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Gladsaxe gymnasium  summer 
af energi og fællesskaber. 
Jeg glæder mig hver dag 
over at møde eleverne på 
gangene, når de er på vej til 
under visning eller er dybt 
koncentrerede og i gang med 
at løse opgaver sammen. En 
elev kigger op, og jeg får et 
hurtigt smil.

Gladsaxe gymnasium er et gymnasium fyldt med mulig-
heder. Vi har en bred vifte af studieretninger og valgfag, 
hvilket betyder, at vores elever kan sammensætte deres 
uddannelse efter interesse og fremtidsplaner.

Gladsaxe gymnasium er fra 1956 og har i løbet af de sidste 
år gennemgået en større renovering, så det i dag fremstår 
som et moderne gymnasium med tidssvarende faciliteter. 
Vi tror på, at inspirerende omgivelser giver et godt lærings-
miljø for både elever og lærere.

Vi er kommet godt i gang med den nye gymnasiereform.   
I reformen er der bl.a. et øget fokus på globalisering, 
 karrierelæring, digitalisering og innovation – alle temaer, 
som vi har arbejdet løbende med de seneste år.

Gladsaxe gymnasium er et populært gymnasium og 
 optager primært 1. prioritetsansøgere.

Vi har ambitioner på vores elevers vegne og ønsker at 
udfordre den enkelte elev mest muligt. Det gør vi på mange 
måder og det kan du læse om i dette studiekatalog.

Vi håber, du har lyst til at blive en del af fællesskabet på 
Gladsaxe gymnasium.

Mange hilsener

Eva K. Steensen
rektor

Velkommen til Gladsaxe gymnasium

Det er fedt at gå på GG pga. mangfoldigheden. Der findes 

ikke en stereotyp blandt GG’s cirka 1000 elever. Her er plads 

til alle. Det er fedt at gå på GG, fordi der udvises respekt 

indbyrdes mellem eleverne, og mellem elever og lærere. 

Vores skole er nyrenoveret, der hænger kunst på alle vægge 

og omgivelserne er generelt motiverende. 

Det var vildt at starte på GG. Alle var så søde og tog 

vildt godt imod én. Der er intet at være bekymret for!
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Det almene gymnasium
Det almene gymnasium er en 3-årig uddannelse, som 
består af et grundforløb på 3 måneder og et studie-
retningsforløb på 2¾ år.

Grundforløbet
Når du begynder i 1g i august, går du i gang med grund-
forløbet. Grundforløbet skal introducere dig til fagene i 
gymnasiet og kvalificere dit valg af studieretning. 

I grundforløbet skal du have Naturvidenskabeligt 
grundforløb (NV) og Almen sprogforståelse (AP). Begge 
fag afsluttes med en prøve sidst i oktober. Du skal 
desuden have nogle obligatoriske fag, som fx Dansk, 
Matematik, Samfundsfag og Engelsk. 

I grundforløbet bliver du introduceret til de forskellige 
studieretninger, så du kan foretage dit endelige valg af 
studieretning og dermed dine fag på højt niveau.

Uddannelsens 
opbygning

Naturvidenskabeligt 
 grundforløb (NV)
NV er en introduktion til naturvidenskab og 
naturviden skabelig tankegang og metode. 
NV består af praktiske undersøgelser og iagt-
tagelser, såvel i laboratoriet som i  naturen, og 
du lærer at opstille og vurdere enkle  hypoteser 
og at anvende naturvidenskabelige begreber. 
NV afsluttes med en rapport og en mundtlig 
prøve.

Almen sprogforståelse (AP)
AP skal sikre en fælles basis i det sproglige 
arbejde i  gymnasiet. AP består af to dele: 
en almen del og en latindel, der er med til 
at skabe et fælles grammatisk og sprogligt 
grundlag i dansk og sprogfag. AP afsluttes 
med en skriftlig prøve.

Det hele var meget nyt og spændende, og allerede 

fra starten føler man sig hjemme og velkommen. 

Lige siden jeg startede, har jeg ikke været i tvivl om, 

at GG var det rigtige uddannelsessted for mig.
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Obligatoriske fag
Den almene studentereksamen består af en række 
obligatoriske fag suppleret med studieretningsfag 
og ét eller flere valgfag.

Et A-niveaufag afvikles normalt over 3 år, et  
B-niveaufag over 2 år og et C-niveaufag over 1 år.

De obligatoriske fag og niveauer er:
Dansk (A)
Historie (A)
Engelsk (mindst B)
Fortsættersprog: Tysk eller Fransk (mindst B)
         eller 
Begyndersprog: Spansk (A)
Matematik (mindst B*)
Fysik (mindst C)
To af fagene Biologi, Kemi, 
Naturgeografi eller Informatik (mindst C**)
Samfundsfag (mindst C)
Religion (mindst C)
Oldtidskundskab (C)
Idræt (mindst C)
Kunstnerisk fag (mindst C)
         (Billedkunst, Dramatik,  
         Mediefag eller Musik)

*Elever med 3 fremmedsprog på AAB-niveau kan nøjes med 

Matematik på C-niveau.

**Mindst ét af de naturvidenskabelige fag skal  vælges på mindst 
B-niveau.

Valgfag

Billedkunst  
Mediefag
Dramatik
Psykologi
Naturgeografi
Latin

C-niveau

Matematik
Samfundsfag
Fysik

B-niveau

Astronomi
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Informatik

Idræt
Religion

Engelsk
Tysk
Fransk

Kemi
Biologi
Musik

A-niveau

C-og B-niveau B-og A-niveau C-, B- og A-niveau

Afhængigt af din studieretning skal du have 1-4 valgfag. 
Inden du ønsker valgfag, vil du få en grundig orientering om 
de enkelte fag og deres muligheder. 

Nedenfor kan du se, hvilke valgfag vi tilbyder 

På GG har man rig mulighed for at engagere sig i forskellige fede 

fællesskaber med en masse skønne mennesker på tværs af årgangene 

- det er simpelthen så fedt at være en del af! 
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Hvad er en studieretning?
En studieretning er en fagpakke bestående af en række obligatoriske fag i kombination med A- og B-fag, 
som giver studieretningen en særlig toning. 

Jeg husker starten på GG som spændende. Vi fik alle en makker og en makkerskabsgruppe, så hvis man var genert eller lidt ”bange” fik 

man et skub i rumpetten og fik snakket med en masse mennesker - måske også dem man normalt ikke ville henvende sig til. Starten 

på GG var generelt meget velorganiseret, der var en følelse af, at man var i trygge hænder, og derudover var den vildt fed og spændende!

Det er fedt at gå på GG fordi, man aldrig føler sig alene, 

men har venner fra de forskellige årgange. Undervisningen 

er fed og lærerne gør virkelig noget for at få en med.

I løbet af grundforløbet vil du blive introduceret til  studieretningerne inden for de fire hovedområder: 

Natur videnskab      Samfundsvidenskab      Sprog      Kunst

Men før du starter, skal du vælge kunstnerisk fag og sprog. Se side 6 og 7.
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Valg af 2. fremmedsprog
Udover Engelsk skal du have mindst ét andet fremmedsprog. Du kan vælge enten et begyndersprog eller at fortsætte 
med det sprog, du har haft i folkeskolen. Du kan på GG vælge begyndersproget Spansk eller vælge at fortsætte med 
enten Tysk eller Fransk. Du skal vælge dit andet fremmesprog, inden du begynder i 1g.

Jeg synes det er fedt at gå på GG, for selvom det er et 

stort gymnasium, så er det som om, at alle kender alle. 

Jeg har mange venner på tværs af stort set alle klasser. 

Og hvis man ikke kender dem i forvejen, så gør GG bare 

et eller andet, så man alligevel ender med at få mange 

nye venner over det hele.

Jeg var nervøs på den fedeste måde første skoledag. 

Hver morgen glædede jeg mig til at komme over til mine 

nye klassekammerater. Grundforløbet gik mega hurtigt. 

Det har været en fantastisk start på GG, og har givet et 

stærkt og bredt netværk. Venskaberne fra grundførløbet 

ses tydeligt på gangene, efter vi er kommet ind på vores 

studieretning, vi hilser altid på hinanden.

Jeg har valgt en sproglig studieretning, fordi jeg elsker 

sprog og kultur. Jeg har altid haft en drøm om at kunne 

tale så mange forskellige sprog som muligt, og jeg har 

altid været vild med at rejse og opleve andre kulturer.
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Alle elever skal også vælge et kunstnerisk valgfag på C-niveau, inden de starter.  
På Gladsaxe gymnasium kan du vælge Billedkunst, Dramatik, Mediefag eller Musik.

Valg af kunstnerisk fag

Billedkunst
I Billedkunst lærer du at forstå kunst, arkitektur og 
visuel kultur. Vi arbejder med reklamebilleder, video, 
performance, installation og internetkunst. Du lærer 
at analysere alle typer værker, så du bedre forstår, 
hvordan billeder påvirker samfundet og os mennesker.

Dramatik
I Dramatik er teatret og scenekunstens virke-
midler i centrum for undervisningen. Du vil opleve 
 professionelt teater og også selv at arbejde teoretisk 
og praktisk med forskellige skuespilteknikker.

Mediefag 
I Mediefag skal du lære et nyt sprog – filmsproget. 
 Fokus er på de filmiske virkemidler, som du skal 
kende og kunne bruge både i analyse af fakta- og 
 fiktionsprogrammer, og når du selv skal producere film.

Musik
I Musik får du udfordret og videreudviklet dit 
 musikalske univers på praktisk og teoretisk niveau. 
Kernen i den daglige undervisning er noder, rytmer, 
akkorder, instrumentlære, sang og sammenspil.
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Hvor nysgerrig er du?
Hvis du drømmer om at udføre eksperimenter i 
laboratoriet eller foretage observationer i naturen 
samt interesserer dig for forklaringer og sammen-
hænge, er en naturvidenskabelig studieretning  
lige noget for dig.

Studieretninger 2018-2021

Interesserer du dig for sprog  
og kultur?
Hvis du har en glæde ved fremmedsprog, ved 
sproglige strukturer og en interesse i landene med 
Engelsk, Tysk, Fransk og Spansk som modersmål, 
er en sproglig studieretning lige dig.

Naturvidenskabelige studieretninger

Matematik A – Fysik A eller B – Kemi B
Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B
Matematik A – Geovidenskab A – Kemi B
Biologi A – Kemi B

Sproglige studieretninger

Engelsk A - Spansk A  - 3. fag
Engelsk A - Tysk A - 3. fag
Engelsk A - Fransk A - 3. fag

Spansk er begyndersprog. Tysk og Fransk er 
fortsættersprog.

På Gladsaxe gymnasium kan eleverne vælge mellem nedenstående studieretninger. Men eleverne skal først 
vælge efter grundforløbet og efter en grundig introduktion til de forskellige studieretninger.

Jeg har valgt en naturvidenskabelig studieretning med matematik, fysik og kemi. Det lyder nok lidt nørdet, men jeg elsker 

følelsen af tal, der går op, og hvis de ikke gør, stopper jeg ikke med at tænke og arbejde med det, før de gør.
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Er du med på noderne?
I de kunstneriske studieretninger er der i Musik fokus 
på noder, rytmer, akkorder, instrumenter, stem-
medannelse, sang og sammenspil for klassen eller i 
mindre grupper. Samtidig lærer du også at analysere, 
forstå og forholde dig kreativt til musik ud fra et 
historisk, kulturelt eller samfundsmæssigt perspektiv 
i samspil med enten Engelsk eller Matematik.

Vil du forstå, hvad der sker  
omkring dig?
De samfundsvidenskabelige studieretninger er for dig, 
der interesserer dig for samspillet mellem mennesker 
og deres omgivelser. Vi arbejder med sociologi  
(fx identitetsdannelse og massemedier), med politik 
(fx demokrati og magt), økonomi (fx velfærdsprincip-
per og globalisering).

Kunstneriske studieretninger

Musik A – Engelsk A
Musik A – Matematik A

Samfundsvidenskabelige  
studieretninger

Samfundsfag A – Matematik A
Samfundsfag A – Engelsk A
Samfundsfag A – Engelsk A (Global)

Visse videregående uddannelser kræver bestemte fag på højt niveau. Hvis du allerede har en idé om, hvilken 
 uddannelse du ønsker efter gymnasiet, kan det være en god idé at undersøge, hvilke krav de enkelte uddannelser har. 
Se www.ug.dk/vaerktoej/adgangskortet

Det er simpelthen så interessant at have et fag som samfundsfag, hvor der er mulighed for at diskutere holdninger, og på 

den måde blive klogere på hvordan og hvorfor, vores samfund er, som det nu er.
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Fællesskab og faglighed

Faglighed
På Gladsaxe gymnasium stræber vi efter en høj faglighed, der udfordrer alle 
 elever. Vi støtter den faglige udvikling bl.a. ved at skabe et godt og velfungerende 
studiemiljø med plads til både faglige fællesskaber og individuel fordybelse. Med 
andre ord sætter vi den enkelte elev i centrum. 

Vi har fagligt dygtige og engagerede lærere, der vil hjælpe dig fra den første 
 skoledag og helt frem til studentereksamen.
 
På Gladsaxe gymnasium arbejder vi bl.a. med varierede undervisningsformer for 
at fastholde og motivere eleverne – for derved at sikre en bedre læring.
 
Synlig læring - klare undervisningsmål og målrettet og systematisk individuel 
feedback - har gennem de sidste år været et af vores indsatsområder. Og netop 
en målrettet tilbagemelding på den enkeltes præstation er med til at styrke 
elevernes indlæring.
 
I den daglige undervisning vil du møde lærere, der bruger innovation som en  
naturlig del af undervisningen. Hvert år afholder vi en innovations-camp for alle 
1g elever i samarbejde med en organisation, som fx Mellem folkeligt Samvirke 
eller Røde Kors. 

IT indgår naturligvis som en integreret del af undervisningen, når vi fx  arbejder 
på forskellige platforme, gennemfører tests og laver præsentationer.

Vi har fra 2017 sat fokus på FN’s 17 verdensmål, som i de 
 kommende år på forskellig vis vil indgå i undervisningen, 
både tværfagligt og i de enkelte fag.
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Internationalt 
Gladsaxe gymnasium har en lang tradition for 
internationalt samarbejde, og vi arbejder sam-
men med en række partnerskoler i europæiske 
og nordiske projekter, som kommer alle vores 
elever til gode.

MUN Model United Nations
Model United Nations (MUN) er et simulations-  
og rollespil, der er opbygget med FN som 
model. Her får dygtige samfundsfagselever en 
unik chance for at prøve kræfter med forskel-
lige emner inden for international politik, når 
de som FN-diplomater skal forsøge at blive 
enige om løsninger på verdens problemer.

UNESCO
Sidste år blev Gladsaxe gymnasium medlem 
af UNESCO-asp netværket, som er et globalt 
netværk. Netværket arbejder for at udvikle 
undervisning til fremme af international for-
ståelse og fred. 

Internationale projekter
Gladsaxe gymnasium deltager hvert år i 
europæiske og nordiske projekter i samarbejde 
med partnerskoler i Europa. I dette skoleår har 
vi fx et Erasmus+ projekt omkring innovation 
med skoler i Slovakiet, Grækenland, Finland 
og Italien og et naturvidenskabeligt Erasmus+ 
projekt omkring Health med skoler i Holland 
og Slovakiet. 

Talent
Målet med vores talentarbejde er, at alle skal blive så dygtige som 
muligt. Forsøg og erfaringer viser, at talent ”smitter” og virker som 
drivkraft for både elever og lærere. 

Georg Mohr
Formålet med Georg Mohr-konkurrencen er at stimulere interessen 
for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver, der 
i sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervis-
ning. Desuden fungerer konkurrencen som et led i udvælgelsen af 
deltagere til Den Internationale Matematikolympiade.

Science på Gladsaxe gymnasium
Gladsaxe gymnasium har, som medlem af Science-gymnasiernes 
netværk, et tæt samarbejde med ScienceTalenter i Sorø – hvorigen-
nem eleverne kan deltage i inspirerende undervisningsforløb, olym-
piader, konkurrencer og talentcamps. 

ATU – Akademiet for Talentfulde Unge
ATU arbejder med at inspirere og udfordre eleverne fagligt, samt at 
forberede dem på en akademisk karriere. I forløbet deltager talen-
terne i en række forelæsninger og workshops indenfor forskellige 
fagområder og får mulighed for at møde nogle af landets fremmeste 
forskere og mest innovative virksomheder. 

Turbo
Turbo arbejder målrettet med at udfordre og dygtiggøre elever i at 
tænke kreativt, innovativt, og udvikle egne forretningsideer. Turbo 
pirrer elevernes nysgerrighed og udfordrer dem til at tænke på nye 
måder ved at introducere dem til forskellige fag, brancher, teorier  
og metoder.

10 11



Fællesskab 
og trivsel
Forskning peger på, at en af de vigtigste forudsætninger for 
at kunne lære noget nyt er, at man har det godt og føler sig 
tryg og kan få hjælp og støtte til at løse faglige eller sociale 
udfordringer.

Studieværksted
Her kan man mødes og lave lektier med hjælp fra lærere 
og dygtige elever. Studieværkstedet giver plads og ro til 
at få styr på skolearbejdet. Gladsaxe gymnasium tilbyder 
 desuden gratis adgang til hjælp til lektielæsning via den 
digitale platform  ’Restudy’.

Læsevejledning
Læsevejlederne hjælper dig til at få et større udbytte af din 
lektielæsning og til at få et højere læsetempo. Desuden 
giver læse vejlederen individuel støtte til elever med særligt 
behov.

Gymnasievejledning og coaching
Det er hårdt arbejde at tage en studentereksamen; det kan 
være hårdt på den gode, udfordrende måde, og det kan – til 
tider – være svært. Gymnasievejlederne er gode at tale med, 
hvis problemerne i eller uden for skolen gør det svært at få 
tingene til at hænge sammen. Hvis du har behov for yderli-
gere samtaler, kan vi henvise dig til en af vores coaches. 

Vi skaber et moderne undervisningsmiljø
Gladsaxe gymnasium har gennemgået en totalrenovering i løbet af de seneste år. Det var samtidig en god anledning til at få 
skabt et endnu mere attraktivt og inspirerende undervisningsmiljø for elever og for lærere. For man ved, at de fysiske rammer 
har stor betydning for både trivsel og læring.
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Elevrådet
Gladsaxe gymnasium består af over 1.000 elever. Med 
så mange elever kan man nemt tro, at den enkelte elevs 
stemme går tabt. Men sådan er det ikke på GG! Gymnasiet 
har nemlig sit helt eget unikke og engagerede elevråd, som 
varetager elevernes interesser og fungerer som direkte led 
til lærere, ledelse og bestyrelse. På den måde sikrer vi, at 
alle, som har deres hverdag på Gladsaxe gymnasium, bliver 
hørt, når vigtige beslutninger skal tages.

Elevrådet er et repræsentativt demokrati, idet hver 
årgang på gymnasiet er repræsenteret af syv elever. 
 Repræsentanterne har hver især specifikt ansvar for to 
klasser fra deres egen årgang. De er klassernes talerør og 
har til opgave at varetage disses interesser.

På Gladsaxe gymnasium har man som elev mulighed 
for at indgå i mange interessante, inspirerende og fede 

 fællesskaber, og elevrådet er ét af disse. I elevrådet kæm-
per 21 af GG’s elever for, at gymnasiet bliver ved med at 
være et samlingspunkt for forskellige mennesker, som kan  
rumme hinandens forskelligheder, og for at undervisnings-
miljøet forbliver i top. Samtale er nøgleordet, og dette 
er netop elevrådets vigtigste opgave. Samtalen mellem 
1.000 fantastiske elever, mere end 100 dygtige ansatte, 
en samarbejdsvillig ledelse og en professionel bestyrelse. 
Elevrådet er derfor en del af den lim, som får hverdagen på 
Gladsaxe gymnasium til at hænge sammen.

Med venlig hilsen 

Formand og Næstformand
Sebastian og Katarina

På vegne af Gladsaxe gymnasiums Elevråd
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Fællesskab og fritid
Det er vigtigt, at man trives på skolen, og at man føler sig som en del af et fællesskab, også i  fritiden. Vi har mange forskel-
lige aktiviteter, fordi vi tror på, at fællesskabet styrkes, når man samarbejder og har det sjovt med elever fra andre klasser og 
andre årgange.

Det er fedt at gå på GG, fordi der er plads til alle. Vi er et 

stort gymnasium og det gør, at alle kan finde nogle at 

blive venner med. Derudover er der også gode initiativer 

til at finde fælleskaber på tværs af årgange og 

studieretninger. Her kan nævnes caféaftener, elevrådet 

(kan virkelig anbefales), musicalen og mange flere.
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Musical
På GG sætter vi hvert år en stor musicalproduktion op, hvor 
ca. 100 elever medvirker på scenen eller i kulissen. Det er 
en forestilling med skuespil, musik, sang og dans og det er 
selvfølgelig ekstra flot, fordi den foregår på den store scene 
i Salen. I år er forestillingen inspireret af Grease og den kan 
opleves i perioden 30. januar – 2. februar 2018.

GG-kor
GG-kor er for alle, der har lyst til at synge sammen med 
 andre.  Repertoiret spænder vidt fra popballader over 
 gospel, jazz, rock, R&B til musicalsange, og hvad der 
ellers er stemning for. I vinterhalvåret bliver GG-kor til 
 GG-musicalkor.

Musikskole
GG-musikskole er et tilbud om gratis instrumental- og 
sangundervisning. Det er dygtige musikelever og musik-
lærere, der står for undervisningen. 

Musikarrangementer
På gymnasiet har vi årligt 5-6 musikarrangementer, hvor 
musikhold, bands og solister mødes frivilligt og spiller for 
hinanden.

Idræt – styrk både sjæl og krop
Efter skoletid har du mulighed for ikke kun at styrke din 
sjæl, men også din krop. Gymnasiet har et styrke- og 
 fitnessrum, som du kan bruge gratis. Én gang om ugen er 
der frivillig basket og fodbold. 

Udforsk din indre skuespiller
I dramatik har vi et tæt samarbejde med det kunstneriske 
miljø i København – også uden for skoletid. Dramatikelever 
deltager frivilligt i professionelt opsatte forestillinger. Vi 
møder det professionelle teater på og bag scenen, ser teater-
forestillinger og taler med skuespillere og instruktører.

Billedkunst
I forårssemesteret afholdes der billedkunstværksted for 
alle interesserede. Kom og arbejd på en billedkunstopgave, 
eller benyt chancen til frit at afprøve vores forskellige 
 materialer lige fra maling og kul til Sketchbook Pro på iPad.

Bogklub
”Opdigtet Onsdag” er vores frivillige bogklub. Alle læse-
glade elever er velkomne. Bogklubben afholder også en 
forfatterworkshop; vi har bl.a. haft besøg af forfatterne 
Sissel Bergfjord og Josefine Klougart.

Det var spændende og udfordrende, men alligevel også 

meget trygt. Det tog mig ikke mange dage, før jeg 

følte mig som en fast del af GG. Jeg følte mig hjemme 

og velkommen fra starten. 

Når man vælger GG, er man sikker på at passe ind et 

eller andet sted. Folk er sig selv og puslespillet går op, 

fordi det er i fællesskabets interesse. 
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Gladsaxe gymnasium
Buddinge Hovedgade 81
2860 Søborg
Tlf: 39 56 31 62

Er du forhindret i at komme til orienteringsaftenen d. 8. januar 2018,  
holder vi et ekstra orienteringsmøde lørdag d. 27. januar kl. 13.00-15.00.

Husk tilmelding på post@gladgym.dk

Orienteringsmøde for efterskoleelever

w
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k

www.gladgym.dk

På GG har man masser af muligheder for at tilpasse sin hverdag til lige nøjagtigt det der passer en selv. 

For det første er der selvfølgelig studieretningerne, men også udvalgsarbejde, frivillig idræt, elevråd, 

musical, gymnasiets helt egen bogklub og selvfølgelig den myriade af forskellige individer der er med til 

at gøre din hverdag unik. 

Instagram: gladsaxe_gymnasium
Facebook: facebook.com/gladsaxegymnasium


