Studieretninger på
Herning
Gymnasium
11 spændende
studieretninger

plads til

fællesskab

Videre...sammen

Science
Matematik A, Fysik A/B, Kemi A/B
Science er studieretningen, for dig som brænder for naturvidenskab. Du
vil gerne forstå verden fra det allermindste til det allerstørste, og få indblik i
hvordan klimaforandringer påvirker jorden. Samtidig vil du gerne have en
studieretning der er adgangsgivende til alle videregående uddannelser

Hvad kan du blive?
Ingeniør
It-medarbejder
Økonom
Lærer
Læge

Tandlæge
Underviser

Sygeplejerske
Kemiingeniør

Dyrlæge
Mikrobiolog
Molekylær
biomediciner

Biolog

Hvad skal du arbejde med?
Teori/modeller
Laboratorieøvelser
Fysiske og kemiske fænomener
Energiforsyning
Farvestoffer i fødevarer

Hvem er du?
Du holder af matematik og fysik
Du synes generelt naturvidenskab er spændende
Du kan lide at forholde dig kritisk
Du vil have naturvidenskab på højest mulige niveauer

Biotek
Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B
Denne studieretning er for dig, der er nysgerrig og gerne vil helt
ind i cellen og forstå, hvilken betydning vores DNA har, og hvilke
muligheder vores viden om gener og DNA giver os?

Hvad kan du blive?
Læge

Tandlæge
Underviser
Dyrlæge
Mikrobiolog

Molekylær
biomediciner
Sygeplejerske
Kemiingeniør
Biolog

Hvad skal du arbejde med?
Celler
Naturen
Laboratorieforsøg
Udvikling i bioteknologi

Hvem er du?
Du holder af matematik og fysik
Du synes generelt naturvidenskab er spændende
Du kan lide at forholde dig kritisk

Bioscience
Biologi A – Kemi B
Studieretningen passer til dig, som er særligt interesseret i
mennesket og sundhed. Du får forståelse for og arbejder med kroppen
og naturen, f.eks. gennem sunde fødevarer, muskler, rusmidler,
hormonforstyrrende stoffer og gensplejsning.

Hvad kan du blive?
Læge

Sygeplejerske
Fysioterapeut
Tandlæge
Diætist
Ergoterapeut

Bioanalytiker
Biolog
Agronom
Jordemoder
Ernæring og sundhed
Farmaceut

Hvad skal du arbejde med?
Sundhed
Miljø
Kroppens fysiologi
Natur
Lægemidlers virkemåde
Teori

Hvem er du?
Du vil gerne tage ansvar for menneskers sundhed
Du vil gerne værne om miljøet
Du vil gerne afprøve teorier i praksis

Bioscience
m. idræt
Biologi A – Kemi B – Idræt B (Tilvalg)
Denne studieretning er for elever, som synes, at krop og sundhed
er spændende. På denne studieretning vælger du, at ét af dine valgfag
skal være idræt. Med dette valg har du mulighed for at være
eliteidrætselev eller bare glad for sport.

Hvad kan du blive?
Læge

Sygeplejerske
Idrætsfysioterapeut
Ergoterapeut
Bioanalytiker
Biolog

Agronom
Jordemoder
Agronom

Ernæring og sundhed
Laborant

Hvad skal du arbejde med?
Sundhed
Miljø
Kroppens fysiologi
Natur
Lægemidlers virkemåde
Teori
Idræt og motion

Hvem er du?
Du vil gerne tage ansvar for menneskers sundhed
Du vil gerne værne om miljøet
Du vil gerne afprøve teorier i praksis
Du vil gerne bevæge dig

Klassisk
sproglig
Latin A – Græsk A
I mødet med de to klassiske sprog græsk og latin kommer du blandt
andet til at lære om de græske guder, om Rom og Homers heltedigte.
Du bliver også en ørn til grammatik, lærer det græske alfabet,
og du vil kunne forklare latinske citater som »carpe diem«.

Hvad kan du blive?
Jurist
Statskundskab
Sygeplejerske
Psykolog
Socialrådgiver
Pædagog

Lærer
Gymnasielærer
Teolog
Arkæolog
Religionsvidenskab

Sociolog
Kunsthistoriker
Litteraturhistoriker

Hvad skal du arbejde med?
Systematisk viden om sprog
Bygningsværker
Skulpturer
Malerier
Den antikke verden

Hvem er du?
Du synes paralleller fra den antikke verden til
moderne vestlig kultur er spændende
Du synes Harry Potters trylleformularer på latin er fede

Super
sproglig
Engelsk A – Fransk/Spansk A – Tysk B
På den supersproglige studieretning arbejder du med sprogenes
teoretiske fundament og praktiske muligheder. Det betyder, at du får
en stor grammatisk viden om dine sprog, og at du opnår en meget stor
sikkerhed i at tale dine sprog.

Hvad kan du blive?
Journalist
Kommunikationsmedarbejder
Gymnasielærer
Folkeskolelærer

Reklamekonsulent
Pædagog
Sygeplejerske
Fysioterapeut

Hvad skal du arbejde med?
Grammatik
Synergi ved mange sprog
Menneskeforståelse
Kultur og litteratur
Samfundsforhold

Hvem er du?
Du er ikke nødvendigvis et sprogligt geni,
men du synes sprog er spændende
Du er nysgerrig og rejselysten

Moderne
sproglig
Engelsk A – Tysk A – Samfundsfag B
Vil du blive klogere på de europæiske og det danske samfund? Vil du
ikke gå på kompromis med matematik, selv om du brænder for sprog og
samfundsfag? På den moderne sproglige studieretning får du viden om
samspillet mellem mennesker og kulturer på tværs af grænser.

Hvad kan du blive?
Korrespondent
Tolk
Oversætter
Underviser
Cand. Merc.

EU-medarbejder
Folkeskolelærer
Gymnasielærer

Hvad skal du arbejde med?
Danske og internationale samfundsforhold
Politik
Grammatik
Kultur og historie
Mennesker og kultur

Hvem er du?
Du interesserer dig for to vigtige EU-sprog
Du synes samfundsforhold er spændende
Du er nysgerrig på samspil mellem
mennesker og kulturer på tværs af grænser
Du vil gerne kunne begå dig på engelsk og tysk

Musik
sproglig
Musik A – Engelsk A
På denne studieretning står musik og sprog i højsædet.
De to studieretningsfag, musik og engelsk, arbejder rigtigt godt sammen,
og du arbejder med emner som soulmusik, rap, brit-pop og lyrik med
musik til.

Hvad kan du blive?
Orkestermusiker
Klassisk sanger
Rytmisk sanger

Musikunderviser
Sygeplejerske

Fysioterapeut
Psykolog
Pædagog
Lærer
Jura

Hvad skal du arbejde med?
Kreativitet
Musik i teori og praksis
Kunstnerisk

Hvem er du?
Du vil gerne have en studieretning, der giver 		
adgang til mange uddannelser samtidig med 		
du kan være kreativ
Du vil gerne dyrke musikken

Musik
matematisk
Musik A – Matematik A
På denne studieretning er der fokus på musik og matematik.
Hvis du ønsker at gøre din uddannelse mere naturvidenskabelig eller
kunstnerisk gennem dine valgfag, kan du blandt andet hæve fysik
eller kemi til et højere niveau.

Hvad kan du blive?
Orkestermusiker
Klassisk sanger
Rytmisk sanger

Musikunderviser
Sygeplejerske

Fysioterapeut
Tandplejer
Arkitekt
It medarbejder
Psykolog
Folkeskolelærer

Pædagog
Datamatiker
Økonom
Jurist
Spindoktor

Hvad skal du arbejde med?
Kreativitet
Matematik
Musik i teori og praksis

Hvem er du?
Du vil gerne have en studieretning, der giver 		
adgang til mange uddannelser samtidig med 		
du kan være kreativ
Du vil gerne dyrke musikken og samtidig have mulighed for at vælge i mange retninger efter din stx

Samfunds
matematisk
Samfundsfag A – Matematik A
Syntes du det er sjovt at fordybe dig i tal, statestik, økonomi og politik?
Så kan denne studieretning være noget for dig.

Hvad kan du blive?
Cand. Merc.
Sociolog
Politiker
Kommunikationsmedarbejder
Medierådgiver

Journalist
Lærer
Pædagog
Sygeplejerske
Politi

Hvad skal du arbejde med?
Samfundsforhold
Økonomi
Politik

Hvem er du?
Du kan godt lide ligninger
Du interesserer dig for samfundsfag og økonomi
Du kan lide at arbejde med tal

Samfunds
sproglig
Samfundsfag A – Engelsk A
Har du lyst til at blive dygtigere til sprog og blive klog på andre kulturer?
Så skal du vælge den samfundssproglige studieretning. Her kommer du
blandt andet til at arbejde med samfundsforhold i forskellige lande, ud
fra såvel et sprogligt som et kulturelt og samfundsfagligt perspektiv.

Hvad kan du blive?
Cand. Merc.
Sociolog
Politiker
Kommunikationsmedarbejder
Medierådgiver

Journalist
Lærer
Pædagog
Sygeplejerske
Politi

Hvad skal du arbejde med?
Aktuelle problemstillinger
Sociologi
Økonomi
Politik

Hvem er du?
Du vil gerne blive dygtigere til sprog
Du vil gerne arbejde med aktuelle problemstillinger og projekter
Du synes andre kulturer er spændende

Fag på Herning
Gymnasium
Obligatoriske fag:
Almen sprogforståelse
Billedkunst/Drama/Mediefag/Musik C
Biologi C – Dansk A
Engelsk B – Fransk A/Spansk A/Tysk B
Historie A
Idræt C – Informatik C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Oldtidskundskab C – Religion
Samfundsfag C
Studieretningsprojekt

Valgfag
B niveau

C niveau

Biologi – Engelsk

Billedkunst – Biologi

Billedkunst – Biologi

Fransk – Fysik

Dramatik – Filosofi

Dramatik

Kemi – Matematik

Fysik – Idræt

Erhvervsøkonomi

Samfundsfag

Informatik – Kemi

Filosofi – Informatik

Spansk – Tysk

Latin – Matematik

Innovation – Kemi

Mediefag – Musik

Latin – Mediefag

Naturgeografi

Musik – Naturgeografi

Psykolog – Religion

Psykologi

A niveau

Samfundsfag

Advicer.dk

Skolens kontor er åbent mandag-torsdag fra 8.00 til 15.30
og fredag fra 8.00-15.00.
Der er lukket i frokostpausen 12.50-13.20.

Skolens ledelse
Rektor 		
Økonomichef
Uddannelseschef
Uddannelseschef
Uddannelseschef
Uddannelseschef

Søren Brøndum
Alice Kramer
Anette Pedersen
Claus Gregersen
Jakob Østergaard
Rikke Pedersen Glüsing

Studievejledere
Bodil Schrøder (BSC)
direkte tlf. 23 39 33 12: 		 1Gr1, 1Gr2, 1Gr3, 2c, 2r, 2t, 2v, 3p, 3v
Line Dalsgaard Vilsen (VI)
direkte tlf. 23 45 02 92:		 1Gr10, 2a, 2b, 2s, 2q, 3a, 3b, 3d, 3s
Tomas Christensen (TC)
direkte tlf. 23 45 02 74:		 1Gr4, 1Gr5, 1Gr6, 2m, 2u, 2p, 3c, 3m, 3t, 3u, 3x
Tina Hvolbøl (THV)
direkte tlf. 40 23 96 17:		 1Gr7, 1Gr8, 1Gr9, 2d, 2x, 2y, 2z, 3q, 3r, 3y, 3z

Du kan træffe en studievejleder hver dag i skoletiden. Alle studievejlederne
kan besvare generelle spørgsmål. Hvis du vil drøfte dine personlige forhold med
din egen studievejleder, er det bedst at sende en e-mail til vejlederen og aftale
en tid. Studievejlederkontorerne ligger på 21-gangen: Lokale 21.13 og 21.21
(lige over for kontoret).
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