PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM 2019
HUSK: Orienteringsaften mandag den 21. januar kl. 19.00

På www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside
kan du se mere om Gribskov Gymnasium.

Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge
Tlf: 4879 8410, www.gribskovgymnasium.dk

HVORDAN ER DET AT STARTE PÅ GYMNASIET?
Jeg kom første dag og kendte absolut ingen.
Jeg blev taget så godt i mod, og jeg føler allerede, at jeg har kendt mine nye venner og veninder
i rigtig lang tid. Det særlige ved GG er, hvor godt man
klikker med alle. Emilie 1g.
Introdagen hjalp super godt med at falde i snak
med alle ens nye klassekammerater. Thomas 1g.

At starte på GG har været lidt grænseoverskridende, men det hjalp med søde lærere, GG-guider
og at lære sin klasse at kende. Andreas 1g.
Jeg elsker at være på GG, og jeg har fået en
masse nye venner. Signe 1g.

ALMEN STUDENTEREKSAMEN

GRUNDFORLØB OG STUDIERETNINGSFORLØB

På Gribskov Gymnasium kan du tage en almen studentereksamen. Det er den fagligt bredeste og mest varierede
gymnasiale uddannelse, som giver dig almendannelse
og forbereder dig til studier på alle slags videregående
uddannelser.

Fag og niveauer
En almen studentereksamen består af fag på A-, B- og
C-niveau. Du skal mindst have 4 fag på A-niveau. Almen
studentereksamen er en boglig uddannelse; du skal være
forberedt på lektier og hjemmeopgaver, og du vil helt
sikkert blive fagligt udfordret.

Gribskov Gymnasium er en rummelig skole med plads til
forskellighed. Vi har fokus på demokrati, og vi gør meget
ud af at give dig mulighed for medindflydelse. Så hvis
du vil, kan vi også blive din skole. Vi tror på, at læring er
noget, vi er fælles om. Alle lærere vil arbejde for, at du kan
udvikle dig både fagligt og socialt, så du bliver godt klædt
på til videregående uddannelse og til dit fremtidige liv.

Du kan i denne folder læse lidt mere om de studieretninger, vi udbyder. På vores hjemmeside
www.gribskovgymnasium.dk og vores Facebookside kan
du se meget mere om livet på Gribskov Gymnasium.
Valget af ungdomsuddannelse er vigtigt. Med en almen
studentereksamen giver du dig selv et stærkt afsæt for
fremtiden – og en oplevelse for livet!
Almen studentereksamen er delt op i et grundforløb og et
studieretningsforløb. Grundforløbet afsluttes i første uge af
november. I løbet af grundforløbet introduceres du til gymnasiale fag, arbejdsformer og forskellige studieretninger.
Du vælger din studieretning i løbet af grundforløbet.

Obligatoriske fag
Dansk (A), Engelsk (B), Fysik (C), Historie (A), Idræt (C),
Matematik (B)*, Oldtidskundskab (C), Religion (C), Samfundsfag (C), 2. fremmedsprog (B fortsættersprog, A
begyndersprog), kunstnerisk fag (C), samt to af følgende
fag: Biologi (C), Informatik (C), Kemi (C) eller Naturgeografi
(C)**. Alle skal have mindst et naturvidenskabeligt fag på
B-niveau ***.
* Dog C-niveau for elever med flere end tre fremmedsprog eller
tre fremmedsprog på A-, A- og B-niveau.
** Elever på en sproglig studieretning kan erstatte ét af de naturvidenskabelige fag med latin.
*** Gælder ikke for elever med tre fremmedsprog.

2. fremmedsprog (obligatorisk)
Du kan vælge mellem følgende 2. fremmedsprog: Tysk
fortsættersprog (B), Fransk fortsættersprog (B), Spansk
begyndersprog (A), Kinesisk begyndersprog (A).
Kunstneriske fag (obligatorisk)
I de fleste studieretninger kan du vælge mellem følgende
kunstneriske fag: Drama (C), Mediefag (C), Musik (C), Billedkunst (C), Design og arkitektur (C).
Valgfag
A-niveau: Engelsk, Fransk fortsættersprog, Fysik, Kemi,
Matematik, Tysk fortsættersprog.
B-niveau: Billedkunst, Biologi, Design og arkitektur, Drama,
Filosofi, Fysik, Idræt, Informatik, Kemi, Latin, Mediefag,
Musik, Naturgeografi, Psykologogi, Religion, Samfundsfag.
(For alle fag undtagen Idræt gælder det, at de skal være
afsluttet på C-niveau efter 2.g for at kunne opgraderes til
B-niveau).
C-niveau: Billedkunst, Biologi, Design og arkitektur, Drama,
Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informatik, Innovation, Kemi,
Latin, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi.

STUDIERETNINGER 2019-2022

Kunstneriske studieretninger

Se hvilke videregående uddannelser de forskellige studieretninger giver adgang til via www.gribskovgymnasium.dk

På begge musikretninger arbejdes der både teoretisk og
praktisk: Vi synger og spiller en del, og du vil få mulighed
for at optræde på scenen ved forskellige lejligheder.

Naturvidenskabelige studieretninger
Matematik A - Fysik B - Kemi B
Dette er studieretningen for dig, der er naturvidenskabeligt
interesseret. Der arbejdes både teoretisk og praktisk, f.eks.
med eksperimenter og ekskursioner, hvor du vil komme til
at prøve målinger i felten.
Biologi A - Kemi B / idrætslinje
Denne studieretning tilbyder naturvidenskab i biologisk
perspektiv. Dit arbejde i Kemi og Biologi vil gøre dig i stand
til at forstå og tage stilling til nogle af de helt aktuelle udfordringer i vores verden.
Bemærk: Det er oplagt på denne studieretning at tilføje
Idræt B som valgfag. Denne studieretning vil være særligt
egnet til eliteidrætselever og andre idrætsinteresserede.
Studieretningen giver mulighed for morgentræning, og
den giver en god forståelse af samspillet mellem Biologi,
Kemi og Idræt.

Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B
Denne studieretning er for dig, der er interesseret i Biologi
med en teknologisk vinkel og kan lide Matematik og Fysik.
Det eksperimentelle spiller en stor rolle, og vi vil besøge
virksomheder og forskningsinstitutioner, så du kan opleve
bioteknologiske arbejdspladser.

Musik A - Matematik A
Mange tror, at Musik og Matematik ligger langt fra hinanden. Det er helt forkert. Hvis du holder af begge fag, er
denne studieretning noget for dig.
Musik A - Engelsk A
Denne studieretning er for dig, der både kan lide at arbejde
musisk kreativt, og som har interesse for engelsk.

Samfundsvidenskabelige studieretninger
Samfundsfag A - Matematik A
Interesserer du dig for verden omkring dig og for tal og
beregninger, er denne studieretning noget for dig. Vi kommer vidt omkring fra Christiansborg til Kongressen i Washington, fra landmænd i Brovst til lobbyister i Bruxelles, fra
indvandrere i Ishøj til menneskesmuglere i Mexico.

Sproglige studieretninger
Samfundsfag A - Engelsk A
Interesserer du dig for en globaliseret verden, er denne
studieretning noget for dig. Samfundsfaglige problemstillinger som magt, integration, politisk adfærd, internationale konflikter, fremtidens velfærdssamfund og unges
identitet vil indgå i denne studieretning.

Engelsk A - Spansk A og et tredje sprog:
TyskF B/FranskF B/Kinesisk A/Latin C
Interesserer du dig for sprog og kommunikation - og for
andre lande og kulturer, er denne studieretning noget for
dig. Du har Engelsk og Spansk på A-niveau i kombination
med et tredje sprog: Kinesisk på A-niveau, Tysk eller Fransk
på B-niveau, eller Latin på C-niveau. Skolen har partnerskoler og kontakter i USA, Spanien, Tyskland, Frankrig og
Kina, og der er mulighed for udvekslingsbesøg, så du får
lejlighed til at bruge sprogene i praksis.

NORDATLANTISK GYMNASIEKLASSE NGK – STX

ELITEIDRÆT – STX

• Få uddannelse og oplevelser i hele Nordatlanten
• Bo i fire lande på tre år

Er du eliteidrætsudøver, så har vi et ganske særligt tilbud
til dig, hvor du får optimale forhold, så du kan tage en
almen studentereksamen og samtidig fortsætte med din
sportslige udvikling. Vi arbejder tæt sammen med Gribskov Elite og med relevante klubber i og uden for kommunen. Hvis du vælger den studieretning, der hedder Biologi
A - Kemi B (hvor der er mulighed for at vælge Idræt B som
valgfag), så giver vi dig følgende:

Nordatlantisk Gymnasieklasse er et unikt tilbud til elever
fra Danmark, Færøerne, Island og Grønland, som er interesserede i at opleve hele Nordatlanten, imens de tager
en almen studentereksamen (stx). NGK har sin helt egen
naturvidenskabelige studieretning med fagene Bioteknologi, Arktisk teknologi, Matematik og Fysik.
Som elev i NGK vil du gå i 1.g i Danmark på Gribskov Gymnasium, i 2.g i første semester på Færøerne på Miðnám á
Kambsdali og i andet semester i Island på Verzlunarskoli Islands og i 3.g i Grønland på GUX Sisimiut. Du skal betale for
bolig, kost og rejser. For at komme med i NGK skal du sende
en motiveret ansøgning inden 1. marts. Ansøgning til NGK
skal sendes til post@gribskovgymnasium.dk. Du kan læse
mere i den lille flyer, der er lavet om NGK. Kontakt os via
post@gribskovgymnasium.dk, hvis du gerne vil vide mere.

• Mulighed for morgentræning (på gymnasiet eller i egen
klub) onsdag og fredag.
• Basistræning mandag eftermiddag.
• Fællesarrangementer med sportsligt og socialt sigte.
• Team Danmark-ordning.
• Professionel vejledning i gymnasie- og idrætskarriere.

• Fleksibel tilrettelæggelse af skolegang med plads til
sportsaktiviteter (herunder evt. supplerende undervisning og flytning af prøver).
• Mulighed for at tage træneruddannelsen (hvis du vælger
idræt B).
• Buddy-ordning
• Ved længerevarende fravær grundet idræt tilbydes
ekstra undervisning (også hvis man ikke er Team Danmark-godkendt).
For at få disse særlige tilbud skal du godkendes af Gribskov Elite eller have en Team Danmark-godkendelse. Hvis
din klub ikke ligger i Gribskov Kommune, sker godkendelsen i samarbejde med din klub.

TRADITIONER OG FRIVILLIGE AKTIVITETER

