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

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! 

HVORDAN 
ER DET AT 
STARTE PÅ 
GYMNASIET?

Det har været en god og 
spændende oplevelse, 
jeg har mødt en masse 
søde folk og der er masser 
af plads til forskellige 
personligheder. Det kan 
klart anbefales!  

Jeg har været rigtig glad for 
at starte på GG, der er  
et dejligt sammenhold.

Alle har været søde og 
imødekommende. Jeg 
har fået megamange 
nye venner. Alle 
introaktiviteterne  
har været sygt fede.    

Lærerne er supersøde til at 
hjælpe i gang. De er gode 
til at starte fra bunden. 
De arrangementer, der er i 
grundforløbet, er virkelig 
sjove og hjælper os til at 
lære hinanden at kende. 

Det var en god oplevelse 
at starte på GG, jeg 
synes alle dage har 
været gode so far.

GG har været et super 
sted at starte på. Et 
sted, hvor fællesskabet 
og læringen er i fokus. 
#kritisk respekt #sjov 
seriøsitet. 
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 Naturvidenskabelige studieretninger 
Matematik A - Fysik A - 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. 

Se hvilke videregående uddannelser, de forskellige studie- 
retninger giver adgang til via www.gribskovgymnasium.dk

STUDIERETNINGER 2022–2025

GRUNDFORLØB OG STUDIERETNINGSFORLØB 

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. 

 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. 

 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, Fysik, Idræt, Innovation, Kemi, Latin, 
Mediefag, Musik, Naturgeografi, 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, Dans, Design og arkitektur, Drama, Erhvervsøkonomi, Filosofi, 
Innovation, Mediefag, Musik, Psykologi.
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 Eliteidræt STX 
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 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:

• Mulighed for morgentræning (på gymnasiet eller i egen klub) onsdag og fredag.
• 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.

 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. 

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.

 Sproglige studieretninger 
Engelsk A - Spansk A og et tredje sprog: TyskB F/Fransk 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 Spanien, Tyskland, Frankrig og Kina, og der er mulighed for udvekslingsbesøg, så du får 
lejlighed til at bruge sprogene i praksis.

Græsk A – Latin A
Den klassiske studieretning er for dig der ønsker at arbejde med 
de store linjer i europæisk kultur. Udover et solidt sprogligt 
fundament, der vil støtte arbejdet med et hvilket som helst 
sprog senere hen, bliver du i stand til at se ligheder, forskelle 
og sammenhænge mellem det antikke og det moderne. 
Studieretningen er oplagt for dig, der gerne senere hen vil 
arbejde med et hvilket som helst humanistisk fag eller bare gerne 
vil bruge 3 år på en spændende og anderledes studieretning.

 Kunstneriske studieretninger 
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. 

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. 

 STUDIERETNINGER 2022–2025

og på vores 
Facebook

Se mere på 
gribskovgymnasium.dk 
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HF PÅ 
GRIBSKOV GYMNASIUM

Det nye HF er en 2-årig uddannelse, der er både alment dannende og professionsorienteret. 
På HF specialiserer du dig efter interesse og fremtidsplaner. Du får en solid faglig ballast og 
vil kunne fordybe dig i projekt- og praktikforløb. 

På Gribskov Gymnasium bliver du en del af et fagligt stærkt og kreativt læringsmiljø. Hos os 
er der plads til mangfoldighed, og du vil opleve et helt særligt fællesskab. Du kan selv sætte 
dit fingeraftryk på skolen gennem vores stærke elevdemokrati og deltage aktivt i de mange 
sociale aktiviteter, som er en naturlig del af livet på gymnasiet. 
Gribskov Gymnasium er en rummelig og moderne skole med god plads til alle. Vi har et 
godt studiemiljø, og har du brug for ekstra hjælp til at komme i gang med lektierne, har vi 
lektiecafé i de fleste fag efter skoletid. 
   
På første semester møder du en bred vifte af fag. Herefter vælger du dig ind på de fagområder, der passer 
til dig og dine fremtidsplaner. Det giver et rigtig godt afsæt for at træffe et godt valg af videregående 
uddannelse. På andet år vælger du en fagpakke, hvor du får mulighed for at specialisere dig inden for de fag 
og områder, som du interesserer dig for, og som du gerne vil uddanne dig indenfor. I fagpakkerne er fagene 
tonet mod en bestemt retning af videregående uddannelser og de jobs, disse uddannelser kan føre til.  

AT STARTE 
PÅ HF

Jeg startede på GG- på 
HF – efter sommerferien. 
Jeg kom lige fra 10. klasse. 
Vi har haft mange dage 
med introaktiviteter, 
hvilket har rystet os godt 
sammen.  

Det har været en aktiv start 
med gode initiativer til at 
ryste klasserne sammen 
samt at lære skolen og 
lærerne at kende. 

 Jeg synes, at det sociale 
er godt på skolen, og der 
er gode lærere. 

God start og god 
introduktion til fag 
og lærere. Fantastisk 
forståelse fra lærere og 
god undervisning. Godt 
fællesskab. 

Det var en positiv indgang 
til en mere selvstændig og 
moden skolegang.  

HF
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HF 
– ÅBNER DØRE

Med det nye HF har vi fået en ny type uddannelse. Det er rigtig gode nyheder for de unge, 
der på den ene side drømmer om en videregående uddannelse, og som på den anden side 
gerne vil have en skolehverdag, der kombinerer det teoretiske og det praktiske. 

På HF får du mulighed for at prøve dig selv af og finde ud af, hvad du er god til, inden du træffer valg om 
fag og fremtidige uddannelsesmuligheder. Et gennemgående træk ved HF på Gribskov Gymnasium 
er den løbende feedback og tætte lærerkontakt. Med projekt- og praktikperioder har den nye HF 
uddannelse desuden indbygget et forløb, hvor du får hjælp til at afklare dine karrieremuligheder. 

HF er uddannelsen for dig, der forestiller dig, at du skal tage en kort eller mellemlang videregående 
uddannelse, men som stadig godt vil have muligheden for at vælge de lange videregående 
uddannelser. Finder du undervejs ud af, at det rigtige valg for dig er universitetet, kan du fortsætte på 
et halvt års overbygning med SU og efterfølgende gå direkte ind på universiteterne.

og på vores 
Facebook

Se mere på 
gribskovgymnasium.dk 
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HF FAGPAKKER 2022-2024

HF Multimedier & Innovation: 
Programmering B og Innovation C 
For dig, der drømmer om et job inden for digitale medier, 
som f.eks. multimediedesigner, e-designer eller it-
teknolog. Hvis du vælger Matematik på B-niveau, er du 
også klar til uddannelsen til datamatiker. 

 HF Business & Marketing:  
 Virksomhedsøkonomi B og Innovation C 
For dig, der drømmer om et job i den private sektor 
som f.eks. financial controller, finans-, handels- eller 
markedsføringsøkonom. 

 HF Sundhed & Pædagogik:  
 Biologi B og Psykologi C 
For dig, der drømmer om et job i sundheds- eller 
uddannelsessektoren, som f.eks. sygeplejerske, 
bioanalytiker, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, 
pædagog eller folkeskolelærer. 

 HF Politi & Forsvar:  
 Idræt B og Psykologi C 
(forudsætter valg af Idræt C ved optagelse) 
For dig, der drømmer om et job inden for politiet eller 
forsvaret, som f.eks. politibetjent, soldat eller katastrofe- 
og risikomanager. 

HF PÅ GRIBSKOV GYMNASIUM – HVORDAN? 

Det to-årige HF retter sig mod de korte og mellemlange videregående uddannelser. Uanset hvilken 
HF-fagpakke, du vælger, opfylder du adgangskravene til størstedelen af erhvervsakademi- og 
professionsbacheloruddannelserne. Fagpakkerne bidrager til at målrette dit videre uddannelsesvalg. 

Det 2-årige HF består af en række obligatoriske fag, en specialiseret fagpakke med to fag på B- eller 
C-niveau samt et frit valgfag på mindst C-niveau. Du vælger fagpakke i begyndelsen af 2. semester. 

 Obligatoriske Fag 
• Dansk A-niveau 
• Engelsk B-niveau 
• Matematik C-niveau 
• Kultur- og samfundsfagsgruppen (Historie B, Religion C og Samfundsfag C) 
• Den naturvidenskabelige faggruppe (Biologi C, Geografi C og Kemi C) 
• Enten Idræt C, Billedkunst C eller Drama C

HF
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HF VALGFAG

Udover en fagpakke skal du vælge et fag på C-niveau eller løfte et C- til B-niveau. 
Du kan vælge imellem følgende valgfag: 

B-niveau:
Billedkunst, Biologi, Design og arkitektur, Drama, Idræt, Kemi, Mediefag, Matematik, 
Musik, Naturgeografi, Samfundsfag, Tysk. (For alle fag undtagen Samfundsfag og Tysk 
gælder det, at de skal være afsluttet på C-niveau senest efter 2. semester for at kunne 
opgraderes til B-niveau). 

C-niveau: 
Billedkunst, Dans, Design og arkitektur, Drama, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, 
Latin, Mediefag, Musik, Psykologi. 

HF
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NGK 
NORDATLANTISK GYMNASIEKLASSE (NGK) STX 

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

• Du kan læse mere om NGK på nordatlantisk.dk

Se mere på
nordatlantisk.dk

og på vores 
Facebookside
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FRIVILLIGE AKTIVITETER 
STX OG HF
Vi tilbyder en lang række af frivillige aktiviteter, du 
kan deltage i, f.eks. frivillig idræt, frivillig billedkunst, 
sangundervisning, kor, lektiecafeer, elevråd, festudvalg 
m.m. Og skulle der være en aktivitet, som du godt 
kunne tænke dig, vi havde, så vil vi meget gerne udvikle 
nye aktiviteter. 

På www.gribskovgymnasium.dk, vores Facebook og 
Instagram kan du se mere om Gribskov Gymnasium. 

Gribskov Gymnasium
Østergade 52, 3200 Helsinge
www.gribskovgymnasium.dk

OM 
GRIBSKOV GYMNASIUM 

TRADITIONER PÅ 
GRIBSKOV GYMNASIUM 

Gribskov Gymnasium er et åbent og rummeligt 
gymnasium, der spænder fra det lokale til det globale. 
Vi møder dig med ordentlighed i et fællesskab, der 
understøtter selvstændighed. Vi eksperimenterer og 
diskuterer med nysgerrighed. Vi har modet til at begå 
fejl og lære af dem. Det kalder vi kritisk respekt.

Vi tager hinanden og fagligheden alvorligt, men ikke 
højtideligt. Vi gør os umage. Vi fordyber os i detaljer og 
har sans for de store linjer. Og vi ved, at man når langt 
med humor og venlighed. Det er sjov seriøsitet.

Hos os får du en undervisning, der bygger på 
ansvarlighed, engagement og sigter mod, at du opnår 
et højt fagligt niveau.

Gennem undervisningen, de mange frivillige tilbud 
og livet på skolen giver vi dig værktøjerne til at møde 
fremtiden, som vi gør: Med kritisk respekt og sjov 
seriøsitet.

På Gribskov Gymnasium har vi en lang række traditioner, 
der styrker vores fællesskab og sammenhold på tværs af 
stx og hf, klasser og årgange. Kreativitet og udfoldelse er 
en del af den sjove seriøsitet, og skolen har et spændende, 
kreativt og aktivt miljø. Vi har en filmfestival ”Det Gyldne 
Bånd”, afholder udstillinger, diverse sportsaktiviteter samt 
musikalske indslag på morgensamlinger, ved caféaftener 
og på ”Gribstock”, hvor musik, drama og billedkunst viser 
frem, hvad de laver. Hvert år samarbejder de kunstneriske 
fag om en skolekomedie, hvor kreativitet og faglighed 
udfoldes. 

og på vores 
Facebook

Se mere på 
gribskovgymnasium.dk 
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Gribskov Gymnasium
Østergade 52
3200 Helsinge

Tlf.: 4879 8410 

Kontor og telefontid
8.00-15.00
(fredag 8.00-14.00)

gribskovgymnasium.dk
post@gribskovgymnasium.dk


