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VELKOMMEN TIL 
BRØNDERSLEV 
GYMNASIUM OG HF
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 dermed 
et perfekt fundament til at læse videre på en videregående uddannelse, 
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.

#uddannelseikkehyldevare

     #udvikleditpotentiale

#opnåviden



OM STX - 
GRUNDFORLØB OG 
STUDIERETNINGER
STX er målrettet dig, der gerne vil have et solidt og bredt fundament til 
at blive klogere på dig selv som menneske og samtidigt blive klar til at gå 
videre på en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse 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 8 forskellige studieretninger inden for det naturviden-
skabelige, samfundsvidenskabelige, sproglige eller kunstneriske hovedom-
råde. På den måde er STX den eneste gymnasieuddannelse, hvor du kan 
vælge mellem alle fire fagområder på samme skole, og STX giver adgang 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 fagene på STX og få afklaret, hvilken 
studieretning du ønsker at søge ind på.

En STX-uddannelse er nemlig sammensat af studieretningsfag, obligatoriske 
fag og valgfag. Den studieretning, du vælger, er med til at præge aktiviteter-
ne i de øvrige fag - og er i det hele taget med til at farve dine tre gymnasieår. 
Hvis der er fag eller niveauer, du mangler i din studieretning, 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)

#klogpåmigselv

#8studieretninger

              #passertilminedrømme



Studieretning 1

Matematik A, Fysik B og Kemi B
HOVEDOMRÅDE: NATURVIDENSKAB

Denne studieretning er for dig med naturvidenskabelig 
interesse. Her beskæftiger du dig f.eks. med kemiske 
reaktioner, nanoteknologi, elektriske kredsløb og 
radioaktivitet - eller du leder efter svar på atomets 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.

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. Det kan f.eks. være 
omsætningen af fødevarer, lægemidler osv. En betydelig 
del af undervisningen vil være af eksperimentel  
karakter – i laboratoriet og ude i naturen.

STUDIERETNINGER 2022-2025 #♥naturvidenskab

Jeg har en stor interesse inden for 
kroppens anatomi og fysiologi.  

Der er både en teoretisk og en prak-
tisk del - vi kommer ud og undersøger 

naturen nærmere og laver spændende  
forsøg i laboratoriet. Jeg har altid haft en 

drøm om at arbejde med mennesker, og derfor 
er denne studieretning ideel for mig.

ALMA MØLLER VILLADSEN

Jeg har valgt studieretning MA-Fy-Ke, 
da det naturvidenskabelige danner grundlag 
for alt levende på jorden, hvilket jeg synes er 
virkelig spændende. Den faglige viden kan vi 

bruge i mange sammenhæng både i gymnasiet 
og hverdagen. Det er også en af grun-
dene til, at denne studieretning er 
virkelig interessant og relevant. 

AMALIE STAVNSK ÆR 
PEDERSEN

           #mikroskopi?

#læge?   #sygeplejerske?

       #bioanalytiker?

  #ingeniør?  

        #meteorolog?

#bygningskonstruktør?  

      #atomerogunivers



#engelskpåA-niveau

#vildmednyheder

             #individogsamfund

Studieretning 3
Samfundsfag A og Engelsk A
HOVEDOMRÅDE: SAMFUNDSVIDENSKAB

Denne studieretning er for dig, der er optaget af sam-
fundsmæssige forhold – både nationale og internationale. 
Globaliseringens betydning for vores sociale, politiske og 
økonomiske liv står i centrum. Der er fokus på de pro-
blemstillinger, der dukker op i den aktuelle samfundsde-
bat og ofte med perspektiver til den engelsktalende del af 
verden. Studieretningen lægger op til faglige aktiviteter 
i samspil med det omkringliggende samfund.

Studieretning 4
Samfundsfag A og Matematik A
HOVEDOMRÅDE: SAMFUNDSVIDENSKAB

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i 
samfundsfaglige problemstillinger og samtidig gerne vil 
arbejde i dybden med matematiske teorier og modeller. 
Der vil være et særligt fokus på samfundsøkonomi, da 
det i høj grad er et af de felter, der binder de to studie-
retningsfag sammen. Undervisningen giver dig redskaber 
til at forstå, hvad der sker i samfundet i dag.

Jeg har valgt SA-EN, da det er en 
spændende linje med masser af 

muligheder. Jeg synes, det er to rigtig 
spændende fag, som man kan bruge 

videre i livet. Jeg vil gerne lave noget 
samfundsfagligt i mit liv, men hvis jeg alligevel 

en dag bliver i tvivl, er der samtidig også rig 
mulighed for det, da det er en linje, som åbner 

op for rigtig mange andre muligheder.

JEPPE PILGA ARD

#journalistik?

       #politik&administration?

 #jura?
#historie? 



#fedtmiljø
Studieretning 5
Musik A og Engelsk A
HOVEDOMRÅDE: KUNSTNERISK

Denne studieretning er for dig, der brænder for musik, 
kultur og formidling. Du vil på denne studieretning 
møde et kreativt studiemiljø, hvor det praktiske og 
teoretiske følges ad, og hvor undervisningen afspejler 
de tendenser, der har præget forskellige kulturer frem 
til i dag. Du skal naturligvis også være med til at påvirke 
og deltage i skolens musikliv.

Jeg har altid været glad for musik, og synes det er 
ret spændende, så da jeg hørte at man kunne have 

det som A-fag i 3 år var jeg helt sikker på, det var 
det, jeg ville. Det er ikke nødvendigt at kunne spille 

på noget i forvejen – man lærer det hen ad 
vejen! I timerne bruger vi både tid på at 

spille og synge, men også på at lytte til 
musik og analysere det.

SELMA ULRIK NIELSEN

   #musik?

#medieproduktion?

            #billedkunst?

#kreativitet

    #musikåbnerdøre



#sprogetsmuligheder

#fedtsammenhold

Studieretning 7/8
Engelsk A, Spansk A/Fransk A og Tysk B
HOVEDOMRÅDE: SPROGLIG

Disse to studieretninger er for dig, der interesserer dig for sprog, 
kultur og kommunikation. Studieretningerne er ens, men du skal 
vælge, om du vil have fransk eller spansk. I studieretningen er 
der fokus på sprogets muligheder, forskellige samfundsforhold 
og litteratur. I løbet af uddannelsen bliver der mulighed for at 
stifte direkte bekendtskab med alt dette, f.eks. i forbindelse med 
studierejse, sprogcamp, gæstelærere osv. Denne studieretning 
er samtidigt den eneste på STX, hvor du kan afslutte matematik 
på c-niveau.

#sprogogkultur?

         #oversætter?

            #kommunikation?

Jeg har valgt min studieretning 
bl.a. for at blive mere kulturelt 

dannet, men især fordi jeg altid 
gerne har villet lære fransk. Jeg 

har altid hældet mere til den 
sproglige verden fremfor den 

matematiske verden, så det pas-
ser perfekt, at jeg kunne vælge en 

linje med både fransk, tysk og engelsk, 
men faktisk også latin, som jeg synes 

tilføjer lidt ekstra spice til det hele.

EMMA KRISTIANSEN

Studieretning 6 
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 
kommunikation og samfundsforhold spændende, og du synes, 
at det er vigtigt, at vi kan kommunikere med de største sprog 
omkring os. I studieretningen er der blandt andet fokus på  
samspillet mellem individ og samfund – både lokalt og globalt.

Jeg har valgt studieretningen med TY-EN-Sa, 
fordi jeg godt kan lide sprog, men samtidig gerne 
vil have samfundsfag og matematik på B-niveau. 

Derudover har man ikke et eneste naturviden-
skabeligt fag efter 1.g, hvilket jeg synes er super 

fedt. Studieretningen er også god, da den åbner op 
for rigtigt mange videregående uddannelser.

VICTOR CZERWONK A

  #globalisering

#internationalhandel?

         #oversætter?



#ansøgningsfrist _1.marts
#www.optagelse.dk

Ansøgning og optagelse
For at blive optaget i gymnasiet skal du have afsluttet 9. klasse-
trin i folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der står 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Du skal 
desuden være erklæret uddannelsesparat.

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. 1. marts 2022. Du kan også søge efter 
denne dato, men så har du ikke krav på optagelse på uddannelsen.



#brønderslevgymnasium.dk

I tvivl?
Tirsdag d. 11. januar 2022 har du mulighed for at 
besøge gymnasiet og høre mere om optagelse, fag 
og studieretninger. Du er velkommen til at tage 
forældre eller klassekammerater med til oriente-
ringsmødet, hvor du også får lejlighed til at se vores 
nyrenoverede skole.
 
Hvis du er i tvivl om valg af studieretning eller andet, 
er du også 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



BG - MEGET MERE END FAG...!

Her er gode faciliteter 
ude såvel som inde, om du er 

mest til musik eller kemi, så kan 
Brønderslev Gymnasium leve op til 
det. Et fantastisk gymnasium, hvor 

der er fokus på det sociale, samtidig 
med at du lærer en hel masse. 

ANNE NØRLEV

BG - MEGET MERE END FAG...!

På BG er der fokus på 
lige præcis dét gode studiemiljø, 

som alle ønsker, når de starter på et 
gymnasium. Det er et gymnasium hvor 
der er plads til alle, uanset interesser 
og egenskaber. Hvis du spørger mig, 
så er Brønderslev Gymnasium og HF 

det perfekte valg af gymnasium.

VICTORIA CRAMER

#vilduværemed?



Brønderslev Gymnasium 
er et rigtigt rart sted at gå i skole. 
Det er ikke så stort, og det gør at 

man kender mange, og det skaber 
sammenhold. Lærere, studievejledere 
osv. er rigtig gode til at tage sig tid til 
den enkelte elev, så vi ikke bare lærer 
mest muligt, men også har det godt.

LAURA VAN DALM

Jeg er rigtig glad 
for at gå her på Brønderslev 

Gymnasium og HF. Jeg har fået rigtig 
gode venner, samt en masse gode

 oplevelser – fester, ekskursioner og 
alt muligt andet. Man får god faglig 

læring med hjem fra skolen hver dag, 
og lærerne er gode til at hjælpe.

EMIL VEJBORG

På BG kommer vi hinanden 
ved både i klasserne og generelt 

på skolen. Fællesskabet spiller en 
kæmpe rolle, og man får skabt mange 

tætte relationer. Det er en af de 
mange fordele, der er ved af vælge 

Brønderslev Gymnasium og HF. 

NICOLAI HALD HAVE 



Jeg er rigtig glad 
for at gå på BG, fordi der 
er et godt fællesskab på 

kryds og tværs, især til festerne 
og valgfag. Der er også et rigtig 

godt sammenhold mellem 
stx- og hf-elever på skolen.

AMALIE LYNGHOLM

#spændendeudfordringer



Det er virkelig et 
godt fællesskab på BG 

med en blanding af folk, man 
kender fra folkeskolen og folk, man 
ikke kender i forvejen. Eleverne på 

gymnasiet er virkelig imødekommende, 
og man bliver taget godt imod. Mine 

3 år her på gymnasiet er 3 år, jeg 
aldrig kommer til at glemme.

MOHAMAD NOUR 
DALAL

#storeoplevelserventer


