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Hjørring Gymnasium - HF

VELKOMMEN
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.
Vi måler ikke succes på karaktergennemsnit alene. Det er vigtigst, at
eleverne i tiden hos os inder 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

Hjørring Gymnasium - HF

HVORFOR VÆLGE HF?
Kunne du se dig selv som fx sygeplejerske,
pædagog, politibetjent eller lærer? På HF kan
du allerede efter 9. klasse komme hurtigt videre til uddannelser som disse, fordi du kan opnå
din studentereksamen på kun to år. På hf har
du fag som dansk, matematik, engelsk, naturvidenskabelige fag og samfundsvidenskabelige
fag. Samtidig skal du enten have idræt eller
et kreativt fag som musik, billedkunst eller
dramatik, og du har dermed mulighed for at
præge din studentereksamen ud fra dine egne
interesser. Det kan også være, du tænker, at
det ville være rart, hvis det nogle gange var

lettere at forstå, hvordan du kan bruge det, du
lærer i skolen ude i den virkelige verden? Det
har du også god mulighed for på hf, for her
kommer du nemlig i praktik uden for skolen,
ligesom du vil opleve, at lærerne i fagene af og
til inddrager relevante eksempler på jobs og
uddannelser i selve undervisningen. Med en
hf-studentereksamen får du altså adgang til de
mellemlange videregående uddannelser på kun
to år, og det betyder, at du kan komme hurtigt
videre, men samtidigt være en del af gymnasiets fede fællesskab med skoleforestilling, rejser
og mange aktiviteter efter skoletid.
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OPTAGELSESKRAV TIL HF
Du kan søge om optagelse på hf efter 9. eller 10.
klasse, eller hvis du har gennemført en undervisning på et tilsvarende niveau.
Du kan læse mere om optagelseskravene på vores
hjemmeside: www.hj-gym.dk à kommende elev
à optagelseskrav til STX eller HF.

I forbindelse med din ansøgning skal du vælge:
• Musik, dramatik, billedkunst eller idræt.
Du skal IKKE vælge fagpakke, når du søger ind.
Det skal du først ved starten af 2. semester.

YDERLIGERE
INFORMATIONER OM HF
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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MENNESKER OG SUNDHED
BIOLOGI B & PSYKOLOGI C

Gennem valgfag er det muligt at tone fagpakken yderligere mod det sundhedsfaglige
område fx med idræt på B-niveau (forudsætter idræt C i 1. semester), eller mod det
samfundsfaglig område med fx samfundsfag på B-niveau. Se hele udvalget af valgfag
nederst på siden.

UDDANNELSE/JOB
Fagpakken lægger naturligt op til uddannelser til fx sygeplejerske, jordemoder, bioanalytiker,
fysioterapeut, ergoterapeut, folkeskolelærer eller politibetjent.

VALGFAG
Billedkunst B*
Dramatik B*
Idræt B*
Kemi B
Matematik B
Musik B*
Naturgeografi B
Religion B
Samfundsfag B
*forudsætter faget på C-niveau i 1.hf

”Jeg valgte HF, fordi det er en hurtigere vej til
at få en gymnasial uddannelse, og det tiltalte
mig desuden, at man skal til eksamen i alle fag.
Jeg har altid været udfordret skolemæssigt, da
jeg er ordblind, men på HF er der god hjælp til
den enkelte fx ugentlige lektietimer, hvor jeg
kan få hjælp til lektier og afleveringer. ”
Mille, 2.p

FAGPAKKE 1

Denne fagpakke henvender sig til dig, der
er interesseret i menneskets fysiske og
psykiske sundhed. Vi vil bl.a. arbejde med
menneskekroppens anatomi, udvikling og
opbygning gennem både teoretisk og eksperimentelt arbejde. Vi vil se på fysisk og
psykisk udvikling, fejludvikling og sygdomme - herunder etik og kommunikation, når
man møder og arbejder med mennesker.
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Studiecafé
• Hjælp til skriftlige opgaver mm.
• Støtte og vejledning i de forskellige fag
• Lave lektier
Fælles arrangementer
• Morgensamling
• Fællestimer
• Foredrag om rusmidler
• Spansk-eftermiddag
• Forårskoncert
• Idrætsdag
• Hjørring Live

Ekskursioner
• Fårup sommerland
• Byvandring i Aalborg
• AAU
• Folkekirkens Hus
• Flensborg
• København
Frivillige aktiviteter
• Bigband
• Frivillig billedkunst
• Idrætsstævner (volleyball, fodbold,
håndbold)
• Medieweekend
• Teaterklub
Gymnasiefester
• Thule-fester
• Fredagscafé
Skolefest
• Festforestilling (musical eller skuespil)
• Fællesspisning for elever og deres familier
• Lanciers – den traditionsrige dans er en
festlig oplevelse
• Fest og dans med forskellige bands

FÆLLES FOR ALLE

Studierejser
• Napoli
• Dublin
• München
• Sarajevo
• London
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