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Hjørring Gymnasium - STX

VELKOMMEN

SPROGLIG STUDENT

Det er vigtigt for os på Hjørring Gymnasium, at skolehverdagen er præget af høj faglighed i et godt socialt
studiemiljø med gensidig respekt for
hinanden.
Vores udbud af studieretninger
repræsenterer mange muligheder
for at fortsætte på videregående
uddannelser. Vi arbejder med de
nyeste undervisningsformer, så vores
formidling kan være så vedkommende og udviklende for den enkelte elev
som muligt. Vi sætter kreativitet højt,
ikke bare i de kunstneriske fag, men
også i undervisningen i de øvrige fag,
hvilket medvirker til at udvikle både
de personlige og faglige kompetencer
mest muligt.

MUSISK STUDENT

Vi måler ikke succes på karaktergennemsnit alene. Det er vigtigst, at
eleverne i tiden hos os finder egne
styrker for at udvikle sig mest muligt.
Derfor hjælper vi og støtter med at
løse faglige problemer, og vi giver
ekstra udfordringer til alle, der har
lyst.
For at give den bedste uddannelse
gør vi meget for at skabe et inspirerende fagligt miljø med dygtige
undervisere. Vi samarbejder også
med politikere, forskere, kunstnere
og erhvervsliv foruden professionshøjskolen i landsdelen samt landets
universiteter, når vi fx tilrettelægger
særlige tværfaglige forløb, temadage,
fællestimer, studiekredse og ekskursioner.
Hjørring Gymnasium sætter fokus på
fremtiden nu.

82 LÆRERE
er ansat på Hjørring Gymnasium
for skoleåret 2023-24

Rektor, Elsebeth Gabel Austin

772 ELEVER

fordelt på 26 stx-klasser og 4 hf-klasser,
er tilmeldt for skoleåret 2023-24
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SAMFUNDSVIDENSKABELIG STUDENT
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NATURVIDENSKABELIG STUDENT

HVORFOR VÆLGE STX?
Kan du lide tanken om at have mange forskellige muligheder, når du engang skal vælge
uddannelse? På stx kan du på tre år opnå en
almendannende studentereksamen indenfor
enten naturvidenskab, sprog, samfundsvidenskab eller musik, som alle giver dig mulighed
for at vælge mellem et hav af lange og mellemlange videregående uddannelser. På stx har
alle uanset område fag som dansk, matematik,
historie, idræt, engelsk, naturvidenskabelige
fag, samfundsvidenskabelige fag og et kunstnerisk fag som musik, billedkunst eller dramatik.
Gennem valg af område (naturvidenskab,
sprog, samfundsvidenskab eller musik) og

mange forskellige valgfag har du desuden stor
mulighed for at præge din studentereksamen
i den retning, du ønsker – alt efter hvad du
har mest lyst til og brug for i forhold til videre
uddannelse. Du kan vælge mellem alle mulige
fag som fx psykologi og naturgeografi, filosofi,
erhvervsøkonomi og informatik. Du behøver
altså ikke være bange for at begrænse dine
muligheder for fremtidige uddannelser, hvis du
vælger stx. På stx holder du nemlig dine muligheder åbne – hvad enten du gerne vil være
læge eller socialrådgiver, advokat eller pædagog. Og samtidigt bliver du en del af gymnasiets fede fællesskab med skoleforestilling, rejser
og mange aktiviteter efter skoletid.
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OPTAGELSESKRAV TIL STX
Du kan søge om optagelse på STX efter 9. eller
10. klasse.

I forbindelse med din ansøgning skal du vælge:
• Et kunstnerisk fag

Du kan læse mere om optagelseskravene på vores
hjemmeside: www.hj-gym.dk à kommende elev
à optagelseskrav til STX eller HF.

Du skal IKKE vælge studieretning eller 2. fremmedsprog (et begyndersprog eller et fortsættersprog),
når du søger ind. Det skal du først, når du er startet på gymnasiet, ved slutningen af grundforløbet.

YDERLIGERE INFORMATIONER
OM STX
Hvis du har behov for flere oplysninger om at være kommende elev kan vi henvise til
gymnasiets hjemmeside www.hj-gym.dk. Klik på ”kommende elev”.
Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte skolens administration på
tlf. 98922433, hvor du vil blive stillet videre til en studievejleder.
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OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Matematik B*
Idræt C
Oldtidskundskab C
Religion C

Samfundsfag C
Fysik C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
Studieretningsprojekt
*mat C i str. 8 og 9

KUNSTNERISK FAG

TO AF FØLGENDE
NATURVIDENSKABELIGE FAG:

Billedkunst C, dramatik C eller musik C

2. FREMMEDSPROG
Tysk fortsætter B, spansk begynder A eller
fransk begynder A

Biologi C
Kemi C
Naturgeografi C
Informatik C
(Vælges af skolen)
Et naturvidenskabeligt fag på B-niveau**
*I nogle sproglige studieretninger er der kun
krav om matematik C
**gælder ikke i str. 8 og 9
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Studieretning

Område

1: Fys-science

STUDIERETNINGSOVERSIGT 2022

Naturvidenskab
Hvis du brænder for at forstå naturen og den fysiske verden,
vi lever i, er de naturvidenskabelige studieretninger et godt
valg. Her arbejder vi med de love, modeller, teorier og eksperimenter, som man kan måle, veje og beskrive naturen med.

2: Biotek
3: Bio-science
4: Bio- og sports-science
5: Geo-science

Samfundsvidenskab
De samfundsfaglige studieretninger er for dig, der er interesseret i samfundet omkring dig og følger med i nyhedsstrømmen - både i nærområdet og ude i verden. Du vil gerne
vide mere om samfundets udvikling - om politik, økonomi og
sociale forhold - og du stiller undrende eller kritiske spørgsmål til det, du ser og hører.
Sprog
De sproglige studieretninger er til dig, der har lyst til at arbejde intensivt med sprog, kommunikation og kultur. I de sproglige/humanistiske fag er mennesket det centrale. Her beskæftiger vi os med, hvordan mennesket taler, tænker, handler,
føler og skaber, og hvordan vi som mennesker præger den
virkelighed og det samfund, vi er en del af.
Kunst
Vi giver dig mulighed for at fordybe dig i musikken. Du skal
både spille og synge, du skal være musikalsk kreativ, og du
skal beskæftige dig med teori og analyse.

6: Det økonomiske samfund

7: Det globale samfund

8: Sprog og kultur

9: Klassiske sprog

10: Musik

VALGFAG 2022

C-niveau
Astronomi
Billedkunst
Dramatik
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Græsk
Informatik
Innovation

Kemi
Latin
Musik
Naturgeografi
Psykologi
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Studieretningsfag

Naturvidenskabelige fag

Matematik A, Fysik A/B, Kemi B

Informatik C

Valgfag
2/3

Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

2

Biologi A, Kemi B

3

Biologi A, Kemi B,

Valgfag: Idræt B

2

Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B

2

Samfundsfag A, Matematik A

Biologi C og informatik C

3

Samfundsfag A, Engelsk A

Biologi C og naturgeografi C

4

Engelsk A
Spansk/Fransk/Tysk A*
Latin/Tysk B

Biologi C

4

Græsk A, Latin A

Biologi C

3

Musik A, Engelsk A

Biologi C og naturgeografi C

3

* 2. fremmedsprog er studieretningsfag

B-niveau
Billedkunst
Biologi
Dramatik
Fysik
Idræt
Informatik
Kemi
Latin

A-niveau
Matematik
Musik
Naturgeografi
Psykologi
Religion
Samfundsfag

Engelsk
Fysik
Kemi
Matematik
Samfundsfag
Tysk
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IDRÆT PÅ STX

STUDIERETNING 1

MASSER AF GRIN, SAMMENHOLD OG FYSISK AKTIVITET
Du får lov at prøve kræfter med mange
forskelligartede idrætsdiscipliner og får
teoretisk viden indenfor emnerne.

volleyball, danse, lave parkour, løbeog styrketræne. Gymnasiet deltager i
skoleturneringer.

Vær med til fejringen af skolens fødselsdag sammen med din klasse. I
dyster i alternative aktiviteter.

Du kan også prøve yoga, cross-fit,
mountainbike og step.

Oplev spænding og konkurrence i skolens klasseturnering.
Hyg dig med andre elever fra skolen
Efter skoletid kan du have det sjovt
med f.eks. at spille håndbold, fodbold,

Vil du vide endnu mere om idræt?
Vælg idræt på B-niveau.
Du kan også være Team Danmark elev

Hjørring Gymnasium - STX

NATURVIDENSKAB:
FYS-SCIENCE
MATEMATIK A – FYSIK B/A – KEMI B

STUDIERETNING 1

Fys-science er studieretningen for dig, som
gerne vil forstå naturen fra de mindste
byggesten til universets opbygning, og koble
det til den nutidige teknologiske verden. I
fysik og kemi arbejder du både eksperimentelt og teoretisk med problemstillinger, hvor
matematikken anvendes i praksis. Du lærer
at udvikle nye IT-løsninger som for eksempel robotter, spil og apps, og anvender det i
naturvidenskab og matematik.
Du får indblik i fagenes betydning for det
moderne samfund. Herunder hvordan vi
løser udfordringer i forhold til miljø, bæredygtighed og energiforbrug.
Du kommer til at arbejde med fremstilling af
batterier, undersøgelse af gift og farvestoffer i fødevarer, konstruktion af robotter, og
andre konkrete projekter.
I løbet af gymnasietiden kommer du til at
arbejde på tværs af fagene med en række
temaer.
• Bæredygtig energiforsyning og batteriteknologi
• Fødevareteknologi
• Robotter og kunstig intelligens
• Industrielle revolutioner – fra dampmaskinen til nutiden

UDDANNELSE/JOB
Med matematik på A-niveau, fysik på A/B-niveau, samt kemi på B-niveau, giver fys-science et solidt
fundament for at læse videre efter gymnasiet. Du får direkte adgang til praktisk talt alle naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin med mere. Fys-science kan nemt målrettes efter lige præcis dine interesser, via det brede udvalg af valgfag.
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NATURVIDENSKAB: BIOTEK
MATEMATIK A – BIOTEKNOLOGI A – FYSIK B

I løbet af gymnasietiden kommer du til at
arbejde på tværs af fagene med en række
temaer.
• ”Feed the world” – Vi udvinder fx protein fra
søstjerner, græs og tang med bioteknologi
• ”Hvilken energikilde skal din bil køre på?”
– Vi besøger biogasproducenter og bygger
efterfølgende vores eget anlæg til miljøvenligt biobrændstof
• ”Save the whales” – Vi undersøger forureningen af havet og udvikler metoder til at
fjerne plast og anden forurening, så dyr og
planter trives bedre
• ”Molekylær Gastronomi” – Vi udvikler nye
innovative metoder til at producere bæredygtig mad og Hjørrings, måske Danmarks
bedste øl

STUDIERETNING 2

Vil du gøre en forskel? Så er studieretningen
BIOTEK noget for dig. Uanset om dine ambitioner er at stoppe sult i verden, rense havet
for plastikaffald, udvikle fremtidens bæredygtige energikilde, kurere arvelige sygdomme med genteknologi, eller skabe rammer
for en sund livsstil med træningsprogrammer
og sund kost, så er BIOTEKNOLOGI et godt
afsæt. I kombination med fagene Matematik
A og Fysik B, så vil du få lejlighed til selvstændigt at eksperimentere, udvikle og blive klog
ere på, hvordan vi kan behandle genetiske
sygdomme, udvikle lægemidler til bekæmpelse af alvorlige sygdomme samt producere
nye plantesorter, der kan klare de kommende års uundgåelige klimaforandringer.

UDDANNELSE/JOB
Med fagene Bioteknologi A, Matematik A og Fysik B i bagagen får du adgang til praktisk taget alle
uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og miljø, som fx læge, biolog, kemiker, medicin
med industriel specialisering, dyrlæge, sygeplejerske, fysioterapeut, ingeniør, men også uddannelser til fx lærer eller journalist.
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NATURVIDENSKAB: BIO-SCIENCE
BIOLOGI A – KEMI B

STUDIERETNING 3

Er du nysgerrig og vil vide, hvordan mennesket fungerer i samspil med naturen, så er
dette studieretningen for dig. Kombinationen
af biologi og kemi gør dig i stand til at vurdere, hvilke kemikalier vi omgiver os med, og
hvordan de påvirker mennesket og miljøet
både lokalt og globalt. Vi dykker ned i emner
som genetiske sygdomme, mutanter, arternes
udryddelse og bevaring, bekæmpelse af kræft,
design af nye afgrøder og mennesker ved gensplejsning og kloning. I studieretningen lærer
du at tænke selvstændigt og arbejde løsningsorienteret. Koblingen mellem teori og praksis
er i højsædet og kan undersøges i vores laboratorier på tværs af fagene. Vi arbejder også
med FN’s verdensmål: sundhed og trivsel, livet
på land og i havet samt rent vand og sanitet.
Vi besøger lokale virksomheder og ser biologisk og kemisk viden anvendt i praksis..
I løbet af gymnasietiden kommer du til at
arbejde på tværs af fagene med en række
temaer:
• Lægemidler: fremstilling, analyse, virkning,
brug og misbrug (doping).
• Bioteknologi gennem tiden: alt fra bagning
til gensplejsning
• Miljø og forurening: hvornår er noget farligt?
• Gener: hvorfor ser vi ud som vi gør?

UDDANNELSE/JOB
Studieretningen lægger naturligt op til uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og miljø.
Du har mulighed for at målrette dine valgfag, så du opfylder adgangskravene til uddannelser som
læge, dyrlæge, tandlæge, biolog eller ingeniør. Studieretningen er også et godt udgangspunkt, hvis
du vil arbejde med formidling, eller hvis du ønsker en sundhedsfaglig bacheloruddannelse.
I denne studieretning skal du vælge et fag på A-niveau.
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NATURVIDENSKAB:
BIO-SCIENCE MED IDRÆT B
BIOLOGI A – KEMI B – IDRÆT B
Er du nysgerrig og vil vide, hvordan mennesket
fungerer i og med naturen, så er dette studieretningen for dig.

I løbet af gymnasietiden kommer du til at
arbejde på tværs af fagene med en række
temaer:
• Lægemidler: fremstilling, analyse, virkning,
brug og misbrug (doping).
• Bioteknologi gennem tiden: alt fra bagning til
gensplejsning
• FN’s verdensmål - sundhed og trivsel: Livsstilssygdomme, forebyggelse, behandling, data
basesøgning
• Eliteidræt vs. Idræt for alle og foreningskulturen

STUDIERETNING 4

På studieretningen lærer du at tænke selvstændigt, samt arbejde løsningsorienteret.
Med kroppen i centrum vil du i fællesskab med
andre blive udfordret gennem træning, rytmik
og boldspil. Teambuilding afprøves i forskellige
sammenhænge f.eks. flagfootball. Ved at dykke
ned i emner som genetiske sygdomme, mutanter, livsstilssygdomme, fysiologi og kemiske
stoffers påvirkning af kroppen, bliver spørgsmål
besvaret og lysten til at vide mere blomstrer.
Koblingen mellem teori og praksis er i højsædet
og kan undersøges på tværs af fagene, hvor
forståelsen for et kemisk stofs sammensætning kan føre til teser om, hvordan det påvirker
kroppen og deraf præstationsevnen ved udførelse af sport.

UDDANNELSE/JOB
Studieretningen lægger naturligt op til uddannelser inden for naturvidenskab, sundhed og miljø.
Du har mulighed for at målrette dine valgfag, så du opfylder adgangskravene til uddannelser som
læge, sygeplejerske, tandlæge, ingeniør, dyrlæge, fysioterapeut, ergoterapeut, biolog eller folkeskolelærer. Studieretningen giver kompetencer inden for et område i rivende udvikling, som er
efterspurgt på de fleste studier og arbejdspladser, og er ligeledes et godt udgangspunkt, hvis du vil
arbejde med formidling.
I denne studieretning skal du vælge et fag på A-niveau.
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NATURVIDENSKAB:
GEO-SCIENCE
GEOVIDENSKAB A - MATEMATIK A - KEMI B
Klimaforandringer, meteornedslag, tsunamier,
jordskælv, overbefolkning, solen, energi-,
råstof, og, vandmangel, …hvordan skal vi
overleve?

STUDIERETNING 5

Dette spørgsmål beskæftiger vi os med i
faget geovidenskab. Geovidenskab giver dig
en grundlæggende forståelse af de processer, der har skabt jorden, og som bestemmer dens fremtid.
Feltundersøgelser i naturen og forsøg i laboratoriet er vigtige i undervisningen i Geovidenskab, hvor der indsamles data og følger
udviklingen i naturens processer. Danmark
er et rigtigt godt udgangspunkt for feltarbejde i naturen. Faget tager ud og undersøger
lokalområdets natur og de specifikke problemstillinger som er for området. I Hjørring kunne vi kigge på kystforandringer og
hvordan man kan og om man bør beskytte
kysterne imod erosion.
I løbet af gymnasietiden kommer du til at
arbejde på tværs af fagene med en række
temaer:
• Klimaforandringer - hvordan kan vi fremtidssikre Danmark?
• Er der ressourcer nok til den snart 8 mia
store befolkning på jorden?
• Er der liv på Mars? Kan vi indrette Mars, så
vi kan flytte derhen?
• Hvordan sikrer vi verdens vandforsyning?

UDDANNELSE/JOB
Studieretningen giver direkte adgang til videregående uddannelser inden for det natur- og sundhedsvidenskabelige område, f.eks. medicin, dyrlæge, it- og ingeniøruddannelserne. Studieretningen er også et godt udgangspunkt, hvis du vil være ingeniør eller underviser.
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SAMFUNDSVIDENSKAB:
DET ØKONOMISKE SAMFUND
SAMFUNDSFAG A – MATEMATIK A

I studieretningen indgår blandt andet
følgende forløb:
• Velfærdsmodeller og velfærdsstatens
udfordringer
• Social og økonomisk ulighed
• Demokrati, vælgere og valg
• Økonomiske sammenhænge og
modeller

UDDANNELSE/JOB
Denne studieretning giver direkte adgang til en lang række videregående uddannelser
inden for erhvervsøkonomi, handel, forsvar og politi samt sprog og kultur.
Måske vil du læse jura, økonomi, statskundskab eller være ingeniør.

STUDIERETNING 6

I denne studieretning får du en dybere
forståelse af både danske og internationale
samfundsforhold. Matematikken giver en
dybere forståelse for forskellige økonomiske, sociale og politiske sammenhænge, for
eksempel i forbindelse med økonomiske
modeller, spørgeskemaer, og opinionsundersøgelser. Vi vil herudover arbejde med
de økonomiske modeller som politikere,
økonomer og eksperter bruger til at beskrive og forudsige samfundsmæssige udviklingstendenser. Der vil blandt andet blive
lagt vægt på at belyse modellernes indhold
og begrænsninger.
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SAMFUNDSVIDENSKAB:
DET GLOBALE SAMFUND
ENGELSK A – SAMFUNDSFAG A

STUDIERETNING 7

Denne studieretning er for dig, der er vild
med samfundsforhold og samtidig har et
internationalt udsyn og interesse for sprog.
Med samfundsfag og engelsk i 3 år på A-niveau er der mulighed for at komme i dybden
med en række interessante kulturelle og
samfundsfaglige problemstillinger fra hele
verden. Studieretningen giver en stor indsigt
i generelle samfundsforhold og vil således
ruste dig til bedre at kunne forstå og deltage
aktivt i et komplekst og globaliseret samfund. Ligeledes giver studieretningen dig
også mulighed for at blive dygtig til sprog og
kommunikation.
I løbet af gymnasietiden kommer du til at
arbejde på tværs af fagene med en række
temaer:
• Kriminalitet og integration i det multikulturelle samfund
• Politisk kommunikation
• Klimakrise
• Velfærd og ulighed i Danmark, England
og USA

UDDANNELSE/JOB
Ud over viden og indsigt i samfund og sprog, giver studieretningen brede kompetencer, der kan bruges
inden for mange videregående uddannelser. Måske vil du være lærer, journalist, jurist, psykolog eller
studere sprog, erhvervsøkonomi, historie eller statskundskab.
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SPROG: SPROG & KULTUR
ENGELSK A – SPANSK A/FRANSK A/ TYSK A –
LATIN B/TYSK B

Sprog skal du lære for din fornøjelses skyld. Det er en
stor glæde at kunne tale tysk, når du besøger Berlin,
fransk i Paris, engelsk i London og spansk i Madrid eller
Buenos Aires. Ligeledes vil din verden åbne sig, når du
kan læse bøger på disse sprog, og du vil opdage, hvordan
franskmænd, spaniere og englændere ligner dig, og også
hvordan de adskiller sig fra dig. Du vil gøre opdagelser
om sprog og om grammatik, der vil styrke dine sproglige
kompetencer også på dansk. Med latin vil du tilmed vinde
sproghistorisk forståelse, og du vil få indblik i Romerrigets litteratur og mytologi.

Sprog er en fornøjelse, men sprog er også en styrke på
det globale arbejdsmarked: Vil du beskæftige dig med
handel, vil du gøre bedre forretninger med tyskere og
franskmænd, hvis du taler deres sprog. Vil du være ingeniør og bygge en bro i Spanien, vil du have en stor fordel i
forhold den ingeniør, der ikke taler spansk.
Vælger du en sproglig studieretning er du sikker på at
få engelsk på A-niveau, og det kan du kombinere med to
sprog mere: Du kan vælge mellem fransk, spansk og tysk
på A-niveau, og mellem latin og tysk på B-niveau (begge
kan i 3.g hæves til A).
De sproglige studieretning har 4 helt åbne valgfagsmuligheder, hvilket betyder, at du kan kombinere dine sprog
med lige præcis de interesser, du i øvrigt har: Er du også
naturvidenskabeligt interesseret kan du f.eks. kombinere med matematik A og fysik B. Du kan også vælge at gå
helt uden om naturvidenskab, og i stedet kombinere med
eksempelvis psykologi B, religion B og samfundsfag B.

STUDIERETNING 8

Den sproglige studieretning peger helt generelt frem
imod videreuddannelse: Jo bedre du er til sprog, jo bedre
forudsætninger får du for at studere. Studieretningen
peger også frem mod, at du på din videregående uddannelse læser lige netop de sprog, du har valgt.
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I løbet af gymnasietiden kommer du til at arbejde på
tværs af fagene med en række temaer:
• Hollywood – film og fascination
• Kærlighed – i kunsten og i virkeligheden.
• Drømmen om det fremmede – kolonier og udvandring.
• Store taler – Retorik, stilistik og manipulation.

UDDANNELSE/JOB
Studieretningen giver kompetencer, der kan bruges til de fleste videregående uddannelser, i
særlig grad uddannelser inden for samfundsvidenskab og sprog på universitetet.
Studieretningen er også et godt udgangspunkt, hvis du vil være underviser, jurist eller journalist.
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Hjørring Gymnasium - STX

SPROG: KLASSISKE SPROG
LATIN A – GRÆSK A

Emnerne kan f.eks. være:
• Myter: fortællinger om de græske guder
og helte som Zeus og Poseidon, Achilleus
og Odysseus
• Hvordan opstod videnskaberne?
• Hvordan blev teatret til? Tragedien
og komedien.
• Hvordan skal samfundet indrettes?
Er demokrati en god styreform?
• Hvordan får mennesket et godt og
lykkeligt liv?
• Hvordan er sprog opbygget?
• Hvordan analyserer man sprog?
• Kærlighedsdigte
• Hvordan laver man en vellignende
skulptur af et menneske?
• Hvorfor ser hotel Phønix ud, som det gør?
I denne studieretning er der kun matematik
på C-niveau samt 2 naturvidenskabelige fag
på C-niveau. Endvidere er der ikke krav om
et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.
Begge niveauer kan dog vælges som valgfag.

UDDANNELSE/JOB
Studieretningen giver kompetencer, der kan bruges til de fleste videregående uddannelser.
Du bliver god til sprog, og du får en historisk/humanistisk viden, der er et godt grundlag for
mange studier, f.eks. sprog, historie, kunst, arkæologi, teologi og jura.

STUDIERETNING 9

Hvis du interesserer dig for sprog, historie
og kultur er denne studieretning et godt valg
for dig. Ved at læse tekster på græsk og latin
og ved at studere den kunst, grækerne og romerne skabte i perioden fra 800 f. Kr. til 400
e. Kr., får du indsigt i de forestillinger, tanker
og ideer, der danner grundlaget for den moderne europæiske kultur. Samtidig bliver du
god til at lære og arbejde med sprog generelt, især vil du få gode forudsætningen for
at lære mange af de moderne europæiske
sprog, der for de flestes vedkommende har
tætte forbindelser med de klassiske.

Hjørring Gymnasium - STX

KUNST: MUSIK
MUSIK A – ENGELSK A

Den kunstneriske studieretning er for dig, der
er vild med musik. Du får også mulighed for
at dygtiggøre dig i sprog og kommunikation.

STUDIERETNING 10

Du får et indblik i musikverdenen gennem
både praksis og teori, med spil, noder,
analyse, koncerter og kreativitet. Studieretningens faglige sammensætning giver dig
desuden mulighed for at arbejde med sprog,
kultur og kommunikation med musikken
som omdrejningspunkt, herunder hardcore
teori og analyse.
I løbet af gymnasietiden kommer du til at
arbejde på tværs af fagene med en række
temaer:
• Det multikulturelle USA: blues, soul, rap
eller lignende
• Kommunikation med musikalske og
sproglige virkemidler
• Fællessangs-arrangement ude i byen
(på f.eks. Vrå Bryghus)
• Viden om musik, historie og sprog i f.eks.
romantikken, modernismen og the Jazz Age.

UDDANNELSE/JOB
Ud over musikken giver studieretningen brede kompetencer, der kan bruges inden for mange
videregående uddannelser. Måske vil du være lærer, arkitekt, jurist, psykolog eller studere sprog.
Måske overvejer du at spille og producere musik eller få en karriere inden for medieverdenen.
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