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Vigtige datoer

Vi afholder besøgsdage frem til den  
20. februar. Du kan tilmelde dig vores  
besøgsdage på hjemmesiden  
gladgym.dk

Vi holder et ekstra orienteringsmøde  
for efterskoleelever og andre interes- 
serede d. 25. januar kl. 13.00.  
Tilmelding på gladgym.dk

Dit endelige valg og prioritering af  
gymnasier skal ske senest d. 1. marts  
på Optagelse.dk På de følgende sider præsenterer vi Gladsaxe 

gymnasium i overskrifter. Her kan du få et 
indtryk af, hvad det vil sige at gå i gymnasiet 
og læse fire elevers helt personlige fortæl- 
linger om livet på GG. 

At gå i gymnasiet er at lære en masse nyt, 
og at dygtiggøre sig fagligt. Forudsætningen 
for, at du bliver dygtig er, at du har det godt, 
og at du føler dig som en del af fællesskabet. 
Derfor lægger vi vægt på aktiviteter, der 
fremmer god trivsel – både i og uden for 
undervisningen. 

Lige nu skal du (og dine forældre) gå på op-
dagelse og være nysgerrige. Det kan du gøre 
ved at læse i denne folder, tale med vores 
elever og selvfølgelig gå på vores hjemme- 
side gladgym.dk.   
 
Vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig til 
at træffe de rigtige valg. Jeg håber, at du får 
et indtryk af GG som mulighedernes sted 
med plads til faglighed, forskellighed og 
fællesskab.

Vi ses til august.

Bedste hilsner
Eva Krarup Steensen
Rektor



Anna:

”Der er plads til alle på GG, uanset  
hvilken hårfarve du har, hvilket tøj du  
går i, eller hvor du kommer fra.  
GG’s fællesskab er noget helt særligt.  
Det betyder rigtig meget for mig, at der 
er et godt fællesskab, fordi det gør, at 
man har lyst til at komme i skole hver 
dag. Man kan gå til sport og være med  
i musicalen, tage til skolefester og del-
tage i cafeaftenerne – steder, hvor man 
møder nye mennesker og bliver en del 
af det megafede fællesskab, vi har her 
på GG. Jeg kommer til at savne GG vildt 
meget, når jeg stopper. Det er klart de 
bedste år i ens liv.”

Den 1. marts er sidste frist for at søge om 
optagelse på gymnasiet. I din ansøgning 
kan du prioritere tre gymnasier, og sidste år 
blev alle, der havde valgt GG som 1. prioritet, 
optaget.

I din ansøgning skal du også vælge et kunst-
nerisk fag, som du skal have i 1g. På GG kan 

du vælge mellem musik, dramatik, medie-
fag eller billedkunst. Du skal også vælge  
dit 2. fremmedsprog. På GG tilbyder vi 
fransk, tysk og spansk.

Inden du sender din ansøgning, er det 
en god ide at besøge de gymnasier, du 
overvejer at søge. På vores hjemmeside 

gladgym.dk kan du tilmelde dig en af vores 
besøgsdage. På besøgsdagen får du både en 
introduktion til gymnasiet generelt og følger 
2 moduler i en klasse. Besøgsdagen giver dig 
en meget bedre forudsætning for at vælge 
det gymnasium, som er det rigtige for dig.

VALG AF

GYMNASIUM



Når du starter i 1g er de første 10 uger et 
grundforløb (GF), som er fælles for alle,  
uanset hvilket gymnasium du vælger. På GG 
bliver du tilknyttet en klynge på 15 elever, 
som du går sammen med i hele GF. I GF har 
du bl.a. AP (almen sprogforståelse) og NV  
(naturvidenskabeligt grundforløb). I slut- 
ningen af GF skal du til eksamen i både AP 

og NV, og karakteren kommer til at stå på dit  
studentereksamensbevis. Desuden er der   
undervisning i det kunstneriske fag og det 
sprogfag, du har valgt, samt i dansk, mate- 
matik, fysik, engelsk, samfundsfag og idræt.  
Alle elever undervises i det samme faglige 
stof, så når du starter på din studieretning, 
fortsætter undervisningen, hvor GF slap.

Sofus:

”På GG er der rigtig mange mulig- 
heder for at finde ud af, hvad du brænder  
for, inden du vælger studieretning.  
Uanset om man interesserer sig for sprog, 
det internationale eller naturvidenskab, 
eller man generelt bare er kreativ, så  
er der altid en studieretning, der passer  
til en. Selvfølgelig er gymnasiet også 
hårdt, men når man er sammen om det,  
så er det de fedeste år .”

GRUND-
FORLØBET
I 1G



Vi tilbyder en bred vifte af studieretninger. Du kan her se, 
hvilke fag der indgår i de forskellige studieretninger. Du kan 
desuden læse mere om de enkelte studieretninger på vores 
hjemmeside.  

På vores hjemmeside kan du under ”Sammensæt din 
studieretning” få overblik over de muligheder de enkelte 
studieretninger giver, og hvilke valgfag du har mulighed  
for at supplere med. 

Naturvidenskabelige studieretninger Sproglige studieretninger

I slutningen af GF skal du vælge, hvilken studieretning du 
ønsker. 

På GG skal alle elever vælge tre studieretningspræsentatio-
ner for at sikre et kvalificeret valg. Desuden får alle elever en 
matematikscreening og en afklaringssamtale inden valg af 
studieretning. Samtalen er vejledende og tager afsæt i såvel 

matematikscreeningen som tilbagemeldingen fra de lærere, 
eleven har haft i GF.  

På GG afholder vi desuden et forældremøde inden studie-
retningsvalget, hvor vi informerer om de forskellige studie- 
retninger.

Kunstneriske studieretningerSamfundsvidenskabelige studieretninger

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 ug.dk/adgangskortet 

VALG AF
STUDIERETNING

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

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

Spansk eller fransk på begynderniveau.  
Tysk eller fransk på fortsætterniveau. 

Musik A – Engelsk A
Musik A – Matematik A

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



Ud over de obligatoriske fag, som er en del af den valgte studieretning, skal du i løbet af de tre år vælge en række valgfag.   
På GG har vi prioriteret at have et stort udvalg af valgfag, så du kan helt sikkert finde et valgfag, der interesserer dig.

OBLIGATORISKE
FAG OG VALGFAG

ValgfagObligatoriske fag

Biologi 
Dansk
Engelsk
Fysik 
Historie 
Idræt
Informatik
Kemi 
Matematik 
Naturgeografi
Oldtidskundskab
Religion
Samfundsfag

2. fremmedsprog: tysk, fransk eller spansk

Kunstnerisk fag: billedkunst, drama, mediefag  
eller musik

Obligatoriske fag, du kan  
vælge på et højere niveau:
Biologi
Engelsk
Fransk
Fysik
Idræt
Kemi
Matematik
Naturgeografi
Religion
Samfundsfag
Tysk

Kunstnerisk fag: billedkunst, 
drama, mediefag eller  
musik

Øvrige valgfag:
Astronomi 
Erhvervsøkonomi 
Filosofi 
Informatik 
Latin 
Psykologi
Retorik 

Liva:

”Man skal vælge at gå på GG, fordi  
der altid er plads til at være den, man 
er, lige meget hvem du er. Og lærerne 
brænder virkelig for deres fag – altså 
de er virkelig engagerede og de gør alt, 
hvad de kan for, at man lærer og forstår 
stoffet. Når vi har timer, så er folk  
koncentrerede og vil gerne lære.  
Jeg bor tæt på gymnasiet, men det var 
ikke derfor, jeg valgte GG, det var på 
grund af de ting, jeg havde hørt om 
stedet.”



Sebastian:

”På GG har vi nogle virkelig fede faci-
liteter, f.eks. er der lokaler, hvor vi kan  
sidde i sækkestole eller i sofaer, og så er 
der selvfølgelig også vores biograf. Og vi 
har også rigtig mange steder rundt på 
gangene, hvor man kan sidde og arbejde 
for sig selv eller i grupper. Noget af det 
jeg også godt kan lide ved GG er, at man 
kan engagere sig i skolen, og man har 
indflydelse på, hvad der skal ske.  
Et godt eksempel er selvfølgelig elev- 
rådet, men man kan også melde sig ind  
i et af vores andre udvalg f.eks.  fest- 
udvalget eller vores cafeudvalg – så der 
er rigtig mange muligheder for at være 
med til at sætte sit præg på, hvad der 
skal ske på skolen.”

Forudsætningen for at kunne lære noget nyt er, at 
man har det godt og er tryg.

Gymnasietiden handler på GG derfor også om triv-
sel og fællesskab. På GG er der mange muligheder 
for at blive en del af fællesskabet på tværs af 
klasserne. Hvert år står ca. 100 elever bag vores 
traditionsrige musical.  Vi har også et skolekor og 
en musikskole.  
 
Er du en bogorm, er vores litteraturklub ”Opdigtet 
onsdag” måske noget for dig. Vi har desuden rigtig 
gode idrætsfaciliteter, som du kan bruge efter  
skoletid, bl.a. et fitness-rum.

Hvis der opstår faglige eller andre typer af udfor-
dringer, har vi på GG læsevejledere, matematik- 
vejledere,  gymnasievejledere og coaches, som kan 
hjælpe, hvis behovet opstår.

TRIVSEL OG 
FÆLLESSKAB



Vi har også forskellige faglige fællesskaber for særligt dygtige elever. 

Georg Mohr konkurrencen, som de dygtigste elever i matematik  
kan deltage i, fungerer desuden som valg af elever til Den Inter- 
nationale Matematikolympiade. 

På GG er vi også med i gymnasiernes science-netværk, hvor eleverne 
kan deltage i bl.a. talentcamps.

I hver klasse udpeges et antal dygtige elever til at deltage i Akade- 
miet for Talentfulde Unge (ATU). Hensigten er at udfordre og inspi- 
rere dygtige elever, der indenfor forskellige fagområder møder 
forskere og innovative virksomheder.

FAGLIGHED OG 
FÆLLESSKAB Vi har stor tradition for internationalt sam- 

arbejde. Det betyder, at vi ofte får besøg af 
såvel elever, som lærere fra udlandet.

Vi deltager i en række projekter under  
Erasmus+ og Nordplus, hvilket giver mange 

af vores elever mulighed for udveksling 
med vores partnerskoler. Vi er en UNESCO- 

asp skole og har derfor et meget stort  
netværk af skoler i både Europa og  

i resten af verden.

Der er derfor masser af muligheder for dig, 
som er interesseret i at få nye venner og  

i at få internationale oplevelser.

      INTER- 
NATIONALT

 SAMARBEJDE



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

www.gladgym.dk
Studeikataloget er trykt på genbrugspapir

Instagram: gladsaxe_gymnasium
Facebook: facebook.com/gladsaxegymnasium

Er du forhindret i at komme til orienteringsaftenen d. 14. januar 2020,  
holder vi et ekstra orienteringsmøde lørdag d. 25. januar kl. 13.00-15.00.

Husk tilmelding på post@gladgym.dk

ORIENTERINGSMØDE FOR EFTERSKOLEELEVER


