

studiet, skal du hæve mate-

nesket og naturen. Med Biologi A får du en forståelse for

Kemi B bidrager til forståel-

matik til A-niveau som valg-

alt levende fra molekyle til

sen af biologien. Vi under

fag i 3.g. Ønsker du en mere

økosystem. Vi arbejder med

søger, hvordan atomer,

fysiologisk retning, er Idræt B

kroppens fysiologi, sundhed,

ioner og kemiske forbindelser

et oplagt valgfag. Er du inte-

sygdom og genetik, hvorved

skaber liv og livgivende

resseret i den psykologiske

vi opnår en evolutionær

processer.

del af sundhed, vil det være

forståelse for sygdomme som

Valgfag C

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

oplagt at vælge Psykologi C.
Udbuddet af valgfag - se side 28-29

Særligt for denne studieretning

Valgfag – Medicin & Sundhed

Vi besøger Zoologisk Have, Øresundsakvariet, virksomheder

I denne studieretning har du mulighed for at

kemi, matematik og 2. fremmedsprog. Hvis du

og forskningsinstitutioner for at skabe sammenhæng

vælge tre valgfag. Det ene valgfag skal være

har spansk som 2. fremmedsprog, så bortfalder

mellem teori og praksis samt forbinde klasseværelset

et C-niveaufag. Det andet valgfag skal være et

dette valg. Det sidste valgfag skal vælges mellem

med verden udenom.

A-niveaufag, hvor du har flg. muligheder engelsk,

A-, B- og C-niveaufagene.
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Matematik A • Fysik B • Kemi B

Science Classic

1.g

2.g

3.g

Matematik A
Fysik B
Kemi B
Dansk A
Historie A
2. fremmedsprog A eller B
Engelsk B
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Religion C
Oldtidskundskab C
Biologi C

Denne studieretning er for

I Kemi B arbejder vi med

Hvis du vil tone din studie

dig, der brænder for natur

emner som tilsætningsstoffer

retning endnu mere natur

videnskab og kan lide at ud-

i fødevarer, produktion af

videnskabeligt, kan du vælge

forske naturen og lave ekspe-

medicin, plastik og kunst

Fysik A eller Kemi A i 3.g.

rimenter. Du får en forståelse

gødning til landbruget.

for, hvordan verden omkring

Vi forbinder teori med prak

En innovativ og erhvervs

os er opbygget og fungerer

tiske forsøg i laboratoriet

orienteret vinkel fås ved

fra de mindste byggesten,

og bruger Matematik A til

at vælge fx Erhvervs-

atomerne, til universet. Vi

matematisk modellering

økonomi C.

arbejder med emner som

og databehandling.

energi, radioaktivitet, klassisk

Idræt C
Flerfaglige forløb

SRP
2. fremmedsprog
eller valgfag A
Valgfag A/B/C
Valgfag C

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

mekanik, elektricitet og
astronomi i Fysik B.
Udbuddet af valgfag - se side 28-29

Særligt for denne studieretning

Valgfag - Science Classic

På Science Classic er der tid til fordybelse i selvvalgte

I denne studieretning har du mulighed for at

fysik, kemi og 2. fremmedsprog. Hvis du har

eksperimenter. Vi besøger ingeniørvirksomheder

vælge tre valgfag. Det ene valgfag skal være

spansk som 2. fremmedsprog, så bortfalder

og forskningsinstitutioner som DTU for at opleve

et C-niveaufag. Det andet valgfag skal være et

dette valg. Det sidste valgfag skal vælges

sammenhængen mellem teori og praksis.

A-niveaufag, hvor du har flg. muligheder engelsk,

mellem A-, B- og C-niveaufagene.
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Samfundsfag A • Engelsk A •
Virksomhedsøkonomi B

Business og samfund

1.g

2.g

3.g

Samfundsfag A
Engelsk A
Matematik B
Dansk A
Historie A
Engelsk B
2. fremmedsprog Tysk B / Fransk B
Biologi C
Kunstnerisk fag C
Fysik C
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C

Business og samfund kom

I Samfundsfag A kommer

I faget Virksomhedsøkonomi

binerer Samfundsfag A,

du til at arbejde med dansk

B er fokus på business og

Idræt C

Engelsk A og Virksomheds-

politik, kommunikation,

mikroøkonomi. Du lærer at

Flerfaglige forløb

økonomi B, som giver dig

makroøkonomi og interna

afgøre hvilke forhold, der

fundamentet til at forstå,

tional politik. Samfundsfag A

har betydning for en virksom-

analyse og vurdere danske

gør dig i stand til at deltage

heds økonomi og identificere,

og internationale samfunds-

i den demokratiske debat.

formulere og løse problemer,

forhold og virksomheders

Samspillet mellem Sam-

der knytter sig til en virksom-

økonomi, strategi og handle-

fundsfag A og Engelsk A

heds økonomiske forhold,

muligheder i en globaliseret

styrker dine evner til at tale

det gælder såvel nyetablere-

verden.

og skrive på et verdenssprog

de startups som etablerede

og forbereder dig på den

virksomheder.

SRP
Virksomhedsøkonomi B
Naturvidenskabeligt fag B

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

globale verden.
Udbuddet af valgfag - se side 28-29

Særligt for denne studieretning

Valgfag - Business og samfund

Du vil møde globale problemstillinger og

Vi arbejder case-orienteret og inddrager gennem

Denne studieretning vælges i forbindelse

skal være et naturvidenskabeligt valgfag på

emner, som fx bæredygtighed, i flere fag, og

PBL (Problem-Baseret Læring) og virksomheds

med det endelige studieretningsvalg i grund

B-niveau. I denne studieretning skal du være

du vil gennem oplæg og ekskursioner blive

besøg, både fysiske, som LEGO og virtuelle,

forløbet. Undervisningen i virksomhedsøkonomi

opmærksom på, at du ikke kan vælge spansk

inspireret til at se på, hvorledes virksomheder

som Google.

B starter i 2.g. Du skal vælge et valgfag og det

som 2. fremmedsprog.

inddrager FN’s verdensmål i deres CSR-strategi.
CSR står for Corporate Social Responsibility.
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Samfundsfag A • Matematik A

Politik og økonomi

1.g

2.g

3.g

Samfundsfag A
Matematik A
Engelsk B
Dansk A
Historie A
2. fremmedsprog A eller B
Biologi C
Kunstnerisk fag C
Fysik C
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C

I denne studieretning får du

eksempel ulighed, ligestilling,

om sammenhænge i sam

en stor viden om samfundet

sundhed, økonomisk vækst

fundet. Matematik A giver

og værktøjerne til selv at fore-

og vælgeradfærd. Kombina

dig en grundig indføring i

tage samfundsvidenskabelige

tionen af Samfundsfag A og

matematiske begreber, og

undersøgelser. De to studie-

Matematik A giver dig en

du får matematiske kompe-

retningsfag supplerer hinan-

fagpakke, som ruster dig til

tencer til at forstå en lang

den godt. I samspillet mellem

en bred vifte af videregående

række emner i dybden. F.eks.

samfundsfag og matematik

uddannelser.

kan de to fag i fællesskab

Idræt C
Flerfaglige forløb

SRP
2. fremmedsprog A
eller valgfag A/B/C
Naturvidenskabeligt fag B
Valgfag C

bruges til at behandle øko

kan du undersøge statistiske
sammenhænge, der om-

I Samfundsfag A finder du

nomisk ulighed, statistik,

handler samfundsfaglige

data i statistiske databaser,

opinions- og sundhedsunder-

problematikker som for

der måske giver dig ny viden

søgelser.

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

Udbuddet af valgfag - se side 28-29

Særligt for denne studieretning

Valgfag - Politik og økonomi

Klasserne deltager i oplæg og workshops, der

vi tager på ekskursioner til Nationalbanken.

I denne studieretning har du mulighed for at

Det sidste valgfag skal vælges mellem A-,

kunne have et sigte med national og global øko

I 1.g deltager vi i Folkemødet på Bornholm,

vælge tre valgfag. Det ene valgfag skal være

B- og C-niveaufagene. Hvis du har spansk

nomi – f.eks. om statistik og metode på Danmarks

hvor vi arbejder case-orienteret med NGO’er

et naturvidenskabeligt valgfag på B-niveau.

som 2. fremmedsprog, så bortfalder dette

Statistik. Vi inviterer løbende oplægsholdere

og hører politiske oplæg. I 2.g rejser vi på

Det andet fag skal være et C-niveaufag.

valg, og spansk A bliver dit 5. A-niveaufag.

udefra og arrangerer debatarrangementer, og

studietur i Europa.
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Samfundsfag A • Engelsk A

Verdensklassen

1.g

2.g

3.g

Samfundsfag A
Engelsk A
Matematik B
Dansk A
Historie A
2. fremmedsprog A eller B
Biologi C
Kunstnerisk fag C
Fysik C
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C

I Verdensklassen kommer du

linger i flere fag, og du vil

historiske og samfundsmæs-

til at arbejde med dansk poli-

blive inspireret gennem

sige emner, som er tværfag

tik, kommunikation, økonomi,

oplæg og ekskursioner.

lige, eksempelvis ”The Presi-

Idræt C
Flerfaglige forløb

SRP
2. fremmedsprog A
eller valgfag A/B/C

dential Election in the US”.

international politik og samfundsmæssige forhold, der

Samspillet mellem Sam-

påvirker den enkeltes måde

fundsfag A og Engelsk A

I Verdensklassen er der fokus

at tænke og leve på. Sam-

styrker dine evner til at tale

på at arbejde case-orienteret

fundsfag A gør dig i stand til

og skrive på et verdenssprog

med f.eks. globale udfordrin-

at deltage i den demokratiske

og forbereder dig på den

ger på tværs af fagene. Studie-

debat, så du kan få indflydel-

globale verden. I Verdens

turen går til et europæisk

se på vores samfundsudvik-

klassen lærer du at kommu-

land i 2.g.

ling. Du vil møde en masse

nikere på engelsk, og du op-

aktuelle globale problemstil-

når stor viden om kulturelle,

Naturvidenskabeligt fag B
Valgfag C

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

Udbuddet af valgfag - se side 28-29

Særligt for denne studieretning

Valgfag - Verdensklassen

I denne studieretning er der – ud over

I denne studieretning har du mulighed for at

sidste valgfag skal vælges mellem A-, B- og

den fælles del – fokus på politik og politisk

vælge tre valgfag. Det ene valgfag skal være

C-niveaufagene. Hvis du har spansk som

kommunikation samt mediernes rolle,

et naturvidenskabeligt valgfag på B-niveau.

2. fremmedsprog, så bortfalder dette valg,

både i Danmark og verden.

Det andet fag skal være et C-niveaufag. Det

og spansk A bliver dit 5. A-niveaufag.
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Engelsk A • Fransk A / Tysk A •
Samfundsfag B

Sprog og samfund

1.g

2.g

3.g

Engelsk A
Fransk A / Tysk A
Samfundsfag B
Matematik B
Dansk A
Historie A
Biologi C
Kunstnerisk fag C
Fysik C
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C
Idræt C

I denne studieretning kom-

Sprogfagene supplerer

Du kan f.eks. arbejde med

mer du til at beskæftige dig

hinanden godt. Der er

feltundersøgelser af livsstil

med sprog i et dansk, euro-

stort spillerum for at tage

og ulighed i metropoler som

pæisk og globalt perspektiv.

spændende historiske eller

Paris, London eller Berlin,

Du arbejder med sprog i

aktuelle emner op i under

eller du kan arbejde med

Valgfag A/B/C

sammenhæng med medier

visningen, og med Sam

f.eks. bæredygtighed. Men

Valgfag C

og samfundsforhold, både

fundsfag får du værktøjer

også emner som udviklingen

her i Danmark og i verden,

til at undersøge forskellige

af ungdomskultur efter 2.

og du bliver god til at an

problemstillinger lokalt og

Verdenskrig kan være om-

vende sprogene i praksis,

i internationale sammen

drejningspunkt for arbejdet

dér hvor de tales.

hænge.

med litteratur og kultur.

Flerfaglige forløb

SRP
Naturvidenskabeligt fag B

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

Udbuddet af valgfag - se side 28-29

Særligt for denne studieretning

Valgfag - Sprog og samfund

Du vil opleve, at denne studieretning konstant har udsyn.

I denne studieretning har du mulighed for at

Det andet fag skal være et C-niveaufag.

Der vil løbende være besøg af gæstelærere udefra eller besøg

vælge tre valgfag. Det ene valgfag skal være

Det sidste valgfag skal vælges mellem A-,

på institutioner med tilknytning til udlandet. I 2.g rejser vi på

et naturvidenskabeligt valgfag på B-niveau.

B- og C-niveaufagene.

studietur til Europa – det kan f.eks. være EU-byen Strasbourg,
og i 3.g vil der være mulighed for at snuse til mulige karrierer
med sprog og samfund på CBS eller KU.
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Engelsk A • Fransk A / Spansk A
/Tysk A • Latin C

Verdenssprog og latin

1.g

2.g

3.g

Engelsk A
Fransk A /Spansk A / Tysk A
Latin C
Matematik B
Dansk A
Historie A
Biologi C
Kunstnerisk fag C
Samfundsfag C
Fysik C
Religion C
Oldtidskundskab C

Denne studieretning er for

Latin vil give dig en grund-

historiske, litterære og kultu-

dig, som har særlig interesse

læggende forståelse for sprog

relle emner som fx køns-(u)

for engelsk, ét af de tre sprog

og grammatik, og du vil

lighed, metropoler/ bysam-

fransk, spansk eller tysk samt

opdage at dette fag vil åbne

fund/storbyer, migration

latin. Du vil komme til at for-

døre for dig i de andre sprog-

eller bæredygtighed.

stå og arbejde med den klare

fag. Det betyder også, at du

sammenhæng mellem mo-

vil dygtiggøre dig i engelsk

Vi vil arbejde med et bredt

derne sprog og latin. Med

og spansk, når du får gram-

udvalg af genrer, som kan

engelsk og fransk/ spansk/

matik og sætningsstrukturer

være skrevne artikler og

tysk bliver du i stand til at

foræret fra latin.

noveller eller multimodale

halvdelen af verdens befolk-

Vi vil beskæftige os med

ning, og du vil kunne begå

sprogenes forhold til en

dig sprogligt i stort set hele

moderne globaliseret verden

verden.

og dykke ned i politiske,

Flerfaglige forløb

SRP
Valgfag C

Valgfag A/B

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

casts og Ted Talks.
Udbuddet af valgfag - se side 28-29

Særligt for denne studieretning

Valgfag - Verdenssprog og latin

Du vil opleve, at denne studieretning konstant

og globale samarbejdspartnere. I 2.g rejser vi til

I denne studieretning har du mulighed for at

anvender sproget i praksis. Det betyder, at stør

et enten fransk/spansk/tysk- eller engelsktalende

vælge fire valgfag. To af valgfagene skal være

stedelen af undervisningen i engelsk og fransk/

land, og i 3.g rejser vi på studietur til eksempelvis

C-niveaufag. De to sidste valgfag skal vælges

spansk/tysk vil foregå på fremmedsprogene.

Paris/Berlin/Granada. Studieretningen giver

mellem A- og B-niveaufagene.

Der vil være besøg af gæstelærere udefra, og vi

mulighed for mange selvstændige valg af valgfag

vil have samarbejde og besøg af eksterne unge

afhængig af interesseområder.
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Valgfag A/B

Valgfag C

tekster, film, billeder, pod-

kommunikere med over

Idræt C
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Biologi A • Kemi B • Idræt B

Team Danmark og eliteidræt

1.g

2.g

3.g

Biologi A
Kemi B

z

Idræt B
Dansk A
Historie A
2. fremmedsprog A eller B
Matematik B
Engelsk B
Samfundsfag C
Kunstnerisk fag C
Fysik C
Religion C
Oldtidskundskab C

I denne studieretning får

Vi arbejder med metoder, der

Man bliver udfordret i modu-

du en større viden om idræt

forbereder dig på at kunne

lerne – f.eks. tager vi på skitur

under alle tre fakulteter:

skrive SRP i Idræt, Biologi A

til Norge med fokus på lang-

Naturvidenskab, Humaniora

og Kemi B.

rend, ture i fjeldet og sjove

Flerfaglige forløb

SRP
2. fremmedsprog A
eller valgfag A

konkurrencer på skiene. Der

og Samfundsvidenskab. Vi
arbejder med fysiologi, musk-

Vi arbejder med en kobling

vil være kobling mellem fage-

ler, nervesignaler, trænings-

mellem teori og praksis, så de

ne Biologi A og Kemi B, der

metoder. Og vi arbejder med

emner, man har i teorilokalet

giver mulighed for at analyse-

sportens etiske dilemmaer,

overføres til det praktiske på

re idrætsfaglige fænomener

idrætshistorie, mental træ-

banerne. Og de praktiske

med flere faglige metoder.

ning, motivationsteori, fysisk

øvelser og bevægelser vi

aktivitet i det senmoderne

har på banerne overføres til

samfund og de problematik-

teorilokalet.

Valgfag C

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

ker, det medfører.

Valgfag

Udbuddet af valgfag - se side 28-29

Særligt for denne studieretning

Valgfag - Team Danmark og Eliteidræt

Der vil være mulighed for at blive uddannet som DIF

I denne studieretning har du mulighed for at

Engelsk, kemi, matematik og 2. fremmedsprog.

Træner 1. Afhængigt af læreren vil man også kunne blive

vælge to valgfag. Det ene valgfag skal være

Hvis du har spansk som 2. fremmedsprog, så

uddannet som Medinstruktør i SUP (StandUpPaddle).

et C-niveaufag. Det andet valgfag skal være

bortfalder dette valg.

Se særlige vilkår for Team Danmark og Idrætsordning

et A-niveaufag, hvor du har flg. muligheder:

på side 12.
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Jeg er helt vildt glad for science,
fordi jeg lærer om, hvordan den
virkelige verden fungerer. Hver
dag bliver vi introduceret til nye
vilde emner, som åbner op for nye
fremtidsplaner og ideer til SRP'en
samt fede interaktive ture.
Olivia Svane, 3.z
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Vejledningscenter
På Rungsted Gymnasium har vi et Vejled

Vejledningscenteret kan hjælpe med:

ningscenter, som står klar til at hjælpe

• Håndtering af hverdagen

dig med at gennemføre din uddannelse.

• Struktur

Vi arbejder tæt sammen med din klasseleder

• Motivation

og ledelsen i forsøget på at skabe de bedste

• Trivsel

rammer for dig, så du kan koncentrere dig

• Præstation og perfektionisme

om din gymnasietilværelse og få den bedste
skolegang.
Studievejlederne har tavshedspligt og vil
altid gerne hjælpe dig.

Kristian Bonne Wulff (KW)

Sandra Toftdahl Brix (SB)

Cecilie Græsholt (CG)

Studievejleder

Studievejleder

Studievejleder

Idræt, Naturgeografi

Historie, Latin, Oldtidskundskab

Engelsk, Idræt

kw@rungsted-gym.dk

sb@rungsted-gym.dk

cg@rungsted-gym.dk
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Ehrhorn Hummerston
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Ehrhorn Hummerston
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Studievejleder

Studiecoach

Studievejleder

Dansk, Dramatik

Idræt, Psykologi

Engelsk, Psykologi,

Design og produktion

le@rungsted-gym.dk

bs@rungsted-gym.dk

Religion, Latin

Ehrhorn Hummerston

ma@rungsted-gym.dk

www.eh.dk
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