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Hvad kræver det at 
gå i gymnasiet? Bliv en del af fællesskabet på Gladsaxe gymnasium

Interesse, engagement, selvstændighed, fællesskab, ansvarsfølelse, stabil arbejdsindsats og evnen til at være flittig.

Folkeskolen er ved at være slut og du skal til at vælge 
din videre uddannelsesvej. Du ved godt, at det er et 
vigtigt valg, fordi valget har stor betydning for dit liv og 
din videre uddannelse.

Vi synes selvfølgelig, at du skal vælge en stx-uddannel-
se, hvis du har lysten og evnerne.

Hvis du vælger Gladsaxe gymnasium forventer vi, at du 
er nysgerrig og har lyst til at læse.

Vi forventer, at du udviser selvstændighed og ansvar 
i dit daglige arbejde - både når det drejer sig som om 
aftaler med andre elever og lærere.

Gladsaxe gymnasium har meget at byde på - både  
fagligt og socialt. Det vil vi så gerne fortælle dig om,  
så kom til orienteringsaften mandag 7. januar 2019  
kl. 19.30.

Her kan du møde elever og lærere, der vil fortælle dig 
om at gå  gymnasiet, fagene og fællesskab.

Vi glæder os til at se dig.

Eva Steensen
rektor

Hvis  du vælger Gladsaxe gymnasium, gør vi os meget 
umage for, at du skal få en god start på  til værelsen som 
gymnasieelev. De første dage og uger er der en række in-
troaktiviteter, hvor introturen og introcaféen er nogle af de 
sociale højdepunkter.

Efter introaktiviteterne begynder hverdagen og grund-
forløbet, som de første 10 uger kaldes. I grundforløbet 
har du både obligatoriske fag og to introducerende  forløb, 
nemlig det naturvidenskabelige grundforløb (NV) og almen 
sprogforståelse (AP). I løbet af grundforløbet er der også 
undervisning i bl.a. studieteknik og klasserumskultur (som 
handler om, hvordan man behandler hinanden og arbejder 
sammen). Alt dette skal sikre, at både elever og lærere 
 trives sammen i hverdagen – både socialt og fagligt. 

I slutningen af grundforløbet skal du ønske en studieret-
ning, der ud over obligatoriske fag indeholder den fagkom-
bination, som du ønsker at fordybe dig i gennem resten af 
din gymnasietid.

At starte på GG har været ligesom at 
prøve en ny forlystelse i Tivoli. Det er 
uhyggeligt i starten, men mega sjovt 
efter den første bakke.

Grundforløbet her på GG har været 
helt ideelt. Introturen og timerne har 
været med til at øge båndet mellem 
os nye 1’gere.

Grundforløbet har indtil videre været 
super. Det har givet mig indblik i hvilke 
fag, som interesserer mig i gymnasiet, 
og har givet mig mange sociale bånd 
som jeg kan bruge når grundforløbet 
er færdigt.
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Gladsaxe gymnasium udbyder desuden følgende valgfag: 
Astronomi, biologi, billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, idræt, 
informatik, kemi, latin, mediefag, musik, naturgeografi og psykologi.

I 2019 udbyder Gladsaxe gymnasium følgende studieretninger:

Gladsaxe gymnasium
Buddinge Hovedgade 81
2860 Søborg
Tlf: 39 56 31 62

www.gladgym.dk

Følg med på vores hjemmeside 

Instagram: gladsaxe_gymnasium
Facebook: facebook.com/gladsaxegymnasium

Hovedområde Studieretningsfag 1 Studieretningsfag 2 Studieretningsfag 3

Naturvidenskab

Samfundsvidenskab

Sprog

Kunst

Matematik A

Matematik A

Matematik A

Biologi A

Samfundsfag A

Samfundsfag A

Samfundsfag A 

Engelsk A

Engelsk A

Musik A

Musik A

Fysik A eller B

Bioteknologi A

Geovidenskab A

Kemi B

Matematik A

Engelsk A

Engelsk A (Global)

Fortsættersprog A eller
begyndersprog*

Begyndersprog eller  
fortsætter sprog A*

Engelsk A

Matematik A

Kemi B

Fysik B

Kemi B

3. Fremmedsprog A, B eller C

Samfundsfag B

* Spansk er begyndersprog. Tysk og Fransk fortsættersprog


