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På Brønderslev Gymnasium og HF er uddannelse aldrig en hyldevare. Vi vil 
være den uddannelsesinstitution, der udvikler netop dine faglige, sociale 
og personlige kompetencer mest muligt − uanset om du er et naturtalent 
eller har vanskeligheder i dit skolearbejde. Hos os oplever du derfor, at 
der er tid, rum og frem for alt et brændende ønske om at finde vejen til at 
udvikle det fulde potentiale i dig - som elev og som menneske.

Skolens størrelse sikrer et hyggeligt og overskueligt studiemiljø, hvor du vil 
opleve et åbent fælleskab, hvor I hurtigt kommer til at kende hinanden. Vi 
lægger samtidigt vægt på, at du skal bruge den viden, du opnår, og du skal 
rykke de grænser, du kommer med - hver eneste dag.

En studentereksamen fra Brønderslev Gymnasium og HF giver dig der-
med et perfekt fundament til at læse videre på en videregående uddan-
nelse, uanset hvilken retning dine interesser måtte have.

I denne folder kan du få et indtryk af uddannelserne, studieretninger på 
STX, fagpakker på HF og noget om alt det ved siden af.

VELKOMMEN TIL 
BRØNDERSLEV
GYMNASIUM OG HF

#etaktivtvalg

#teoriogpraksis

#opnåviden

#åbentfællesskab
#udnytditpotentiale



GENERELT OM HF
På HF kan du på blot to år få en 
bred og kvalificeret gymnasial ud-
dannelse. HF er for dig, som typisk 
vil søge ind på en kort og mellem-
lang videregående uddannelse ef-
ter gymnasiet. 
Vores HF har en praktisk profil, ken-
detegnet ved 3 tonede fagpakker, 
minipraktikforløb og samarbejde 
med virksomheder/organisationer 
og institutioner. Der lægges vægt på 
alternative og varierende arbejds-
former. Vi ønsker kobling mellem 
teori og praksis og tænker derfor i 
at gøre undervisningen relevant og 
nærværende for eleverne.

Vi tilbyder 3 forskellige fagpakker. 
Den linje, som du vælger, vil i høj 
grad præge aktiviteterne i fagene 
og være med til at farve din uddan-
nelse.

1)  Omsorg og undervisning
2)  Uniform
3)  Samfund og erhverv

En HF-uddannelse er sammensat af 
nogle obligatoriske fag, bindingsfag 
og valgfag. Når du søger ind på HF, 
skal du sammen med din ansøg-
ning vælge mellem idræt, musik el-
ler mediefag.

På de næste sider kan du læse om 
de 3 fagpakker. Hvis der er fag eller 
niveauer, du mangler i din fagpak-
ke, betyder det ikke, at du ikke kan 
få dem. Der er frie valg i alle 3 fag-
pakker, så du kan få sammensat din 
uddannelse, så den passer til netop 
dig.

#praktik

#omsorgogundervisning
#uniform

#samfundogerhverv



I denne fagpakke vil der udover de obligatoriske 
fag på HF være speciel fokus på valgfagene psyko-
logi B og billedkunst C.

Denne fagpakke er ideel til dig, som ønsker en pæ-
dagogisk vinkel og elsker at have med mennesker 
at gøre. Undervisningen på denne linje vil inddrage 
emner, som har særlig interesse for dig, der vil vi-
dereuddanne dig inden for det pædagogiske eller 
kreative område. Denne fagpakke peger bl.a. mod 

disse beskæftigelser: pædagog, lærer, socialrådgi-
ver, sosu-assistent og sygeplejerske. 

Der vil blive arbejdet med ansvarlighed, og der vil 
være mulighed for at komme ud i virkelighedens 
verden og arbejde praktisk med fagene og møde 
mennesker i mange forskellige aldre. Der er små 
praktikforløb på hvert semester, hvor du kan kom-
me ud og opleve forskellige institutioner og erfare, 
hvordan en reel hverdag kan fungere.

HF Omsorg og undervisning
For dig, der vil arbejde med mennesker

#socialrådgiver?#lærer?
#sygeplejerske?#pædagog?

Jeg har valgt HF, fordi jeg følte det 
var det helt rigtige for mig. Det er 
ikke et specielt stort gymnasium, 
hvilket jeg synes om. Jeg har valgt 
fagpakken Omsorg og undervis-
ning, da jeg altid har haft en drøm 
om at arbejde med enten menne-
sker eller dyr. Jeg synes, det er fan-
tastisk at fagene arbejder sammen. 
Jeg kan varmt anbefale BG, det er 
et virkelig godt gymnasium, med 
de helt rigtige værdier. 

Sofie Larsen

”
“

#rigtigeværdier

#elskermennesker♥



Jeg har valgt Brønderslev Gymnasi-
um og HF, da jeg har hørt en masse 
godt om stedet. Jeg ved ikke helt, 
hvad jeg gerne vil være, men jeg 
ved dog at jeg gerne vil arbejde med 
mennesker. Jeg er ordblind og derfor 
har skolen altid været en stor udfor-
dring for mig, men her på BG får jeg 
alle de hjælpemidler jeg har brug for. 
Jeg går i en utrolig god klasse med 
skønne mennesker, som jeg ser frem 
til at tilbringe de næste 2 år med. 

Lasse Brix Nilsson  

”
“

#pladstilalle

#individogsamfund

#dejligtmedansvar

#minipraktik



Hej, jeg hedder Joshua. Jeg har 
valgt HF Uniform, fordi jeg elsker 
sport og fysiske udfordringer. HF 
Uniform er for mig helt perfekt, 
fordi jeg på blot to år får alt det, jeg 
har brug for både socialt og fagligt 
Jeg ved endnu ikke helt, hvad jeg 
vil i fremtiden. Jeg er kommet i en 
fantastisk klasse, hvor der er et 
rigtig godt fællesskab. Jeg kan kun 
anbefale det.
Joshua Mutale

”
“

#mangemuligheder

HF Uniform
For dig, der ønsker action i hverdagen

Denne fagpakke har udover de obligatoriske fag 
fokus på valgfagene idræt B og psykologi c, og 
er ideel til dig, som har en idrætsfaglig interesse 
og kan lide bevægelse og styrke, uden du behøver 
særlige forudsætninger. 
Denne linje er tiltænkt dig, som bl.a. ønsker at ar-
bejde som falckredder, politibetjent, fængselsbe-
tjent eller vil arbejde i retsvæsenet, militæret eller 
ønsker at blive fysioterapeut.

Der vil i denne fagpakke blive arbejdet med sund-
hed, og kroppen vil være i centrum. Du vil blive 
udfordret både teoretisk og praktisk, og undervis-
ningen vil ofte have en praktisk indgangsvinkel til 
skolearbejdet og vil til tider også foregå uden for 
skolens bygning. Der er mindre praktikforløb på 
hvert semester, hvor du bl.a. udfordres en uge i 
militæret.

#falckredder?

#fængselsbetjent?#politibetjent?

#fysioterapeut?
#militæret?

#actionihverdagen



Hej, jeg hedder Mille. Jeg har valgt 
HF Uniform, fordi jeg elsker idræt. 
Jeg dyrker meget sport i min fritid, 
hvor jeg bl.a. spiller rigtig meget 
håndbold. Uniform-fagpakken er 
rigtig god for mig, da jeg gerne vil 
være politibetjent. Jeg er kommet i 
en rigtig god klasse, hvor vi funge-
rer super godt sammen. 
Mille Purkær Larsen

 

”

#politibetjent

#bevægelseogstyrke

#kroppenicentrum “



HF Samfund og erhverv
For dig, der interesserer dig for samfund, politik og livet omkring dig

Denne fagpakke har udover de obligatoriske fag 
fokus på valgfagene samfundsfag B og erhvervs-
økonomi c. Fagpakken er ideel til dig, som har en 
nysgerrighed inden for samfundsudvikling og so-
ciale forhold. Måske er der også gemt en lille iværk-
sætter i dig?
Fagpakken er tiltænkt dig, som bl.a. ønsker at ar-
bejde med marketing, handel og salg, informatik, 
politik, landbrug eller blive maskinmester eller byg-
ningskonstruktør.

HF Samfund og erhverv er for dig, der ønsker et 
samfundsfagligt- og erhversfagligt indblik, samtidig 
med du får en bred og kvalificeret uddannelse. Der 
er i uddannelsen minipraktik, hvor du får mulighed 
for at komme ud i virksomheder/organisationer og 
opleve hverdagen.

#marketing? #informatik? #politik?
#handel&salg?

#bygningskonstruktør?

#iværksætter?

#udfordringer

Jeg hedder Julie. Jeg har valgt HF 
Samfund og erhverv. Fagpakken 
giver mig udfordringer og gode 
muligheder for fremtiden. Jeg har 
en god klasse, og der er et godt fæl-
leskab. Jeg er endnu ikke sikker på 
hvad jeg vil efter HF. Jeg kan klart 
anbefalde BG til andre.
Julie Krøgh Kallehauge

”
“



Jeg hedder Frederik. Jeg har valgt 
fagpakken Samfund og erhverv. I 
denne fagpakke får vi mulighed 
for at prøve kræfter i erhvervslivet. 
Jeg elsker samfundsfag og kan 
godt lide at diskutere, da jeg inte-
resserer mig for samfundet. Jeg 
går i en rigtig god klasse, hvor vi 
allerede fra dag 1 fik et godt sam-
menhold. Jeg kan varmt anbefale, 
at starte på Brønderslev Gymnasi-
um og HF.

Frederik Jarl Nielsen

”
“

#♥diskussioner

#samfundsudvikling

#minipraktik



Ansøgning og optagelse 
Som noget nyt behøver du nu kun at have afsluttet 9. klasse for at 
kunne blive optaget på HF. Du kan optages med 9. eller 10. klassetrin i 
folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  

Du skal søge om optagelse på www.optagelse.dk. Du kan også bestille 
ansøgningspapirer på gymnasiets kontor. Tlf.: 98 822 722 

Der er ansøgningsfrist d. 15. marts. Du kan også søge efter denne dato, 
men så har du ikke krav på optagelse på uddannelsen.

I tvivl?
Tirsdag den 15. januar 2019 har du mulighed for at besøge gymnasiet 
og høre mere om optagelse, fag og fagpakker. Du er velkommen til at 
tage forældre, venner eller klassekammerater med til orienteringsmø-
det, hvor du også får lejlighed til at se vores nyrenoverede skole. 

Hvis du er i tvivl om valg af fagpakke eller andet, er du altid velkommen 
til at kontakte skolens studievejledere eller uddannelsesledere.  

Du finder de oplysninger, du har brug for, på skolens hjemmeside: 
www.brønderslevgymnasium.dk 

Er du i tvivl om valg af ungdomsuddannelse, er der gode råd og hjælp 
at hente på uddannelsesguiden: www.ug.dk 

Er du i tvivl om valg af

ungdomsuddannelse, er der

gode råd og hjælp at hente

på uddannelsesguiden:

www.ug.dk

#www.brønderslevgymnasium.dk



Mulighed for at
dyrke din helt egen 
interesse, f.x.
 • musik

• billedkunst

• filmklub

• løbeklub 

• elevråd

• musical

• idræt

•  udvalgs- 
arbejde

#talentakademiet

”På introturen var nogle af os på klatrebane – 

det var super sjovt og grænseoverskridende! 

Det var den vildeste fornemmelse at klatre 

rundt mellem træerne i 20 meters højde – og 

man følte sig SÅ sej, da man havde klaret det 

sammen med sine nye kammerater!”
 - Laura Brønden #grænseoverskridende

#sidsteskoledag

Talentakademiet har for mig 
været både lærerigt og udfor-
drende. Jeg har lært en del nye 
begreber om samfundet og er 
blevet en del klogere i sam-
fundsfag, i og med at vi er blevet 
undervist og har fået noter af 
lektorer og andre kloge menne-
sker med specifik viden inden for 
samfundsfag :-) Jeg har også lært 
en del nye mennesker at kende, 
og vi hilser og giver stadig en 
krammer til hinanden, når vi ser 
hinanden i byen. Jeg synes, Talen-
takademiet er et godt valg, hvis 
man ønsker at lære nye ting i et 
fag, man måske finder mere inte-
ressant end andre fag.
-   Simone Vinther Christensen

››

››



BG – meget mere end FAg…!:-)#musical

Jeg var med til at lave High 
School Musical, mens jeg gik i 1g. 
Det var helt vildt sjovt, og jeg 
fik rigtig mange venner fra de 
andre klasser og årgange. Når 
man skal lave sådan en kæmpe 
ting sammen, kommer man til at 
kende hinanden utrolig godt, og 
det er så sjovt at være sammen 
om noget, der ender med at give 
en masse andre mennesker en god 
oplevelse og gøre dem glade. Det 
var så fedt at vise det hele frem 
for klassekammerater, lærere, 
venner og familie! 
-  Esperance Muhorakeye 

››

››
#dejligeminder

STX og HF er to forskellige ungdomsuddannelser – men på 
BG er alle elever en del af fællesskabet. Når du uddanner 
dig hos os, lærer du ikke kun gennem fag og undervisning, 
men også ved at være en del af et fællesskab og en masse 
spændende aktiviteter.

#fællesskab



››

#fedtsocialtmiljø

#fællestimer

Studierejser og ekskursioner
På BG er udsynet vigtigt. Derfor 
gør vi meget ud af at komme ud af 
huset og ud i virkeligheden.
Det kan være på ekskur-
sioner i hverdagen eller på
studieture - og eleverne
elsker det!

#festerogfredagscaféer

Cool ved Kongressen...

Jeg har kun gået på BG i nogle 
måneder, men allerede nu har 
jeg fået mange nye venner. Det 
er hyggeligt og rart at gå på 
en lidt mindre skole, hvor der 
både er plads til mine gamle 
venner og til nye venner. Sko-
len gør meget, for at vi skal 
komme til at kende hinanden – 
fx var det rigtig sjovt at have 
idrætsdag. Når vi kommer i 
vores studieretningsklasser, 
skal vi på introtur – så bliver vi 
også rystet sammen i vores nye 
klasse, og på den måde kender 
man pludselig en hel masse men-
nesker. 
-  Laura Lund Birkmos

››

››



”Jeg var på studietur i USA, og det 
var en kæmpe stor oplevelse! Det var 
en god mulighed for at blive endnu 
tættere som klasse. Vi boede noget af 
tiden hos forskellige værtsfamilier, og 
det var virkelig spændende at ople-
ve det amerikanske liv så tæt på. Jeg 
tror, vi alle sammen fik overskredet 
nogle grænser og blev en virkelig fed 
oplevelse rigere.” (Ida Jacobsen, 3.c) 
Billede af Ida

Vi var på studietur i USA, hvor 
vi havde nogle fede dage i 
Washington D.C., men også fik 
en kæmpe oplevelse hos vores 
værtsfamilier i North Caroli-
na. Det var en virkelig god tur! 
Vi fik rigtig mange spændende 
oplevelser sammen og hver for 
sig, og vi fik en masse socialt 
med hjem – ud over et styrket 
sammenhold i klassen fik vi også 
nye bekendtskaber derovre, som 
jeg snildt kunne tænke mig at 
mødes med igen en dag.
- Sofie Bøjgaard 

››

››
#kæmpeoplevelse ”Studierejsen…Det vildeste, du kommer til at 

opleve i din tid på gymnasiet” 
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På Brønderslev Gymnasium og HF er uddannelse 
aldrig en hyldevare. Vi vil være den uddannelsesin-
stitution, der udvikler netop dine faglige, sociale og 
personlige kompetencer mest muligt − uanset om 
du er et naturtalent eller har vanskeligheder i dit 
skolearbejde. Hos os oplever du derfor, at der er 
tid, rum og frem for alt et brændende ønske om at 
finde vejen til at udvikle det fulde potentiale i dig - 
som elev og som menneske.

Skolens størrelse sikrer et hyggeligt og oversku-
eligt studiemiljø, hvor du vil opleve et åbent fæl-
leskab, hvor I hurtigt kommer til at kende hinan-

den. Vi lægger samtidigt vægt på, at du skal bruge 
den viden, du opnår, og du skal rykke de grænser, 
du kommer med - hver eneste dag.

En studentereksamen fra Brønderslev Gymnasi-
um og HF giver dig dermed et perfekt fundament 
til at læse videre på en videregående uddannel-
se, uanset hvilken retning dine interesser måtte 
have.

I denne folder kan du få et indtryk af uddannelser-
ne, studieretninger på STX, fagpakker på HF og no-
get om alt det ved siden af.

VELKOMMEN TIL
BRØNDERSLEV
GYMNASIUM OG HF

#opnå viden

#rykdinegrænser#perfektfundament

#uddannelseikkehyldevare



STX er målrettet dig, der gerne vil have et 
solidt og bredt fundament til at blive klo-
gere på dig selv som menneske og sam-
tidigt blive klar til at gå videre på en kort, 
mellemlang eller lang videregående ud-
dannelse efter gymnasiet. Du skal derfor 
kunne lide at blive klogere, blive udfordret 
og at undersøge den verden, som vi alle er 
en del af.

På STX tilbyder vi 7 forskellige studieret-
ninger inden for det naturvidenskabelige, 
samfundsvidenskabelige, sproglige eller 
kunstneriske hovedområde. På den måde 
er STX den eneste gymnasieuddannelse, 
hvor du kan vælge mellem alle fire fagom-
råder på samme skole, og STX giver ad-
gang til flest videregående uddannelser i 
Danmark. Du skal derfor vælge STX, hvis 
du vil holde dine døre åbne for fremtiden!

Når du starter på STX, vil du gå på et 
grundforløb i de første 3 måneder. På 

grundforløbet skal du opleve livet og fa-
gene på STX og få afklaret, hvilken studie-
retning, du ønsker at søge ind på.

En STX-uddannelse er nemlig sammen-
sat af studieretningsfag, obligatoriske fag 
og valgfag. Den studieretning, du vælger, 
er med til at præge aktiviteterne i de øv-
rige fag - og er i det hele taget med til at 
farve dine tre gymnasieår. Hvis der er fag 
eller niveauer, du mangler i din studie-
retning, betyder det dog ikke, at du ikke 
kan få dem. Der er plads til frie valg i alle 
studieretninger, så du kan få sammensat 
din uddannelse, så den passer til netop 
dig.

Når du søger ind på STX, skal du sammen 
med din ansøgning blot vælge:
•  Kunstnerisk fag (Musik, Billedkunst eller 

Mediefag)
•  Andet fremmedsprog (Tysk, Fransk eller 

Spansk)

OM STX - GRUNDFORLØB
OG STUDIERETNING

#passertilminedrømme

#klogpåmigselv

#7studieretninger



OM STX - GRUNDFORLØB
OG STUDIERETNING

#elskernaturvidenskab

”
“Jeg har valgt en naturfaglig studie-

retning med matematik, fysik og 
kemi, da jeg altid har været mest til 
de naturvidenskabelige fag. En af de 
ting, der er fedt ved den her linje, er, 
at man får en sammenhæng mellem 
flere af fagene, som fx når man den 
ene dag har arbejdet med noget i ma-
tematik, skal man dagen efter bruge 
det i fysik. En anden ting er, at teo-
retisk og praktisk viden bliver godt 
sammenkoblet, så man ved, hvorfor 
der sker det nede i kolben, der sker, 
og hvordan man videre skal regne 
sig frem til den information, man skal 
bruge. 
 -  Thomas Holm

Studieretning 1
Matematik A, Fysik B og Kemi B

HOVEDOMRÅDE: NATURVIDENSKAB

Denne studieretning er for dig med naturvidenska-
belig interesse. Her beskæftiger du dig f.eks. med 
kemiske reaktioner, nanoteknologi, lægemidler og 
makromolekyler, eller du leder efter svar på ato-
mets eller universets opbygning. Du kommer til at 
beskæftige dig med aktuelle emner både i teori og 
praksis, da forsøg og eksperimenter udgør en stor 
del af undervisningen.

#studieretninger2019-2022

#nanoscience?
#ingeniør? #medicin?

Studieretning 2
Biologi A og Kemi B
HOVEDOMRÅDE: NATURVIDENSKAB

Denne studieretning er for dig, der interesserer dig 
for naturvidenskab og aktuelle emner i biologiens og 
kemiens verden. I denne studieretning er der fokus 
på de biologiske og kemiske processer, der foregår i 
kroppen, påvirker naturen og vores hverdag. En bety-
delig del af undervisningen vil være af eksperimentel 
karakter – i laboratoriet og ude i naturen.

#eksperimenter

#sygeplejerske? #bioanalytiker?#ekskursioner

MEDICIN, FARMACI, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, MEDI- CINALKEMI, MOLEKYLÆRBIOLOGI, GEOSCIENCE, BIO- LOGI, BIOMEDICIN, MATEMATIK, MILJØBIOLOGI, DYR-LÆGE, LANDSKABSARKITEKTUR, GEOFYSIK OG RUMTEK-NOLOGI, BIOTEKNOLOGI, NANOTEKNOLOGI, ARKI-TEKTUR OG DESIGN, BYGGETEKNOLOGI, BÆREDYGTIGT DESIGN, ENERGITEKNOLOGI, SOFTWARE-TEKNOLOGI, ELEKTRONIK OG IT, VELFÆRDSTEKNOLOGI, RADIOGRAF, SYGEPLEJERSKE, BYGNINGSKONSTRUKTØR, MASKINME-STER, AUTOMATIONSTEKNOLOGI, LABORANT, PROCES- TEKNOLOG, MILJØTEKNOLOG, MOLEKYLÆRBIOLOGI, BIOMEDICIN, MEDICIN, FARMACI, MEDICIN MED INDU-STRIEL SPECIALISERING, TANDLÆGE, FOLKESUNDHEDS-VIDENSKAB, ERNÆRING OG SUNDHED, SYGEPLEJERSKE, BIOANALYTIKER, FYSIOTERAPEUT, JORDEMODER, LA-BORANT, FARMAKONOM, JORDBRUGSTEKNOLOG

#natur



Denne studieretning er for dig, der er optaget af 
samfundsmæssige forhold – både nationale og in-
ternationale. Globaliseringens betydning for vores 
sociale, politiske og økonomiske liv står i centrum. 
Der er fokus på de problemstillinger, der dukker 
op i den aktuelle samfundsdebat og ofte med per-
spektiver til den engelsktalende del af verden. Stu-
dieretningen lægger op til faglige aktiviteter i sam-
spil med det omkringliggende samfund.

Studieretning 3
Samfundsfag A og Engelsk A 
HOVEDOMRÅDE: SAMFUNDSVIDENSKAB

#cooludvekslingusa

#journalistik?
#engelskpåA-niveau

Jeg har valgt den samfundsviden-
skabelige studieretning, da den 
giver et godt udgangspunkt for en 
videregående uddannelse. Som 
ung finder jeg det spændende at 
lære om det samfund, jeg er ved at 
blive en stadig større del af. Sam-
menhængen mellem engelsk- og 
samfundsfagsundervisningen giver 
mig indsigt i både nationale og 
internationale forhold med særligt 
fokus på de engelsktalende lande. 
Det er for mig vigtigt at forstå, hvor-
dan politik i både ind- og udland 
påvirker mig nu og i fremtiden, den 
forståelse opnår jeg gennem under-
visningen. 
 -  Rasmus Hørby Sindberg

“
”

#historie?
#jura?

#politik&administration?

#individogsamfund

SAMFUNDSFAG, POLITIK OG ADMINISTRATION, ER- 

HVERVSØKONOMI, PSYKOLOGI, SOCIOLOGI, ANTRO-

POLOGI, HISTORIE, INTERNATIONALE STUDIER, ORGA-

NISATORISK LÆRING, STATSKUNDSKAB, VIRKSOMHEDS-

STUDIER, JURA, UDDANNELSESVIDENSKAB, EUROPÆISK 

BUSINESS, INTERNATIONAL BUSINESS AND POLITICS, ER-

HVERVSØKONOMI-ERHVERVSSPROG, BUSINESS ADMI-

NISTRATION, ERHVERVSØKONOMI, SOCIALRÅDGIVER, 

ADMINISTRATIONSBACHELOR, JOURNALIST, LÆRER, PÆ-

DAGOG, FINANSBACHELOR, ADMINISTRATIONSØKO- 

NOM, MARKEDSFØRINGSØKONOM, SERVICEØKONOM



Denne studieretning er for dig, der brænder for 
musik, kultur og formidling. Du vil på denne stu-
dieretning møde et kreativt studiemiljø, hvor det 
praktiske og teoretiske følges ad, og hvor under-
visningen afspejler de tendenser, der har præget 
forskellige kulturer frem til i dag. Du skal naturlig-
vis også være med til at påvirke og deltage i sko-
lens musikliv.

Studieretning 4
Musik A og Engelsk A 
HOVEDOMRÅDE: KUNSTNERISK

Studieretning 5
Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B 
HOVEDOMRÅDE: SPROGLIG

Denne studieretning er for dig, der er optaget af 
forholdet mellem menneske, sprog og samfund. 
Du finder sammenhængen mellem kommunika- 
tion og samfundsforhold spændende, og du sy-
nes, at det er vigtigt, at vi kan kommunikere med 
de største sprog omkring os. I studieretningen er 
der blandt andet fokus på samspillet mellem indi-
vid og samfund – både lokalt og globalt.

#musikåbnerdøre

Jeg valgte den kunstneriske linje, 
fordi jeg altid har været musikalsk 
anlagt og gerne vil udfordre mig 
selv. Dog er det ikke noget, jeg ser 
mig selv arbejde med i fremtiden, 
men mere som en hobby, jeg kan 
forbedre mig i. Musik og engelsk 
passer naturligt sammen, da meget 
af den musik, vi hører og spiller, 
kommer fra den engelsksprogede 
verden – og både i musik og engelsk 
lærer vi at analysere og fortolke.
-  Vivi Kristina
Uhrenholdt Sørensen 

“
”

#medieproduktion?
#design?

#musik?

#internationalhandel?#globalisering

#oversætter?

MEDICIN    FARMACI    MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING    

ODONTOLOGI (TANDLÆGE)    FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB    

FYSIK    MEDICINALKEMI    MOLEKYLÆRBIOLOGI    GEOSCIENCE    

BIOLOGI    BIOMEDICIN    HUSDYRVIDENSKAB    LÆGEMIDDEL-

VIDENSKAB    MILJØBIOLOGI    VETERINÆRMEDICIN (DYRLÆ-

GE)    LANDSKABSARKITEKTUR    GEOFYSIK OG RUMTEKNOLOGI    

BIOTEKNOLOGI    NANOTEKNOLOGI    ARKITEKTUR OG DESIGN    

BYGGERI OG ANLÆG    BYGGETEKNOLOGI    BÆREDYGTIGT 

DESIGN    ENERGITEKNOLOGI    MASKIN OG PRODUKTION    

MATEMATIK OG TEKNOLOGI    SOFTWARETEKNOLOGI    SUND-

HEDSTEKNOLOGI    ELEKTRONIK OG IT    VELFÆRDSTEKNOLO-

GI    RADIOGRAF    SYGEPLEJERSKE    BYGNINGSKONSTRUKTØR    

MASKINMESTER

MUSIK, MUSIKKONSERVATORIET, DESIGNER, ARKITEKT, MEDIEVI-
DENSKAB, KOMMUNIKATION, FILM- OG MEDIEVIDENSKAB, DRA-
MATURGI, ENGELSK, NATUR- OG KULTURFORMIDLING, PÆDAGOG, 
LÆRER, GRAFISK KOMMUNIKATION, TV- OG MEDIETILRETTELÆG-
GELSE, DESIGNTEKNOLOG, MULTIMEDIEDESIGNER, DANSK, EN-
GELSK, TYSK, SPROG OG INTERNATIONALE STUDIER, HISTORIE, 
FILOSOFI, DRAMATURGI, ARKÆOLOGI, IDEHISTORIE, LINGVISTIK, 
LITTERATURVIDENSKAB, RELIGION, RETORIK, INFORMATIONSVI-
DENSKAB, KOMMUNIKATION, JOURNALISTIK, MEDIEVIDENSKAB, 
INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, INTERNATIO- 
NAL BUSINESS, BUSINESS LANGUAGE AND CULTURE, ERHVERVS-
ØKONOMI-ERHVERVSSPROG (SPRØK), NATUR- OG KULTURFOR-
MIDLING, HANDELSØKONOM, SERVICEØKONOM

#kreativitet
#tætmiljø



#fedtsammenhold

“
”

Jeg har valgt den meget sproglige 
linje, som består af Spansk A, En-
gelsk A og Tysk B, da jeg ønsker at 
komme helt tæt på andre lande og 
deres kultur. Jeg tror, det i fremti-
den vil være en fordel at kunne flere 
sprog, da man så har muligheden for 
at kommunikere i den globale ver-
den. I løbet af den tid, jeg har gået 
på BG, har jeg fået en masse nye 
venner. BG er i den grad et gymna-
sium med mangfoldighed og et stort 
fælleskab. 
-  Signe Ximena Kjærgaard

Disse to studieretninger er for dig, der interesserer 
dig for sprog, kultur og kommunikation. Studieret-
ningerne er ens, men du skal vælge, om du vil have 
fransk eller spansk. I studieretningen er der fokus 
på sprogets muligheder, forskellige samfundsfor-
hold og litteratur. I løbet af uddannelsen bliver der 
mulighed for at stifte direkte bekendtskab med alt 

dette, f.eks. i forbindelse med studierejse, sprog-
camp, gæstelærere osv. Denne studieretning er 
samtidigt den eneste på STX, hvor du kan afslutte 
                                                 matematik på c-niveau.

Studieretning 6/7
Engelsk A, Spansk A/Fransk A og Tysk B 
HOVEDOMRÅDE: SPROGLIG #oversætter?#sprogogkultur

#kommunikation?

#sprogetsmuligheder

DANSK, ENGELSK, TYSK, SPROG OG INTERNATIONALE STUDIER, 
HISTORIE, FILOSOFI, DRAMATURGI, ARKÆOLOGI, IDEHISTORIE, 
LINGVISTIK, LITTERATURVIDENSKAB, RELIGION, RETORIK, IN-FORMATIONSVIDENSKAB, KOMMUNIKATION, FRANSK, JOUR- NALISTIK, MEDIEVIDENSKAB, INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS-KOMMUNIKATION, INTERNATIONAL BUSINESS, BUSINESS 

LANGUAGE AND CULTURE, ERHVERVSØKONOMI-ERHVERVS-SPROG (SPRØK), NATUR- OG KULTURFORMIDLING, LÆRER, 
HANDELSØKONOM, SERVICEØKONOM, SPANSK, SPANSK OG 
INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SPANSK OG 
INTERNATIONALE STUDIER 



#www.optagelse.dk
#ansøgningsfrist _15.marts

For at blive optaget i gymnasiet skal du have 
afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller have 
gennemført en undervisning, der står mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folke-
skolen. 
Du skal søge om optagelse på www.optagel-
se.dk. Du kan også bestille ansøgningspapirer 
på gymnasiets kontor. Tlf.: 98 822 722
Der er ansøgningsfrist d. 15. marts. Du kan 
også søge efter denne dato, men så har du 
ikke krav på optagelse på uddannelsen.

Ansøgning
og optagelse



I tvivl?
Tirsdag d. 15. januar 2019 har du mulighed for at 
besøge gymnasiet og høre mere om optagelse, fag 
og studieretninger. Du er velkommen til at tage for-
ældre eller klassekammerater med til orienterings-
mødet, hvor du også får lejlighed til at se vores ny-
renoverede skole.

Hvis du er i tvivl om valg af studieretning eller an-
det, er du også altid velkommen til at kontakte sko-
lens studievejledere eller uddannelsesledere.
Du finder de oplysninger, du har brug for, på sko-
lens hjemmeside:
www.brønderslevgymnasium.dk

#www.brønderslevgymnasium.dk

Er du i tvivl om valg af

ungdomsuddannelse, er der

gode råd og hjælp at hente

på uddannelsesguiden:

www.ug.dk


