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#TGLIV

GYMNASIETS OPBYGNING
GRUNDFORLØBET

Gymnasieforløbet er 3-årigt.

•
•

De første 3 måneder er et fælles grundforløb, og
resten af gymnasietiden er studieretningsforløbet.

•

Naturvidenskabeligt grundforløb er en flerfaglig
naturvidenskabelig introduktion til de naturvidenskabelige fag biologi, fysik, kemi og naturgeografi.

Obligatoriske fag
Naturvidenskabeligt grundforløb
(NV)
Almen sprogforståelse (AP)

STUDIERETNINGSFORLØBET

Almen sprogforståelse giver en fælles basis for
arbejdet med de sproglige fag, deriblandt latin.

•
•
•

Obligatoriske fag
Studieretningsfag
Valgfag

GODE BUSFORBINDELSER
Undervisningen starter først kl. 8:30 og slutter enten kl. 13:55 eller 15:35.
Du kan se nogle af ruterne herunder, men der er mange flere.
Find køretider og zonekort på Midttrafik’s hjemmeside midttrafik.dk

EJSTRUPHOLM

RUTE 509

NØRRE SNEDE

BRÆDSTRUP

RUTE 509

RUTE 509

LUND

THYREGOD
RASK MØLLE

RUTE 341

RUTE 114

RUTE 220

RUTE 114
ULDUM
GIVE

RUTE 220

LØSNING

RUTE 117
LINDVED

RUTE 215

JELLING

RUTE 696

HEDENSTED

RUTE 696

RUTE 115
VEJLE

RUTE 215 + 513

HORSENS

STUDIERETNINGER

UDDANNELSESOVERSIGT

Du vælger din studieretning i løbet af grundforløbet.

Nedenfor kan du se fagsammensætningen og de valgmuligheder, du har. Dine endelige valg foretages i samråd med din studievejleder i løbet af 1. g og 2. g.

En studieretning består af 2 eller 3 fag. Først senere skal du vælge valgfag.
Når du skal vælge studieretning, bør du i første omgang foretage et valg mellem fire hovedområder:
•
•
•
•

Studentereksamen sammensættes af en række blokke med fag, hvoraf nogle er obligatoriske fag
(vist med
blokke), eller de er valgt på forhånd (vist med
blokke).

Det naturvidenskabelige hovedområde
Det samfundsvidenskabelige hovedområde
Det sproglige hovedområde
Det kunstneriske hovedområde

De svævende blokke (vist med

) skal udfyldes med studieretningsfag eller valgfag.

Se film om gymnasiets hovedområder på vores hjemmeside under fanen “Uddannelse”.

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
01
02
03
04

Matematik A 	
|
Matematik A 	
|
Matematik A 	
|
Biologi A 	 |

Fysik B 	
| Kemi B
Fysik A 	
| Kemi B
Kemi A 	
| Fysik B
Kemi B

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
05
06
07
08

Samfundsfag A
Samfundsfag A
Samfundsfag A
Samfundsfag A

| Matematik A
| Engelsk A
| Tysk A
| Fransk A

Engelsk A | Spansk A 	
| Tysk B
Engelsk A | Spansk A 	
| Fransk B
Engelsk A | Spansk A 	
| Latin C

KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER
12
13

Musik A 	|
Musik A 	|

ELEVERNE ?

Historie

B

Dansk

Historie

Engelsk

2. sprog

C

Dansk

Historie

Engelsk

2. sprog

B-niveau

Biologi
eller
Naturgeografi

Kemi
eller
Biologi

VALGFAG

B-niveau

Fysik

Valgfag

Matematik

Samfundsfag

Valgfag

Oldtidskundskab

Religion

Valgfag

Idræt

VALGFAG PÅ
A-NIVEAU

VALGFAG PÅ
B-NIVEAU

VALGFAG PÅ
C-NIVEAU

Biologi
Engelsk
Fransk beg.
Fysik
Kemi
Matematik
Samfundsfag
Spansk
Tysk fortsætter

Billedkunst
Biologi
Fysik
Idræt
Kemi
Matematik
Musik
Naturgeografi
Samfundsfag
Tysk fortsætter

Billedkunst
Biologi
Dramatik
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Kemi
Latin
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi

Billedkunst
eller
Musik

Se oversigten for den specifikke studieretning på hjemmesiden www.toerring-gym.dk.

Engelsk A
Matematik A

HVAD SIGER

A-niveau

Dansk

En studentereksamen består af
minimum 4 fag på A-niveau samt
en række fag på B- og C-niveau.
Du har mulighed for at vælge
flere fag på A-niveau. Et C-niveau
svarer til 1 år, et B-niveau svarer
til 2 år, og et A-niveau svarer til 3
års undervisning. Det gælder dog
ikke idræt, som du har alle tre år.

SPROGLIGE STUDIERETNINGER
09
10
11

A-niveau

A

Din endelige sammensætning af A/B/C-fag vælger du, mens du går på gymnasiet i samråd
med studievejlederne.

”

Det særlige ved gymnasiet er, at man har friheden
til at designe sin egen linje ud fra interesser. Forholdet til underviserne er tæt, og man mærker, at de
går op i deres fag. Der foregår altid en masse, og
om det er en fredagscafe med et sjovt tema eller et
TG Aid-arrangement, hvor vi hjælper unge mennesker i Zambia, er der altid noget at engagere sig i.

Victoria (engelsk, spansk, latin)

”

Hvis man selv er opsøgende,
er det meget nemt at blive
en del af det stærke fællesskab, der er på skolen. Det
er nærmest lidt efterskoleagtigt, og så er der verdens
bedste mad i kantinen.

William (samfundsfag, engelsk)

”

Jeg ønskede at komme på et mindre gymnasium, der kunne minde lidt om det fællesskab, jeg kom fra på min efterskole. Her er et
meget stærkt sammenhold, og alle ved, hvem
man er. Man bliver også set af lærerne, der
både ved, hvornår man har brug for hjælp, og
hvornår man trænger til en udfordring.

Frida (matematik, fysik, kemi)

Ulla Vejby

Jakob Kibsgaard

Skuespiller

Professor i Fysik

VALG FØR DU STARTER PÅ GYMNASIET
•

Du skal vælge andet fremmedsprog. Du kan vælge mellem tysk fortsættersprog (2 år) og
spansk eller fransk begyndersprog (3 år)

•

Du skal vælge et kunstnerisk fag (billedkunst eller musik)

•

Grundforløbet indeholder de samme fag og timetal for alle klasser. Det er med til at give dig
grundlag for at træffe dit valg af studieretning

•

Valgfag vælges i løbet af 1g og 2g

HVAD KAN VI ?
•

Løfte dig fagligt

•

Give dig et stærkt sammenhold på tværs af klasser og årgange

•

Give mulighed for faglig fordybelse på et gymnasium, hvor teamwork er en tradition

•

Indlemme dig i et socialt og hyggeligt miljø med cafeer, fester og ikke mindst landets ældste
gymnasiemusikfestival

•

Give dig udfordringer inden for sport i form af blandt andet ultimate, fodbold og
håndbold

•

Give dig faglige udfordringer og træne dine studiekompetencer ved bl.a at deltage i
udvekslinger med udlandet, programmer som ATU og SubUniversity eller
Litteraturtalent

•

Give dig indflydelse! Ved at deltage i skoledemokratiet vil du se, at du nemt kan gøre en forskel.
Du bliver hørt, hvis du har noget på hjerte, og du har på den måde indflydelse på din hverdag på
gymnasiet

Hvis jeg ønsker det, får jeg så
medindflydelse på min hverdag ?

Kommer jeg til at kende eleverne på de
andre årgange ?

Kan jeg få engelsk, tysk og spansk på
A-niveau i samme studieretning ?

Kan jeg deltage i gymnasiets musical ?

Kan jeg altid få hjælp hos gymnasiets
studievejledere og administration ?
Kan jeg få hjælp af gymnasiet allerede nu,
hvis jeg har spørgsmål ?

Nina Lund

Er der lektieværksted, hvor jeg kan få hjælp
til lektier og opgaver ?
Kan jeg bruge gymnasiets fitnessrum,
musiklokale, hal og andre faciliteter,
når skoledagen er slut ?

SVARET ER JA!

" TG var for mig et vigtigt møde
med litteratur, musik og kunst noget, der ikke var så meget af
ude på landet sidst i 1980’erne "

" For mig var Tørring Gymnasium
et sted, hvor jeg både fagligt og
personligt kunne udfolde mig
blandt fantastiske kammerater "

Krister Moltzen

Keramiker og vinder af Made in Denmark

Foto: Sille Serup

Kan jeg få idræt på B-niveau, lige meget
hvilken studieretning jeg vælger ?

" Det var her, jeg første gang rigtig
blev set og fandt mod til at prøve
kræfter med skuespil. "

Foto: Lisbeth Holten

Dit valg af studieretning skal du først afgive i løbet af grundforløbet

Journalist - Third Ear

Foto: Miriam Nielsen

•

Foto: Hein Photography

VALG MENS DU GÅR PÅ GYMNASIET

" Her åbnede en verden af viden
og historier sig, som jeg har været
besat af at udforske lige siden "
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