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Herning Gymnasium
HERNING GYMNASIUM
          - GOD AT BLIVE KLOG PÅ

Velkommen til vores skole. Hvis du vælger at tage en studentereksamen hos os, er du sikker på, at du får flest 
muligheder for videre uddannelse. STX er derfor en ungdomsuddannelse for de målrettede, de som ønsker 
at blive klogere på sig selv, og de som ønsker at blive afklaret i forhold til fremtiden. 

På Herning Gymnasium har vi mange traditioner og værdier, som vi er stolte af og værner om. Vi er en skole 
med næsten 100 års historie bag os, men samtidig er vi meget bevidste om, at vi hver eneste dag skaber 
fornyelse og forandring i skolens hverdag – noget som du bliver en væsentlig del af. 

Vælger du Herning Gymnasium, bliver du elev på et gymnasium, der sætter det enkelte menneskes dannelse, 
faglighed og personlige udvikling i centrum. Men du bliver også elev på et gymnasium, der vil et fællesskab. 
Det skaber den fælles ramme, der i hverdagen både giver frihed og forpligtelser til alle. Du får venskaber for 
livet og oplever undren og begejstring.

Hver eneste dag fokuserer vi på høj kvalitet, omhu i arbejdet og omsorg for vores medmennesker. I mødet 
med udfordringerne på Herning Gymnasium ønsker vi, at du trives, bliver dygtig og får lyst til at lære mere. 
Det - og meget andet - kan du få mere at vide om til vores informationsmøde lørdag den 19. januar 2019 
kl. 10.00-12.00.  Vi holder også et aftenmøde onsdag den 6. februar 2019 kl. 19.00-21.00. 

På Herning Gymnasium udbyder vi 14 forskellige studieretninger, som er grupperet i 4 overordnede huse: 
Det naturvidenskabelige, det sproglige, det kunstneriske og det samfundsvidenskabelige hus. Der er meget at 
holde styr på: Hvilke obligatoriske fag får man, og hvilke valgfag er mulige på de forskellige studieretninger? 
Hvad kan jeg blive bagefter, og hvad har jeg egentligt lyst til? Hvad siger mavefornemmelsen? Du kan læse om 
alle studieretninger i denne folder og blive mere afklaret.  

God læsning!
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1 på A-niveau
1 på C-niveau

Almen sprog-
forståelse
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 C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

SCIENCE
Matematik A • Fysik B 

Kemi B

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Historie A
Idræt C
Informatik C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

KEMI-SCIENCE
Matematik A • Fysik B 

Kemi A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Historie A
Idræt C
Informatik C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

FYSIK-SCIENCE
Matematik A • Fysik A 

Kemi B

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

Hvorfor lyder en ambulance forskelligt, alt efter om den nær-
mer sig eller kører væk fra dig? Hvordan er farvesammensæt-
ningen i din sodavand? Hvorfor er der to regnbuer samtidigt, 
og hvordan foregår den kemiske omsætning af den mad, vi 
spiser? Hvis du synes disse spørgsmål er interessante, hvis 
du interesserer dig for naturen og omverden omkring dig og 
synes, at matematik er spændende, så er sciencestudieret-
ningerne (science, kemi-science, fysik-science) noget for dig. 

På studieretningerne vil du opleve et nært samspil mellem 
matematik og fysik/kemi. Du vil komme til at arbejde både 
med teoretisk viden og med efterprøvning af denne viden i 
laboratorierne. 

Studieretningerne er for dig, der vil læse medicin, naturviden-
skab, til ingeniør, til it-programmør eller bare ikke vil lukke 
nogle døre endnu. Gennem de 3 gymnasieår deltager vi i et 
samarbejde med AU Herning, hvor vi underviser og laver for-
søg med deres lærere og studerende. Vi deltager i forskellige 
fagkonkurrencer, tager på ekskursioner og studieture og har 
tværgående blokdage, hvor vi f.eks. opklarer et fiktivt mord 
eller laver vores egne varmluftsballoner. 

Når scienceretningerne tager på studietur, kan det være til 
Paris, Tjekkiet eller til et helt tredje sted. Også på studieturen 
vil vi arbejde eksperimentelt, f.eks. ved at lave trykforsøg i 
Eiffeltårnet. Vi vil besøge »hands on« museer eller følge i be-
rømte videnskabsmænds fodspor. 

Science
Science-studieretningen er for dig, der endnu ikke ved, om 
du vil have et af de naturvidenskabelige fag på A-niveau – og i 
givet fald vil vente med at vælge faget. Studieretningen er også 
for dig, der kan lide naturvidenskab, men du vil også gerne 
bruge dine valgfag til at få flere forskellige fag som en del af 
studentereksamen. 

Kemi-Science 
Kemi-science er for dig, der gerne vil vide alt om stoffers 
opbygning af atomer, og hvordan stofferne reagerer med hin-
anden. 

Fysik-Science
Fysik-science er for dig, der vil forstå din omverden fra det 
allermindste til det allerstørste – fra kvarker til galakser. 

DET NATURVIDENSKABELIGE HUSSCIENCE
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»Sciencestudieretningerne åbner op for mange forskellige uddannelser«

»Der er et godt samspil mellem fagene« 



1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Historie A
Idræt C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

BIOTEK
Matematik A • Bio-

teknologi A • Fysik B 

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik B
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

BIOSCIENCE
Biologi A • Kemi B 

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på A-niveau
1 på C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Engelsk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik B
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt
Tysk B

BIOSCIENCE m. IDRÆT
Biologi A • Kemi B

Idræt B (tilvalg)

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG
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Studieretningerne er til dig, der gerne vil tage ansvar for din 
egen og dine medmenneskers sundhed, og de er til dig, som 
gerne vil passe på miljøet omkring os.

Med denne baggrund har du mulighed for at vælge stort set 
alle lange og mellemlange videregående uddannelser, f.eks. 
læge, sygeplejerske, psykolog, fysioterapeut, tandlæge, diætist, 
ergoterapeut, bioanalytiker, biolog, agronom og jordemoder. 
Studieretningerne er også oplagte, hvis du vil beskæftige dig 
med ernæring og sundhed og uddanne dig til laborant og far-
maceut m.m.

Biotek
Denne studieretning er for elever, der er nysgerrige og gerne 
vil helt ind i cellen og forstå, hvad der sker. Hvilken betydning 
har vores DNA, og hvilke muligheder giver vores viden om 
gener og DNA os?

Elever, der vælger denne linje, er nysgerrige og videbegærlige, 
og du ønsker at forstå, hvordan tingene hænger sammen - 
også helt ned i de små detaljer. Du kan lide at arbejde i labo-
ratoriet, og du kan lide at forholde dig ansvarligt og kritisk 
til anvendelse og udvikling af bioteknologi. Bioteknologifaget 
blander biologi og kemi og integrerer viden og metoder fra 
begge fag. På Herning Gymnasium har vi et nyt biotek-labo-
ratorium, hvor vi har udstyr til at arbejde med mikrobiologi 
og genteknologi.

På studieturen tager vi til Oslo, hvor vi samarbejder med 
Elverbakke Gymnasium. Vi har også samarbejde med Århus 
Universitet, hvor vi laver laboratorieøvelser. I 3g tager vi på 

en tur til København, hvor vi blandt andet besøger DTU, Kø-
benhavns Universitet og Naturhistorisk Museum. 

Bioscience
Studieretningen passer til dig, som er særligt interesseret i 
mennesket og sundhed. Gennem undervisning med eks-
perimenter får du forståelse for kroppen og naturen, f.eks. 
arbejdes der med betydningen af sunde fødevarer, muskler, 
rusmidler, hormonforstyrrende stoffer og gensplejsning.

På Biosciencestudieretningerne tager vi til Færøerne, hvor 
globale og lokale problemstillinger undersøges sammen 
med elever fra Færøerne: Genetiske sygdomme, hvalfangst 
og tungmetaller, havbrug og fiskeernæring og nationalsport 
o.m.a.

Bioscience med idræt
Denne studieretning er for elever, som synes, at krop og 
sundhed er ekstra 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. 
På Herning Gymnasium har vi avanceret udstyr til at lave sær-
lige fysiologiske tests, som du med Idræt B får mulighed for 
at udføre, ligesom vi har tradition for at tage på vildmarkstur 
til f.eks. Trysil i Norge.

DET NATURVIDENSKABELIGE HUSBIO

1 på A-niveau
1 på C-niveau
1 på A,B eller 
C-niveau

»Bioscience er en spændende linje. Det er den, fordi meget af den teori, vi har, prøver vi af i øvelser«

»For at blive klogere på naturen og mine omgivelser – jeg er tosset med naturen«



STUDIEOPHOLD I 
       SAN FRANCISCO

Det internationale perspektiv bidrager til en større forståelse af dig selv og af andre. Derfor har alle vores 
studieretninger en international profil.  Vi arbejder med internationale tilgange på mange forskellige måder, 
både i den daglige undervisning, i forbindelse med studierejser og ved en række andre aktiviteter på skolen. 

Skolegang på Mission College og indkvartering hos amerikansk værtsfamilie
Et helt særligt tiltag er et 2 måneders studieophold på Mission College i San Francisco. Formålet med studie-
opholdet er at tilbyde dig, som interesserer dig for naturvidenskab, et studieophold i udlandet med fokus på 
styrkelse af de naturvidenskabelige fag, udvikling af dine færdigheder i engelsk og den interkulturelle forstå-
else i en global sammenhæng. 

Mission College ligger ca. 40 km syd for San Francisco i Santa Clara, der er placeret i San Francisco Bay Area. 
Mission College er et såkaldt community college, hvor man typisk tager den første del af sin universitets-
uddannelse. Mission og andre community colleges har studerende i alderen 17-25 år. Der går årligt 8.-9.000 
studerende på Mission College.

Under dit ophold vil du blive indkvarteret hos en amerikansk værtsfamilie i og omkring byen Santa Clara sam-
men med en af de andre deltagere fra Herning Gymnasium.  Amerikanske familier er mindst lige så forskellige 
som danske familier, så du og dine klassekammerater vil opleve mange forskellige måder at leve på. Ligesom 
værtsfamilien er åben over for at byde dig ind i deres liv og dagligdag, forventer vi, at du er åben og nysgerrig 
efter at lære nye normer og værdier at kende. På denne måde vil du helt sikkert få en oplevelse for livet.

Sådan ansøger du
Ansøgning om deltagelse i studieophold på Mission College skal ske i efteråret på en særlig ansøgningsblan-
ket, som findes på skolens hjemmeside. Ansøgningen, der betragtes som en bindende tilmelding, afleveres 
på skolen eller sendes via e-mail. Du vil kort efter ansøgningen blive indkaldt til en samtale på skolen, som 
foregår på engelsk. Har du ansøgt om studieophold på Mission College, kan du alene ønske en af science-stu-
dieretningerne eller biotek-studieretningen.

Disse studieretninger tilbyder studieopholdet
• Science (Matematik A, Fysik B, Kemi B)
• Kemi-Science (Matematik A, Fysik B, Kemi A)
• Fysik-Science (Matematik A, Fysik A, Kemi B) 
• Biotek (Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B)

Økonomi
Udvekslingsprogrammet med Mission College koster ca. 
30.000 kr. og omfatter rejseudgifter, forsikring, ophold 
inkl. kost ved værtsfamilie, faglige udflugter og trans-
port i lokalområdet. Derudover skal der påregnes ca. 
2.000 kr. til amerikansk visum. 
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Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik C
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

KLASSISK SPROGLIG
Latin A • Græsk A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Fysik C
Historie A
Idræt C
Latin C
Matematik C
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

SUPERSPROGLIG
Engelsk A • Fransk A/

Spansk A • Tysk B

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Biologi C 
Dansk A
Fysik C
Historie A
Idræt C
Latin C
Matematik B
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningspro-
jekt

MODERNE SPROGLIG
Engelsk A • Tysk A 

Samfundsfag B

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

Sprog er nøglen til verden og grunden til menneskets succes 
som art. De sproglige studieretninger på Herning Gymna-
sium giver dig et unikt og solidt, sprogligt funderet indblik i 
fremmede kulturer. Du bliver studieforberedt på grundigste 
vis: Med flere sprog på A-niveau vil du på videregående ud-
dannelser efter gymnasiet kunne udfordre dine undervisere 
og medstuderende ved at læse tekster på originalsproget og 
ikke bare i oversættelse. Det afføder respekt. Herning Gym-
nasiums sproglige studieretninger er anerkendte for deres 
opbygning og internationale samarbejde.
 
Klassisk sproglig
I mødet med de to klassiske sprog græsk og latin kommer 
du til at lære om de græske guder, om gladiatorkampe og 
slaver i Rom og om Homers heltedigte og gendigtningen af 
heltene i romersk og senere europæisk litteratur. Du bliver 
også en ørn til grammatik, og du vil kunne forklare latinske 
citater som »carpe diem« (grib dagen!), ligesom du kommer 
til at lære et helt nyt alfabet, det græske. Det er internationalt 
anerkendt, at retningen er særdeles studieforberedende: Stu-
derende, der har græsk og latin med i baggagen fra gymnasiet, 
klarer sig rigtig godt i det videre uddannelsessystem, hvor 
de går i alle mulige (andre) retninger. Studieturen går i 2g til 
Athen, og der er i 3g mulighed for summer school i Rom.

Supersproglig
På den supersproglige superretning arbejder vi både med 
sprogenes teoretiske fundament og med sprogenes 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. I dit arbejde med dine sprog får du naturligvis 

også en stor indsigt i landenes kultur, historie og samfunds-
forhold. Du får ganske enkelt en større menneskeforståelse – 
og bliver samtidig klogere på dig selv. Sprogfagene er oplevel-
sesfag, og derfor kommer du til at møde sprogene i de lande, 
hvor sprogene tales. Det gælder Slesvig i Tyskland, Alicante i 
Spanien/Brest i Frankrig og Ohio og Washington, D.C. i USA.
Herhjemme kommer du til foredrag med interessante men-
nesker, ligesom vi på vores studieretningsdage inviterer un-
dervisere fra landets universiteter indenfor for at give dig en 
endnu større sproglig forståelse. 

Moderne sproglig
Vil du blive klogere på de europæiske og det danske sam-
fund? Vil du ikke gå på kompromis med matematik, selvom du 
brænder for sprog og samfundsfag? På den moderne sprog-
lige studieretning får du grundlæggende viden om samspillet 
mellem mennesker og kulturer på tværs af grænser. Kultur-
mødet er i centrum, og du får de kompetencer, som ruster 
dig til at blive kosmopolit. Du arbejder intenst med moder-
ne fremmedsprog og med samfundsfag, og hermed bliver du 
klædt på til at læse videre på mange forskellige uddannelser.

Vi tager på studierejse til Tyskland (Berlin, Bad Wildungen og 
Kassel), hvor du bor hos tyske elever (homestay). Du har 
også mulighed for at komme på forskellige frivillige ture i 3g. 
Vi har kontakt til lokale virksomheder, hvor du kan opleve, 
hvordan tysk, engelsk og samfundsfag spiller sammen. Specielt 
på denne studieretning er også, at du kan modtage under-
visning, som forbereder dig på at kunne få det internationalt 
anerkendte sprogcertifikat for tysk fra Goethe Instituttet.

DET SPROGLIGE HUSKLASSISK, SUPER OG MODERNE
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1 på B eller A-niveau
1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

1 på B -niveau
1 på B eller A-niveau
1 på C-niveau

1 på B eller A-niveau
1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

»Jeg ser min sproglige studieretning som den nøgle, der åbner døren ud til verden« 

»På denne studieretning sættes mødet mellem kulturerne i centrum«



1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Biologi B
Dansk A
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik B
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

MUSIKSPROGLIG
Musik A • Engelsk A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

Almen sprog-
forståelse
Biologi B
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

MUSIKMATEMATISK
Musik A • Matematik A 

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

Hvis du godt kan lide engelsk og/eller matematik og samtidig 
interesserer dig for musik, så er de kunstneriske studieret-
ninger lige noget for dig. Vi tilbyder et højt fagligt niveau, en 
naturvidenskabelig eller sproglig toning af din studieretning, 
adgangsgivende eksamen til en bred vifte af uddannelser, li-
gesom vi giver dig muligheden for at være kreativ og dyrke 
musikken i både teori og praksis.

Musiksproglig
På denne studieretning står musik og sprog i højsædet. De 
to studieretningsfag, musik og engelsk, arbejder rigtigt godt 
sammen, og man kan her støde på emner som soulmusik, rap, 
brit-pop og lyrik med musik til.

Hvis du vil gøre studieretningen mere sproglig eller kunstne-
risk, kan du gøre det via dine valgfag. Studieretningen er ken-
detegnet ved et utroligt godt studiemiljø, hvor der er plads til 
forskelligheder. Der er mange særlige aktiviteter i hverdagen. 
Mange af disse foregår i undervisningen, mens andre er pla-
ceret om eftermiddagen og aftenen. Her skal blandt andet 
nævnes: skolens storslåede musical, musikcaféer, skolebands, 
»Art Happens«, korstævne, musikworkshops med kendte 
kunstnere og meget mere. 

Vi har også en bred vifte af lokale samarbejdspartnere, der på 
forskellig vis er med til at krydre hverdagen og give inspirati-
on til andre måder at arbejde med fagene på. Vi samarbejder 
med Musikskolen i Herning, Kongrescenteret i Herning, MGK 
Holstebro og Det Jyske Musikkonservatorium.

Musikmatematisk
På denne studieretning står musik og matematik i højsædet.
Hvis du ønsker at gøre din uddannelse mere naturvidenska-
belig, har du mulighed for via dine valgfag blandt andet at 
hæve fysik eller kemi til et højere niveau. Du kan også vælge 
endnu et kunstnerisk fag, hvis det er det, der har din inte-
resse. 

På denne studieretning er mulighederne mange. Studieretnin-
gen er kendetegnet ved et utroligt godt studiemiljø, hvor der 
er plads til forskelligheder. Der er mange særlige aktiviteter i 
hverdagen. Mange af disse foregår i undervisningen, mens an-
dre er placeret om eftermiddagen og aftenen. Her skal blandt 
andet nævnes: skolens storslåede musical, musikcaféer, sko-
lebands, »Art Happens«, korstævne, musikworkshops med 
kendte kunstnere og meget mere. 

Vi har også en bred vifte af lokale samarbejdspartnere, der på 
forskellig vis er med til at krydre hverdagen og give inspirati-
on til andre måder at arbejde med fagene på. Vi samarbejder 
med Musikskolen i Herning, Kongrescenteret i Herning, MGK 
Holstebro og Det Jyske Musikkonservatorium.

DET KUNSTNERISKE HUSMUSIK

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau
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»Jeg har fået mulighed for at tænke kreativt og dyrke musikkens mange aspekter« 

»Musiklinjen er genial, fordi man i den grad får lov til at udfolde sig og blive udfordret«



1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Biologi B/Informa-
tik B
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Kemi C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningspro-
jekt

SAMFUNDSMATEMATISK
Samfundsfag A 
Matematik A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Biologi B/informa-
tik B
Dansk A
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Kemi C
Matematik B
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningspro-
jekt

SAMFUNDSSPROGLIG
Samfundsfag A 

Engelsk A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

INTERNATIONAL 
SAMFUNDSSPROGLIG

Samfundsfag A* • Engelsk A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

Vil du gerne være klogere på samfundet? Hvis du elsker 
at diskutere, interesserer dig for samfundsforhold og f.eks. 
drømmer om at blive politibetjent, folkeskolelærer, økonom, 
journalist, integrationskonsulent eller politiker, har du mulig-
hed for at vælge en studieretning i det samfundsvidenska-
belige hus. I samfundsfag arbejder vi med mange forskellige 
emner, og i løbet af det treårige forløb kunne du opleve at 
arbejde med spørgsmål som disse: Kan lykke måles, og hvor-
for er niveauet af lykke så højt i Danmark sammenlignet med 
andre lande? Er det den rigtige økonomiske politik, regerin-
gen fører? Hvorfor er det så svært for verdens lande at blive 
enige om en aftale om at nedsætte CO2-udledningen? Hvilke 
forklaringer kan der være på, at raten af skilsmisser og andre 
familiebrud stiger? 

Det faglige niveau er højt, og inden for det samfundsviden-
skabelige hus kan du med dit valg af studieretning vælge at 
gå i en sproglig eller matematisk retning, samtidig med at der 
er mulighed for at vælge valgfag, så du bagefter kan vælge 
mellem mange forskellige uddannelser.

Samfundsfagsundervisningen handler også om at ruste dig 
til at deltage aktivt i samfundet, og vi har politiske debat-
ter og rollespil, som udfordrer dig både fagligt og personligt. 
Ind imellem brydes undervisningen op af tværfaglige dage, 
hvor vi f.eks. arbejder med, hvordan Herning kan gøres til 
en mere attraktiv by for studerende, eller hvordan samfun-
det kan blive bedre til at løse integrationsproblemer. Vi er på 
virksomhedsbesøg, og i 3g er det en tradition med tre dage 
i København, hvor vi besøger Folketinget, mediehuse og po-
litiske organisationer.

Samfundsmatematisk
Kan du godt kan lide at fordybe dig i matematiske ligninger 
og beviser? Elsker du at jonglere med tal? Så kan denne stu-
dieretning være noget for dig. Samfundsfag og matematik ar-
bejder rigtigt godt sammen, og det kommer du til at prøve af 
i tværfaglige forløb og opgaver. Økonomi og statistik spiller 
en stor rolle i samfundet i dag, og det vil afspejle sig i un-
dervisningen i begge fag, samtidig med at vi selvfølgelig også 
arbejder med andre samfundsfaglige emner. 

Samfundssproglig
Har du lyst til at blive dygtigere til sprog og blive klog på 
andre kulturer, er den samfundssproglige studieretning lige 
noget for dig. Det betyder blandt andet, at du kommer til at 
arbejde med samfundsforhold i forskellige lande ud fra såvel 
et sprogligt som et kulturelt og samfundsfagligt perspektiv. 
På den samfundssproglige studieretning tilbyder vi en bred 
vifte af internationale aktiviteter, bl.a. i form af studierejser til 
forskellige destinationer.

International samfundssproglig
Har du mod på ekstra udfordringer? Har du lyst til at prøve 
kræfter med et studieliv, hvor dele af undervisningen foregår 
på engelsk? Så spring på denne studieretning, hvor der un-
dervises på engelsk i en række fag: Samfundsfag A, Historie 
A, Matematik B, Biologi B og Psykologi C. Al undervisning 
foregår i disse fag på engelsk, lige som de skriftlige opgaver 
skal besvares på engelsk, og en eventuel eksamen foregår på 
engelsk, både de mundtlige og de skriftlige eksaminer. I alle 
øvrige fag er undervisningssproget dansk. Studierejsen går 
selvfølgelig til et engelsktalende land.

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE HUS SPROG OG MATEMATIK

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/
  Mediefag/Musik C
Biologi B*/Infor-
matik B
Dansk A
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A*
Idræt C
Kemi C
Matematik B*
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningspro-
jekt
*Undervisning på
  engelsk
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»Bred linje, som er almen, relevant og ikke mindst spændende!« 

»Samfundsfag er en øjenåbner for verden rundt om en« 



1 på A-niveau
1 på C-niveau

Almen sprog-
forståelse
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 C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

SCIENCE
Matematik A • Fysik B 

Kemi B

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Historie A
Idræt C
Informatik C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

KEMI-SCIENCE
Matematik A • Fysik B 

Kemi A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Historie A
Idræt C
Informatik C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

FYSIK-SCIENCE
Matematik A • Fysik A 

Kemi B

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Historie A
Idræt C
Informatik C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

BIOTEK
Matematik A • Bio-

teknologi A • Fysik B

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik B
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

BIOSCIENCE
Biologi A • Kemi B

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på A-niveau
1 på C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Engelsk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik B
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt
Tysk B

BIOSCIENCE m. IDRÆT
Biologi A • Kemi B

Idræt B (tilvalg)

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik C
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

KLASSISK SPROGLIG
Latin A • Græsk A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Dansk A
Fysik C
Historie A
Idræt C
Latin C
Matematik C
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

SUPERSPROGLIG
Engelsk A • Fransk A/

Spansk A • Tysk B

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Biologi C
Dansk A
Fysik C
Historie A
Idræt C
Latin C
Matematik B
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningspro-
jekt

MODERNE SPROGLIG
Engelsk A • Tysk A 

Samfundsfag B

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Biologi B
Dansk A
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik B
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

MUSIKSPROGLIG
Musik A • Engelsk A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Biologi B
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C
Studieretningspro-
jekt

MUSIKMATEMATISK
Musik A • Matematik A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Biologi B/Informa-
tik B
Dansk A
Engelsk B
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Kemi C
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningspro-
jekt

SAMFUNDSMATEMATISK
Samfundsfag A 
 Matematik A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/ 
  Mediefag/Musik C
Biologi B/informa-
tik B
Dansk A
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A
Idræt C
Kemi C
Matematik B
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningspro-
jekt

SAMFUNDSSPROGLIG
Samfundsfag A

Engelsk A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

INTERNATIONAL 
SAMFUNDSSPROGLIG

Samfundsfag A* • Engelsk A

VALGFAG

OBLIGATORISKE FAG

1 på A-niveau
1 på C-niveau
1 på A,B eller 
C-niveau

1 på B eller A-niveau
1 på C-niveau
1 på A,B eller 
C-niveau

1 på B-niveau
1 på B eller A-niveau
1 på C-niveau

1 på B eller A-niveau
1 på C-niveau
1 på A, B eller 
C-niveau

Almen sprog-
forståelse
Billedkunst/Drama/
  Mediefag/Musik C
Biologi B*/Infor-
matik B
Dansk A
Fransk A/Spansk A/
  Tysk B
Fysik C
Historie A*
Idræt C
Kemi C
Matematik B*
Naturvidenskabeligt 
grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningspro-
jekt
*Undervisning på
  engelsk

Oversigt over studieretninger på Herning Gymnasium
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LÆR HERNING GYMNASIUM AT KENDE 
              - KOM TIL BROBYGNING

Kom og besøg os, så du kan se, om Herning Gymnasium er en ungdomsuddannelse for dig. Vi tilbyder brobyg-
ningskurser og introduktionskurser for 8., 9, og 10. klasse. Kurserne er 2-3 dage lange.  Vores grundlæggende 
ideer bag kurserne er:

• At du møder andre unge på kurserne og får et indblik i ungemiljøet på Herning Gymnasium
• At du oplever en høj grad af konkret fagligt arbejde på kurserne
• At du møder nogle fag, som giver dig et indtryk af de fire studieretningshuse i gymnasiet:

Det naturvidenskabelige hus
Det sproglige hus
Det kunstneriske hus
Det samfundsvidenskabelige hus

Du får en fornemmelse af, hvordan fagene er, og hvordan dagligdagen i øvrigt er som elev på Herning Gymna-
sium. Du får et realistisk hverdagsbillede af skolen, da vi sammensætter et kursusforløb, der giver dig mulighed 
for at møde forskellige arbejdsformer, fag og undervisere. Vi forsøger hermed at give dig de bedst mulige 
forudsætninger for at vurdere, om Herning Gymnasium er det rigtige valg for dig.

Tal med en vejleder eller lærer på din skole, hvis du er interesseret i at bruge et par dage på et kursus hos os. 

Vi glæder os til at se dig!

Biologi
Engelsk
Fransk
Fysik
Kemi 
Matematik
Samfundsfag
Spansk
Tysk

A-NIVEAU

Billedkunst
Biologi
Dramatik
Filosofi
Fysik
Idræt
Informatik
Kemi
Latin
Matematik
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi
Religion
Samfundsfag

Billedkunst
Biologi
Dramatik
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Informatik
Innovation
Kemi
Latin
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi

B-NIVEAU C-NIVEAU

VALGFAG
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