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I denne folder vil vi fortælle dig noget om studentereksamen på 
Herning Gymnasium.  Vi vil give dig et indtryk af de muligheder, du får, 
hvis du vælger stx.  Vi fortæller også, hvor du kan få flere oplysninger, 
hvis du er interesseret. Vores uddannelse stiller krav til dig. Men hvis 
du gør dit bedste, er vi sikre på, at du bliver rigtig godt forberedt til  
at fortsætte på en videregående uddannelse. Samtidig vil du opleve,  
at fællesskabet med andre om både det faglige arbejde og det sociale  
liv vil bringe dig mange glæder. Det er spændende at lære noget.  
Herning Gymnasium - godt at blive klog på.

Gymnasiets opbygning
Gymnasiet begynder med et grundforløb på et ½ år. Grundforløbet er det 
samme for alle elever. Det giver dig indsigt i gymnasiets fag og arbejdsmetoder og er 
forhåbentlig med til at bekræfte dig i dit valg af gymnasial uddannelse. 

Derefter følger et studieretningsforløb på 2½ år. En studieretning består af 
en række fælles obligatoriske fag og normalt tre studieretningsfag. Disse fag udgør 
tilsammen studieretningen, hvor flere fag er nært knyttet til hinanden og derfor kan 
arbejde tæt sammen i perioder. 

I starten af 1.g dannes de enkelte klasser af elever, der ved ansøgningen har ønsket 
samme studieretning. Men den endelige klassedannelse finder sted efter det endelige 
valg af studieretning i december.

Søren Brøndum
Rektor

1. at hver eneste elev udvikler evnen  
 til at undres og begejstres
2. at hver eneste elev trives, bliver dygtig  
 og får lyst til videre uddannelse
3. at hver eneste elev bliver en ansvarlig  
 borger i fremtidens samfund

  SKOLENS VISION:

Vi ønsker:

Studieretninger i 4 forskellige huse
De forskellige studieretninger, vi udbyder, er inddelt i 4 huse:

Det er elevernes valg, der bestemmer, hvilke studieretninger, der bliver oprettet.  
Du kan være sikker på at få en studieretning inden for en af de 4 huse, men oprettelse 
af en bestemt studieretning forudsætter at tilstrækkeligt mange elever har ønsket den. 
Du kan derfor blive bedt om at vælge om.

Det er hårdt at gå i gymnasiet, det 
er der ingen tvivl om. Der er bare 
så mange andre glæder ved gym-
nasielivet, som jeg synes er værd at 
nævne! Du har alle muligheder for 
at engagere dig i det sociale liv ved 
siden af lektier og afleveringer. Det 
vil både give et pusterum og skabe 
venskaber på tværs af årgange. Du 
kommer også til at opleve et unikt 
fælleskab, de fedeste fester og ikke 
mindst lærer du noget om dig selv. 
Gymnasielivet er 
en hård kamp, 
men den er værd 
at tage! 

Velkommen Hårdt og 
udbytterigt

Ida Caspersen, 2.p,
Elevrådsformand

Gymnasiet er ikke kun en leg; det er hårdt, men 
med disciplin, engagement og vilje er alt muligt

   Naturvidenskabelige 
   Sproglige 

   Samfundsvidenskabelige
   Kunstneriske
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Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag

De obligatoriske fag fylder mest i undervisnings-
tiden og er fælles for alle, uanset valg af studieretning.
Alle elever skal have et 2. fremmedsprog. 
På Herning Gymnasium udbyder vi
- Tysk (fortsættersprog) B/A
- Fransk (begyndersprog) B/A
- Spansk (begyndersprog) B/A

I 1.g skal alle have et kunstnerisk fag. Det er enten 
Billedkunst C, Dramatik C eller Musik C. I nogle stu-
dieretninger skal du have et bestemt kunstnerisk fag.

Når du søger om optagelse, afgiver du et ønske om 
2. fremmedsprog og om kunstnerisk fag. Gymnasiet vil 
prøve at opfylde dit ønske, men det kan være, at du 
bliver nødt til at få et andet kunstnerisk fag eller frem-
medsprog. Det er skolen, der træffer afgørelse herom.

Obligatoriske fag 

Grundforløb 1/2 år Studieretningsforløb 2 1/2 år

Dansk
Historie
Samfundsfag
Matematik
Fysik
Engelsk
2. fremmedsprog
Idræt
Kunstnerisk fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb

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

2 af fagene: biologi/kemi/naturgeografi

Almen studieforberedelse

Ingen 2 eller 3 studieretningsfag

Ingen 0 - 2 valgfag

Billedkunst
Biologi
Dramatik
Engelsk
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Fransk
Fysik
Idræt
Informatik
Innovation
Kemi
Kinesisk områdestudium
Latin
Matematik
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi
Religion
Samfundsfag
Spansk
Tysk

Dit afgørende valg er valget af studieretning. Derudover har du i nogle 
studieretninger mulighed for at vælge enkelte andre fag (valgfag). 
Vi tilbyder følgende valgfag:

Valgfag

X

X 

X 
X 

 

X

X

X
X

Valgfag

X
X 
X

X
X

X

X
X 
X
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X
X

X
 
X

X
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X
X

X
X

 
X

X

A-niveau B-niveau C-niveau

Gymnasiet er som en rutsjebane; nogle gange er alt uoverskueligt med lektier, 
og andre gange det fedeste valg nogensinde. Man må yde for at nyde!  
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  Du kan optages umiddelbart efter afslutningen af 9. eller 10. klasse 
  Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolens 

 regler herom
  Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 

 fransk eller tysk 
  Hvis du går i 10. klasse, skal du mindst modtage undervisning og aflægge 

 prøve i dansk, engelsk og matematik
  Din uddannelsesplan skal erklære dig uddannelsesparat til gymnasiet 

Elever, der ikke på alle punkter opfylder disse krav, kan gymnasiet optage efter en 
konkret vurdering, eventuelt baseret på en optagelsesprøve.

Hvordan ansøger jeg om at komme på gymnasiet?
Du bliver orienteret om, hvordan du skal bære dig ad, når du vil søge ind på 
gymnasiet. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der orienterer om over-
gangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Ansøgningen fremsendes som 
hovedregel digitalt. Du vil høre meget mere om det på den skole, hvor du går nu. 
Ansøgningsfristen er 15. marts 2016.

Valg ved ansøgningen marts 2016
Du skal give en foreløbig tilkendegivelse om valg af studieretning, dvs. hvilken af 
skolens tilbudte studieretninger du kan tænke dig at vælge. Det endelige valg af studie-
retning finder først sted i december 2016. På det tidspunkt kender du meget mere 
til skolen.

Du skal tilkendegive ønske om 2. fremmedsprog. Der kan vælges mellem tysk, fransk 
og spansk.      

Du skal tilkendegive ønske om enten billedkunst, dramatik eller musik som 
kunstnerisk fag i 1.g. Du har det kunstneriske fag fra starten af 1.g.

Bemærk: Nogle studieretninger kræver et bestemt fag som 2. fremmedsprog 
              eller kunstnerisk fag.

  Du kan også se mere på Undervisningsministeriets side www.optagelse.dk .                 

Optagelseskrav til det 
almene gymnasium (stx)

Flerfaglig undervisning
Det første halve år af uddannelsen har alle elever de samme fag. De fleste er fag, du kender: Dansk, engelsk, idræt, 
matematik, fysik og samfundsfag. Du har også et kunstnerisk fag: Musik, dramatik eller billedkunst. Grundforløbet skal 
sikre dig en god overgang fra folkeskolen til gymnasiet. Derfor møder du også forløb, som er helt nye for dig:

Almen sprogforståelse - Naturvidenskabeligt grundforløb - Almen Studieforberedelse 

”Almen sprogforståelse” giver dig indsigt i arbejdet med sprog, både i dansk og i fremmedsprog. I dette 
forløb er der både en almen del og en latindel. Du lærer om, hvordan sprogene er i familie med hinanden, og du 
får en større forståelse af, hvad man bruger sprog til. Du bliver også rigtig god til grammatik. 

 ”Naturvidenskabeligt grundforløb” giver dig på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag (fysik, kemi, 
naturgeografi, biologi) forståelse af naturvidenskabelig tankegang og arbejdsmetoder. Du kan fx lære om den nye 
brintteknologi og om den globale opvarmning.

”Almen studieforberedelse” (Er først aktuelt i studieretningsforløbet)
Mange timer gennem alle tre gymnasieår anvendes til forløb, hvor fag arbejder sammen om emner. Det hedder 
almen studieforberedelse og har netop til formål at lære dig arbejdsformer og metoder, som du får brug for senere 
i din videregående uddannelse.
Samtidig får du et overblik over forskellige opfattelser af natur, menneske og samfund. Alle elever skal til eksamen 
i almen studieforberedelse i 3.g.

Eksempler på almen studieforberedelse

Arbejdsformer
Du vil blive præsenteret for et bredt felt af arbejdsformer, som stiller forskellige krav til dig og din måde at 
arbejde på. I undervisningen benyttes individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, forelæsninger, selv-
stændige større skriftlige opgaver, elevoplæg mm.

 At være elev på en naturvidenskabelige studieretning er 
både spændende og udfordrende. 

For mig er de naturvidenskabelige fag de mest interessante, 
da faget matematik bruges som et værktøj 

på tværs af fagene. 

Er der fattigdom i Danmark?
Gennem arbejde med statistikker og 
aktuelle artikler undersøger matema-
tik og samfundsfag de sociale forskelle 
i Danmark. 

Renæssancen
Fysik, historie og billedkunst studerer 
de nye måder at se verdensrummet, 
mennesket, samfundet og kunsten på 
i renæssancen.

Terrorisme 
Engelsk og historie arbejder 
sammen om at belyse den 
moderne terrorisme i USA, 
Mellemøsten og England.Genteknologi og etik

Religion og biologi samarbejder om 
de emner, genteknologien og bio-
etikken er optaget af – fx: Er det i 
orden at klone mennesker?

Det er hårdt, og en ny måde at lære på. Men det er også fedt 
at mærke, at man lærer noget nyt hver dag 
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Græsk A
Latin A

S T U D I E R E T N I N G S F A G S T U D I E R E T N I N G S F A G

F Æ L L E S F A G F Æ L L E S F A G

Bemærk:
Du skal vælge et fag på 
mindst B-niveau.
Du har mulighed for 
Matematik på B-niveau.
Oldtidskundskab er en del af 
faget Græsk.
Mulighed for 5 A-niveau fag.

M A T E M A T I S K - N A T U R V I D E N S K A B E L I G E  F A G M A T E M A T I S K - N A T U R V I D E N S K A B E L I G E  F A G

S P R O G F A G S P R O G F A G

K U N S T N E R I S K  F A G K U N S T N E R I S K  F A G

Navnet på studieretningen: 
KLASSISK
SPROGLIG

Navnet på studieretningen: 
SAMFUNDS-
MATEMATISK

Navnet på studieretningen: 
4-SPROGLIG

Navnet på studieretningen: 
SCIENCE

Navnet på studieretningen: 
2-SPROGLIG

Navnet på studieretningen: 
BIOTEK

Navnet på studieretningen: 
BIOSCIENCE

Navnet på studieretningen: 
MUSIK-
MATEMATISK

Navnet på studieretningen: 
SAMFUNDS-
SPROGLIG

Navnet på studieretningen: 
MUSIK-
KUNSTNERISK

KLASSISK
SPROGLIG

SAMFUNDS-
MATEMATISK

4-SPROGLIGSCIENCE 2-SPROGLIGBIOTEK MUSIK-
MATEMATISK

SAMFUNDS-
SPROGLIG

BIOSCIENCE MUSIK-
KUNSTNERISK

Fysik C
Biologi C 
Matematik C
Naturgeografi C

Fysik C
Kemi C 
Se desuden studieretningsfag

Engelsk B
Tysk B

Engelsk B samt Fransk A, 
Spansk A eller Tysk B

Engelsk B samt Fransk A, 
Spansk A eller  Tysk B

Fransk A, Spansk A eller 
Tysk B

Engelsk B og Tysk B Tysk B

Billedkunst C, Dramatik C
eller Musik C

Billedkunst C, Dramatik C
eller Musik C

Billedkunst C, Dramatik C
eller Musik C

Billedkunst C, Dramatik C
eller Musik C

Billedkunst C, Dramatik C
eller Musik C

Billedkunst C, Dramatik C
eller Musik C

Se studieretningsfagSe studieretningsfagBilledkunst C, Dramatik C
eller Musik C

Billedkunst C, Dramatik C
eller Musik C

Dansk A
Historie A
Idræt C
Religion C
Samfundsfag C

Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Fysik C
Biologi C
Matematik C
Naturgeografi C

Biologi C
Se desuden 
studieretningfag

Biologi C
Kemi C
Se desuden studieretningsfag

Matematik B
Fysik C
Kemi C
Se desuden studieretningsfag

Fysik C
Kemi C
Se desuden
studieretningsfag

Fysik C
Biologi C
Matematik C
Kemi C

Matematik B
Fysik C
Biologi C
Naturgeografi C

Se studieretningsfag

Latin C
Se desuden studieretningsfag

Engelsk B samt Fransk B, 
Spansk B eller Tysk B

Se studieretningsfagEngelsk B samt Fransk B, 
Spansk B eller Tysk B

Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C

Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C

Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C

Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Psykologi C
Religion C
Samfundsfag C

Dansk A
Historie A
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Bemærk:
Du skal vælge et fag på 
mindst B-niveau.
Du har mulighed for 
Matematik på B-niveau.
Du skal vælge et fag på 
C-niveau.
Mulighed for 5 A-niveau fag.
Du har mulighed for at søge 
om at komme i Rejseklassen, 
som involverer tre studieture 
til hhv. Tyskland, Frankrig/
Spanien og USA.

Bemærk:
Du skal vælge et fag på 
mindst B-niveau.
Du skal vælge et fag på 
C-niveau.
Mulighed for 5 A-niveau fag.

Bemærk:
Du har et frit valg.
Hvis dit 2. fremmedsprog er 
et begyndersprog (Fransk 
eller Spansk) skal du bruge 
valg-blokken til sproget på 
A-niveau.
Mulighed for 5 A-niveau fag.
Du har mulighed for at søge 
om at komme i Afrika-klassen, 
som bl.a. indebærer en 2 
ugers studietur til Tanzania.

Bemærk:
Du har et frit valg.
Hvis dit 2. fremmedsprog 
er Fransk eller Spansk skal 
du bruge valg-blokken til 
sproget på A-niveau.
Mulighed for 5 A-niveau fag.

Bemærk:
Du skal vælge mellem 
Engelsk A, Matematik A eller 
Tysk A

Bemærk:
Du har et frit valg.
Mulighed for 5 A-niveau fag.
Du har mulighed for at 
komme på et 2 måneders 
studieophold i USA.

Bemærk:
Du har et frit valg.
Faget bioteknologi give kompe-
tence i både biologi B og kemi 
B, men fagene gennemføres 
som en samlet pakke. Der er 
ikke særskilt eksamen i biologi 
og kemi.
Mulighed for 5 A-niveau fag.
Du har mulighed for at 
komme på et 2 måneders 
studieophold i USA.

Bemærk:
Du skal vælge mellem 
Engelsk A, Matematik A eller 
Tysk A
Du har et frit valg.
Hvis dit 2. fremmedsprog er 
et begyndersprog (Fransk 
eller Spansk), skal du bruge 
valgblokken til sproget på 
A-niveau.
Mulighed for 5 A-niveau fag.

Bemærk:
Du skal vælge et af følgende 
fag på B niveau: Biologi eller   
Matematik. 

Fransk A eller Spansk A
Engelsk A
Tysk B

Tysk A
Engelsk A
Samfundsfag B

Samfundsfag A
Engelsk A
Biologi B

Samfundsfag A
Matematik A
Biologi B eller
Informatik B

Biologi A
Matematik B
Idræt B eller Psykologi B

Matematik A
Fysik A
Kemi B

Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

Musik A
Matematik B
Fysik B

Musik A
Engelsk A
Dramatik B eller 
Mediefag B

Studieretningsudbuddet er med forbehold for ændringer som følge af politiske beslutninger
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Skal jeg vælge de naturvidenskabelige studieretninger?
De naturvidenskabelige studieretninger vælges af elever, der er interesseret i at forstå natur-
fænomener. De kan lide at arbejde med forsøg og at gøre deres egne iagttagelser i laboratoriet.

På de naturvidenskabelige studieretninger får du en solid baggrund for at forstå naturvidenskabe-
lige sammenhænge samt at deltage i samfundsdebatten om etiske, miljømæssige og teknologiske 
spørgsmål.

Du får mulighed for at fordybe dig i forskellige eksperimentelle fag i kombination med matematik. 
Arbejdet foregår som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser i laboratoriet eller i 
felten. Formålet er at få en forståelse af, hvordan naturvidenskaben anvendes i samfundet, fx inden 
for teknologi, miljø, bioteknologi, medicinalindustrien og på sundhedsområdet.

Som en integreret del af undervisningen indgår aktiviteter uden for 
skolen, som kan være besøg på virksomheder, institutioner samt  

ekskursioner i ind- og udland. På en af vores naturvidenska-
belige studieretninger har du derudover mulighed for at 

komme på et to måneders studieophold i Seattle, 
USA, hvor du vil opleve naturvidenskabelig  
undervisning på højt, internationalt niveau.

Som student med en naturvidenskabelig studieret-
ning får du et godt udgangs punkt for videregående 
uddannelse inden for både naturvidenskabelige uni-
versitetsuddannelser og mere samfundsorienterede 
uddannelser (fx sundhedsområdet og natur- og miljø-
forvaltning).

Hvilken studieretning skal jeg vælge?

Skal jeg vælge de sproglige studieretninger?
De sproglige studieretninger vælges af elever, der har øre og interesse for sprog, og som er in-
teresseret i livet og mennesker i verden uden for Danmark. I arbejdet med sprogfagene vil du 
møde sproget både som system og i praksis, og du møder samfundet, kulturen og menneskene i 
de lande, hvor sprogene tales.

Du vil få mulighed for at arbejde med sprogene på højeste niveau. Som student på disse stu-
dieretninger får du et solidt grundlag for at forstå verden omkring dig og for at begå dig i den 
uden sproglige problemer. En central del af arbejdet i fagene på disse studieretninger er at bringe 
dig i kontakt med folk i de dele af verden, hvor sprogene tales. Det kan være ved at dele fagligt 
materiale over internettet med vores partnerskoler rundt om i verden, ved at have penne-/face-
bookvenner i et fremmed land, ved gæstelærere på skolen samt naturligvis ved rejser til udlandet.

Studieretningsklasserne med Engelsk A, Tysk A/B og Fransk A/Spansk A 
får tilbud om at komme på tre studie/udvekslingsrejser : 
En til Berlin, en til USA og en til Frankrig eller Spanien.

Studieretningerne giver adgang til et bredt udvalg af 
videregående uddannelser inden for sprog, jour-
nalistik, kommunikation, kultur og undervisning.  
De valg fag, du vælger i 3.g, kan give endnu flere     
muligheder. 

10

Det naturvidenskabelige hus

Science 
Matematik A, Fysik A, Kemi B

Bioteknologi
Bioteknologi A, Matematik A, Fysik A/B

Bioscience
Biologi A, Matematik B, Idræt B/Psykologi B

Internationalt tilbud: US Science
2 måneders studieophold i USA

Det sproglige hus

Klassisk sproglig 
Græsk A og Latin A

4-sproglig
Fransk A/Spansk A, Engelsk A, Tysk B

2-sproglig
Tysk A, Engelsk A, Samfundsfag B

Internationalt tilbud: Rejseklasse
3 studierejser til Berlin, Frankrig/Spanien og USA

Mit indtryk af skolen er  at “Læring er vejen frem”, 
fordi lærerene går meget op i at vi lærer det, 
vi skal, og at vi får lært det rigtigt. 

Det kan godt være, at mange af de andre elever siger, at vi er 
nørder med stort N, men personligt synes jeg at det er ret fedt. 
Der er en masse udfordringer ved at gå på denne studieretning.
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Skal jeg vælge de samfundsvidenskabelige studieretninger?
De samfundsvidenskabelige studieretninger vælges af elever, der interesserer sig for samfunds-
forhold i såvel Danmark som i resten af verden.  

På studieretningerne får du en mere nuanceret forståelse af samfundets opbygning og en dybere 
indsigt i de dynamiske kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. 
Vi arbejder både teoretisk og praktisk, og undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle problem-
stillinger, som du lærer at analysere og diskutere. 

Målet er, at du både skal kunne gennemskue og deltage i samfundsdebatten. På begge de sam-
fundsvidenskabelige studieretninger spiller projektarbejde og udadvendte aktiviteter som ekskur-
sioner og studierejser en stor rolle. Vi lægger vægt på samarbejdet mellem fagene for at opnå en 

helhedsforståelse af samfundet og verden. Som samfundsvidenskabelig student 
fra Herning Gymnasium vil du derfor have et solidt og særdeles bredt 

udgangspunkt at bygge videre på. 

Du vil kunne opnå adgang til langt de fleste videregående 
uddannelser inden for kommunikation, handel, sam-

fund, sundhed og til de fleste naturvidenskabe-
lige uddannelser. 

Skal jeg vælge de kunstneriske studieretninger?
De kunstneriske studieretninger vælges af elever, som nyder at arbejde med deres musikalske 
udtryk via sang og/eller sammenspil i alle mulige former, og som samtidig ser en udfordring i at 
gøre det både i teori og i praksis. Du har på Herning Gymnasium muligheden for at vælge en 
kunstnerisk studieretning, som ud over musik og engelsk prioriterer enten naturvidenskab eller 
dramatik.

Målene på de kunstneriske studieretninger er både rettet mod dig som udøvende kunstner 
og mod din videregående uddannelse. Undervisningen skaber faglig forudsætning for at søge 
optagelse på en lang række videregående uddannelser. Men målet er også at give dig et fagligt og 
praktisk rygstød til at forsætte udviklingen af dit spirende kunstneriske talent, uanset om det bliver 
på amatørbasis i et øvelokale eller den lokale teater-forening, eller om det bliver af professionel 
karakter på uddannelsesinstitutionerne.  

På de kunstneriske studieretninger kommer fagenes praktiske dimen-
sion naturligt til udtryk, når du og dine klassekammerater bruger 
skolens scene til at vise, hvad I har lært, ligesom kunst og 
kultur naturligvis er på programmet, når vi tager på 
studietur eller til koncert.

De kunstneriske studieretninger giver dig en 
solid baggrund for at fortsætte din uddannelse 
inden for musik, dramaturgi, sprog, sundhed, kom-
munikation samt en række naturvidenskabelige 
studier.

Musiklinjen er genial, fordi man i den grad får lov at udfolde sig og blive udfordret.
Man støder på en masse spændende teori og sammenspil med genrer, man ikke havde 

tænkt på, og kordage, hvor man møder folk på tværs af klasser og gymnasier. 
Fællesskabet topper, fordi man har noget til fælles inden for og uden for skoletiden, fordi 

god musik kræver godt samarbejde og fordi man møder folk fra en anden vinkel.

Samfundsmatematisk
Samfundsfag A, Matematik A og Informatik B/Biologi B

Samfundssproglig
Samfundsfag A, Engelsk A og Biologi B

Det samfundsvidenskabelige hus

Internationalt tilbud: Afrikaklasse
Løbende toning af studieretningen og 14 dages 
studietur til Tanzania

Det kunstneriske hus

Musik-matematisk
Musik A, Matematik B og Fysik B

Musik-kunstnerisk
Musik A, Engelsk A og Dramatik B/Mediefag B

Linjen - Samf A, Mat A, Bio B er et virkelig 
godt mix af både det humanistiske og det 
naturvidenskabelige. 

I et samfund vil man altid kunne have indflydelse på, hvordan 
tingene hænger sammen, og hvad der foregår. 

På samfundsfaglig linje lærer jeg netop, hvordan det hænger 
sammen, og det gør det nemmere for mig at få 

indflydelse og lave en ændring.
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På Herning Gymnasium arbejder vi, ud over den obligatoriske studierejse, 
løbende med, at det internationale perspektiv inddrages i den daglige undervis-
ning. Derfor er de forskellige studieretninger i gang med at udvikle en interna-
tional profil, som netop afspejler den konkrete studieretning. 

I tre af vores 4 huse er der et særligt internationalt tilbud.
Naturvidenskab: 
US Science-programmet giver mulighed for et 2 måneders studieophold ved et 
college i USA. Dette tilbud gælder for Science og for Bio-tek.
Sprog: 
Rejseklassen besøger alle tre sprogområder: Berlin - Tyskland, Brest - Frankrig/ 
Allicante - Spanien og Ohio - USA. Tilbuddet gælder studieretningen med  
Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk B/A.
Samfundsvidenskab:
Afrikaklassen rejser på en 2 ugers studietur til Tanzania

Frivillige studieture:
Skolen tilbyder i skoleferien en studietur til USA, Ohio og North Carolina og 
til Spanien, Madrid. Forud for turen vil der være faglig forberedelse i form af 
studiekredse.

I dagligdagen er der også mulighed for at prøve kræfter med det internationale:
Du kan melde dig til MAF, som tager sig af skolens udvekslingselever, eller vælge 
at engagere dig i MUN-gruppen (Model United Nations), som beskæftiger sig 
med internationale problemstillinger i FN-sammenhæng. Derudover arbejder 
Darfunicagruppen med at samle penge ind til skolens eget ulandsprojekt, et 
kombineret skole- og børnehjem i Tanzania.

Der er mange muligheder for at være aktiv på skolen, når dagens lektioner er 
forbi. Utallige elever har oplevet glæden ved at arbejde sammen med andre 
elever på tværs af klasser og årgange.

Det største fælles projekt er den årlige musical, hvor flere end 200 elever og 
lærere er i gang. Forestillingen spiller 5 gange i starten af februar. 

For de musikinteresserede er der også kor og soulband. De kunstinter-
esserede kan følge frivillig billedkunst, og vi har året igennem udstillinger af 
elevers billeder og andre værker.

Idræt arrangerer året igennem klasseturneringer i forskellige sportsgrene.

Æ’Bindstouw, bedre kendt som ÆB, er skolens festudvalg og arrangerer 
caféer og elevfester, som er meget populære.

I februar holdes det traditionsrige ”Kongebal”, hvor 3.g’erne danser Les Lan-
ciers, og hvor tidligere elever i stort tal besøger skolen.

I elevrådet kan du få indflydelse på skolen. En del elever gør et flot arbejde 
her til gavn for alle. Det er samtidig en god mulighed for at arbejde med 
demokrati i praksis. Elevrådet har faste møder med skolens ledelse.

Derudover sørger en række aktive elever for, at man som elev kan gå til dans, 
spille amerikansk fodbold mm.

Darfunicagruppen er et nyt lokalt ulandsprojekt, som bl.a. arbejder på at 
samle penge ind til et børnehjem i Tanzania.
Skolebladet Aspir udkommer med jævne mellemrum og er skrevet, 
redigeret og layoutet af skolens elever.

I samarbejde med Team Dan-
mark og Herning Elite tilbyder 
Herning Gymnasium mulighed 
for at  gennemføre en 3 eller 
4-årig gymnasieuddannelse, der 
tilgodeser elite-idrætselevers 
særlige behov for at skabe 
sammenhæng mellem skole 
og eliteidræt. Undervisningen 
er tilrettelagt med mulighed 
for morgentræning tirsdag og 
torsdag, og du får tilknyttet 
en mentor som støtter din 
skolegang.  
For at komme i betragtning til 
denne ordning med morgen-
træning skal du dyrke idræt 
på et niveau, der er fastlagt i 
samarbejde med Herning
Elite eller du skal være godkendt
til Team Danmark-ordningen.

Herning Gymnasium ud 
i verden, verden ind på 
Herning Gymnasium

Undervisningen er det vigtigste, men 
der foregår meget andet på gymnasiet

Team
Danmark og 
Herning Elite

MAF - Make A Friend
Et initiativ fra skolens 
elevråd, som via for-
skellige sociale arran-
gementer sørger for at 
integrere de udveks-
lingselever, som går på 
skolen.

Jeg synes det er vidunderligt at se den tilgang til fagene på Herning gym, 
sådan var det ikke i folkeskolen ”Folk har virkelig lyst til at blive bedre
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Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside
Du får mulighed for at besøge skolen i forbindelse med introduktionskurser og 
brobygning mellem folke-/efterskoler og gymnasiet
Der afholdes informationsmøder, hvor kommende elever og deres 
pårørende er velkomne
Du kan tjekke Undervisningsministeriets portal www.ug.dk (Uddannelsesguiden) 
for at få mere generel information om studentereksamen (stx)
Du kan kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning: www.uu-herning.dk
Du kan kontakte en studievejleder:

konceptas.dk

Søren Kybelund
dir. tlf. 96 26 18 45
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Bodil Schrøder
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Gymnasiet informerer
INFORMATIONSMØDE 

lørdag d. 16. januar kl. 10
Information om studieretninger og
stx-uddannelsen generelt v/rektor, 
studievejledere, lærere og elever.

Derudover vil der være arbejdende elever 
på skolen fra kl. 10-14.

Gymnasiet informerer
INFORMATIONSMØDE 

onsdag d. 25. november kl. 19
Information til 8.klasse og deres pårørende 

om hvilke studieretninger Herning Gymnasium 
tilbyder v/rektor, studievejledere og lærere.

Vil du vide mere om 
Herning Gymnasium?

Gymnasiet informerer
INFORMATIONSMØDE 

onsdag d. 10. februar kl. 19
Information om studieretninger og
stx-uddannelsen generelt v/rektor, 
studievejledere, lærere og elever.


