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Hvad drømmer
du om?
Du står over for et vigtigt valg. Dine håb og drømme for fremtiden skal bane vejen
for dit uddannelsesvalg. Det er vigtigt, at du vælger rigtigt og kommer godt videre.
Høje-Taastrup Gymnasium giver dig faglighed, almendannelse og personlig udvikling. Vi giver dig medansvar og medbestemmelse i din uddannelse, fordi vi lytter
til dig. Vi kræver noget af dig, men vi passer også godt på dig. Tryghed, fælleskab
og plads til forskellighed er vigtige værdier hos os.
Kom og vær med! Vi klæder dig på til fremtiden.
Vi får dine drømme til at gå i opfyldelse!
Mogens Andersen
rektor

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM

Frøgård Allé 2, 2630 Taastrup
Telefon 3396 4050
5 minutter fra Høje-Taastrup Station
@htgym

@HojeTaastrupGymnasium

@htgym
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Vi har det hele
Hos os kan du tage en 3-årig stx-uddannelse og en 2-årig hf-uddannelse. Vi udbyder
også stx-uddannelser for unge med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser (ASF).

En hverdag du drømmer om

Du skal have mest muligt ud af din uddannelse – det kan du få på Høje-Taastrup
Gymnasium! Vi har nemlig højt til loftet – både i vores skønne og lyse bygning, og
fordi vi er en skole, hvor der er plads til alle, og alle får hjælp.
Undervisningen foregår i store, nyrenoverede klasselokaler. Når du skal arbejde i
grupper, individuelt eller i mellemtimer, kan du sidde i et af skolens mange fællesområder. Du kan arbejde med din fysikrapport ved en sciencearbejdsstation, du kan
sidde med dit oplæg til samfundsfag i studiecentret eller spise en snack i kantinen,
mens du læser lektier.
Når du har pause, kan du møde venner i skolens loungeområde eller i ’Grotten’,
som er elevernes eget opholdsrum med bordfodbold, musik og sofaer.
Efter skole kan du desuden bruge skolens fitnessrum, spille bordtennis, øve med dit
band i musiklokalet eller klatre på vores klatrevæg.

Har du talent?

Høje-Taastrup Gymnasium har naturligvis en række tilbud til dig, der gerne vil
mere end den daglige undervisning. Du kan være med i workshops med Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), deltage i matematikkonkurrencen Georg Mohr,
fordybe dig i specifikke emner som havbiologi eller agere FN-diplomat på Master
Class-kurser.
På langt de fleste af talentprogrammerne skal du arbejde med elever fra andre
gymnasier.
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”HTG var min første og eneste prioritet. Jeg var herude til orienteringsaften, og jeg kunne
virkelig godt lide, hvordan stemningen var, og hvordan alle smilte til hinanden. Dem,
der skulle guide os rundt, de snakkede bare til os, som om vi kendte hinanden i forvejen, og det syntes jeg bare var fedt. Efter jeg havde været til orienteringsaften, vidste
jeg, at det var det rette sted for mig.”
– Nura Al-Hussein (3.A)
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Venner for livet
Udover høj faglighed prioriterer vi skolens sociale liv. Derfor vil du opleve, at din
gymnasiehverdag også rummer meget mere end undervisning.

MUSICAL
Musicalen på HTG er for alle elever, der har lyst til at være med. Du kan være
skuespiller, scenograf, kostumedesigner, lydmand eller musiker. I øver på skolen
i weekender op mod premieren, og den kæmpemæssige arbejdsindsats kulminerer i en fantastisk premiere og afsluttes med en fest for alle deltagere. Er du
med i musical, vil du møde en masse elever fra hele skolen, blive del af et særligt
HTG-sammenhold og få venner for livet!

FESTER
Skoleåret indledes med en introfest. Det er her, du som ny elev første gang er
til fest med dine nye venner. Resten af året mødes I til fester, når I fejrer skolens
fødselsdag, holder tøsefest og årets festhøjdepunkt: Gallafesten.

SKOLENS FØDSELSDAG
Hvert år i september fejrer vi skolens fødselsdag. Undervisningen aflyses, og eleverne deltager i forskellige workshops på tværs af klasser og årgange. Workshoppene handler om alt fra bollywooddans og boksning til fægtning, graffitimaling og
gourmet-madlavning.

SPORT OG SUNDHED
Vi ved, at det er sundt at bevæge sig. Både for din krop og din læring. Bevægelse
og sundhed er derfor integreret i den daglige undervisning, og hvert år sætter vi
ekstra fokus på sundhed, når vi holder sundhedsuge. Her kan du få målt dit BMI,
afprøve mindfulnessøvelser, spise sund mad og høre en række oplæg om sundhed. Spiller du fodbold, basket eller en anden sportsgren, kan du være med på
HTGs hold, hvor I dyster mod andre skoler.
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UPDATEN
Hvis du missede en af gymnasiets begivenheder, kan du læse om den i Updaten,
som er gymnasiets skoleblad. Redaktionen sørger for, at intet går ubemærket hen.
Har du en journalist gemt i maven, kan du prøve kræfter med at arbejde som journalist og være med til at bestemme, hvilke historier der skal skrives om i bladet.
Du kan også være med i vores SoMe-korps, der poster nyheder og billeder på
Snapchat, Instagram og Facebook.

”Jeg kunne snakke med alle på skolen – både 1.g’ere, 2.g’ere og 3.g’ere. Der var ikke det
hierarki, som man kan finde på andre skoler. Fællesskabet på skolen er virkelig noget
specielt.”
– Naimo Mohamed Abdullah Mohamed (student 2019)
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Vi giver dig en tryg
start
DEN FØRSTE TID PÅ HTG

På din første skoledag møder du dine guider, der tager sig af dig i den første tid
og sørger for både tryghed, sammenhold og god stemning. I introugen er skoledagen suppleret med sociale indslag for klassen, årgangen eller hele skolen. På
den måde får du hurtigt mange nye venner.

FASTE MAKKERPAR

Du får også en fast makker i klassen. I de første par dage betyder det, at du har
en at gå i kantinen med og tale med i pauserne. Samtidig er makkeren også en
fast samarbejdspartner til gruppe- og pararbejde i det første stykke tid på skolen.

VI STØTTER DIG

To af klassens lærere er teamlærere. De arbejder sammen med klassen på at
skabe et godt læringsmiljø og en god klasserumskultur.
Du vil også få tildelt en faglig mentor, som er en af dine lærere. I mødes løbende
gennem hele uddannelsen. Din faglige mentor kan hjælpe dig til at opnå de
bedst mulige faglige resultater.
Desuden kan du gøre brug af skolens studievejledere, læsevejledere, matematikvejledere og skolepsykolog.
Vores fokus på støtte til eleverne gør, at vores elever – og dermed også du –
kommer bedst muligt gennem uddannelsen.

”Jeg havde HTG som min første prioritet. Jeg kender en, der gik herude for nogle år siden, og han sagde, at det var virkelig fedt. Så jeg tog herud til orienteringsaften, og der fik
jeg et virkelig godt indblik i, hvordan sammenholdet er herude, hvordan lærerne er, og
jeg syntes bare, det virkede helt fantastisk. Og så er forholdene herude meget moderne.”
– Jonas Petersen (2.Y)
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STX
Stx er en 3-årig almendannende uddannelse, som giver adgang til alle videregående uddannelser. Stx starter med et grundforløb, som varer til november i
1.g. Derefter følger studieretningsforløbet, der består af to til tre studieretningsfag,
obligatoriske fag og valgfag.
Når du søger ind på stx, skal du vælge et kunstnerisk fag og et 2. fremmedsprog.
Du vælger studieretning i løbet af grundforløbet.
Du søger ind på vores stx-uddannelse på www.optagelse.dk.
På Høje-Taastrup Gymnasium kan du vælge mellem følgende kunstneriske fag:

BILLEDKUNST

Vil du med på museum? I billedkunst arbejder vi med forskellige kunstformer fx
tegninger, malerier, skulpturer og arkitektur. Vi undersøger både teoretisk og
praktisk. Du skal på ekskursioner til museer og selv lave en rigtig udstilling.

MUSIK

Elsker du at spille musik? I musik synger vi og spiller på instrumenter, og vi
analyserer musik. Vi optræder for skolens øvrige elever til koncerter og arrangementer.

MEDIEFAG

Vil du vinde en Oscar? I mediefag går vi i dybden med tv, film og nyere medier. Du
lærer at skrive, instruere og producere din egen film.

DRAMATIK

Drømmer du om at performe på en scene? I dramatik lærer du at performe. Vi arbejder innovativt med dramatik og teatervidenskab. Året afsluttes med dramagalla, hvor I selv står for hele opsætningen.

2. FREMMEDSPROG

Alle elever på stx skal have engelsk. Derudover skal du vælge et 2. fremmedsprog,
som kan være tysk, fransk eller spansk.
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GRUNDFORLØBET

Grundforløbet varer frem til november måned i 1.g. I grundforløbet har du undervisning i fagene dansk, engelsk, idræt, kunstfag, matematik og samfundsfag. Du
vil blive præsenteret for de forskellige studieretninger, så du nemmere kan vælge
studieretning i slutningen af grundforløbet. Derudover har du undervisning i AP
og NV, som afsluttes sidst i grundforløbet med en prøve, som er medtællende på
dit eksamensbevis.

ALMEN SPROGFORSTÅELSE (AP)

Almen Sprogforståelse er et fagsamarbejde mellem de sproglige fag og latin. Faget
har til formål at give dig en sproglig bevidsthed og nogle generelle sproglige analyseværktøjer.

NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB (NV)

Det naturvidenskabelige grundforløb består af fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Faget skal introducere dig til naturvidenskabelig tankegang.
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Studieretningsforløbet
Når grundforløbet er afsluttet, begynder du i din studieretningsklasse. Studieretningsforløbet varer resten af uddannelsen og består af studieretningsfag,
obligatoriske fag og valgfag.
Studieretningsfagene er to eller tre fag, som arbejder godt sammen.
Læs mere om vores forskellige studieretninger på de næste sider.
SPROG

MUSIK

SAMFUND

SCIENCE

OBLIGATORISKE FAG

Ud over studieretningsfagene skal du have følgende fag:
DANSK

MATEMATIK

RELIGION

OLDTIDSKUNDSKAB

HISTORIE

FYSIK

2. FREMMEDSPROG

SAMFUNDSFAG

ENGELSK

IDRÆT

KUNSTFAG
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VALGFAG

Mange elever bruger valgfag til netop at sammensætte deres uddannelse, så den
matcher deres særlige interesser eller ønsker om videregående uddannelser.
Valgfag kan være nye fag, du ikke tidligere har mødt i uddannelsen, eller faglige
opgraderinger til højere niveauer, som matcher en uddannelses specifikke adgangskrav.

”Fra folkeskolen var jeg vant til, at lærerne virkelig ville én – også ud over det faglige, og
sådan var jeg ikke sikker på, det ville blive i gymnasiet, men det blev jeg rigtig glad for
og overrasket over, at jeg også oplevede på HTG. Det var en af de ting, jeg satte allermest pris på.”
– Naimo Mohamed Abdullah Mohamed (student 2019)
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Science
MATEMATIK (A)
FYSIK (B)
KEMI (B)

Er du nysgerrig på, hvordan verden hænger sammen? Science giver dig svar!
Hvis du er interesseret i naturvidenskab, er denne retning lige noget for dig. Her
bliver du præsenteret for de grundlæggende naturvidenskabelige fag og metoder.
Studieretningen lægger op til spændende tværfaglige projekter, hvor de forskellige fagligheder bliver bragt i spil, og hvor matematikken og det eksperimentelle
arbejde er i højsædet.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Med sciencestudieretningen har du mulighed for at vælge de fleste naturvidenskabelige uddannelser og kan derfor komme til at arbejde som tandlæge, læge,
statistiker, farmaceut, nanoteknolog, ingeniør, robotteknolog, softwareteknolog
eller velfærdsteknolog.

”Jeg vil gerne være astrofysiker. Det er så fascinerende. Da jeg startede, troede jeg, at jeg
skulle læse sociologi og valgte en samfundsfaglig studieretning. Selvom jeg har samfundsfag, kan jeg gennem mine valgfag få en naturvidenskabelig uddannelse.”
– Rasmus (3.KW)
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Bioteknologi
MATEMATIK (A)
BIOTEKNOLOGI (A)
SPANSK
BEGYNDERSPROG (A)
FYSIK (B)

Interesserer du dig for emner som designerbabyer, gensplejsning, medicin, multiresistente bakterier eller fødevarer, er dette studieretningen for dig.
Vi arbejder bl.a. med genteknologi, fremstilling af fødevarer (fx øl, ost og yoghurt)
og lægemidler, forurenende stoffer i miljøet og mikroorganismer til produktion og
som sygdomsfremkaldere. Der er meget eksperimentelt arbejde i sammenhæng
med teorien, og vi besøger forskellige videregående uddannelser. Studierejsen i
2.g kan fx gå til Barcelona, hvor vi studerer vinproduktion, eller London, hvor livets
udvikling og Darwin er temaet.
Faget Bioteknologi (A) giver også kompetence i biologi og kemi på B-niveau.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Med denne studieretning kan du læse mange naturvidenskabelige fag og fx
komme til at arbejde som læge, dyrlæge, tandlæge, ingeniør, farmaceut, molekylærbiolog, bioanalytiker eller sygeplejerske.

”Jeg elsker at være i E-fløjen (naturvidenskab), for der er så lyst; der er vinduer over det
hele og nærmest en regnskov i midten. Jeg elsker det.”
– Hadiya Ahmadi (3.X)
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Bioscience
BIOLOGI (A)
KEMI (B)
SPANSK
BEGYNDERSPROG (A)
Hvordan fungerer min krop, og hvilke molekyler består jeg af? I denne studieretning
bliver du ved hjælp af biologi og kemi klogere på dig selv og verden omkring dig.
Vi ifører os både gummistøvler og kittel og undersøger i biologi blandt andet
kroppens fysiologi, genetik og naturen omkring os, imens kemi bidrager med en
grundig forståelse af molekylernes opbygning, stoffers egenskaber og deres reaktioner med hinanden.
Vi arbejder fx med lægemidlers effekt og opbygning, cider og eddikeproduktion, gensplejsning og undersøgelse af økosystemers tilstand. Biologi og kemi er
eksperimentelle fag, hvor vi i samspil med teoretisk undervisning laver forsøg i
laboratoriet og naturen, og det giver en varieret skoledag.
Vi samarbejder med universiteter og private virksomheder, så vi følger med i den
nyeste forskning og kan lave mere krævende forsøg på ekskursioner ud af huset.
På studierejsen i 2.g kan turen gå til et væld af destinationer – biologi og kemi
findes overalt!
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Med denne studieretning kan du læse til bioanalytiker, sygeplejerske eller fysioterapeut. Hæver du matematik til A-niveau kan du også bl.a. blive biokemiker, biolog,
tandlæge, læge og dyrlæge.
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Geovidenskab
GEOVIDENSKAB (A)
MATEMATIK (A)
KEMI (B)

Forstå vores klode, vores natur og vores klima. I geovidenskab arbejder vi med
nogle af de største og mest aktuelle problemstillinger i forhold til fremtidens klima
og menneskets udnyttelse af naturen.
I faget geovidenskab forenes fagene fysik, naturgeografi og kemi til en samlet
forståelse af naturens samspil med mennesket og samfundet. I geovidenskab vil
du komme til at lave forsøg i laboratoriet, indsamle data og informationer fra ture
i felten, læse teori og diskutere samfundsmæssige problemstillinger.
Hele verden er feltet, og selvom man ikke fysisk kan rejse jorden rundt med geovidenskab i løbet af gymnasietiden, kommer man til at gøre det i klasserummet.
Faget geovidenskab giver også kompetencer i fysik og naturgeografi på B-niveau.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
I studieretningen med geovidenskab opfylder du adgangskravene til at læse både
naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske studier. Mest oplagt
i forlængelse af studieretningen vil være karrieremuligheder inden for geologi, fysik,
kemi, geografi og natur- og miljøforvaltning.
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Samfundsmatematisk
SAMFUNDSFAG (A)

MATEMATIK (A)

Sæt tal på det globale samfund. I denne studieretning er der fokus på danske og
globale problemstillinger med en matematisk vinkel.
Vi arbejder med forståelse af dansk økonomi, velfærd og bæredygtighed, og vi ser
det i sammenhæng med den internationale politiske og økonomiske udvikling.
Gennem en kritisk tilgang forholder vi os til teknologi, netværk og relationer. Vi faktatjekker medier, tal og den aktuelle debat både i indland og udland. Vi arbejder
projektorienteret og har gæstelærere, paneldebatter og tager på ekskursioner.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Studieretningen giver bl.a. mulighed for at blive økonom, socialrådgiver, sociolog,
lærer, jurist, finansøkonom, ejendomsmægler eller revisor. Det er også oplagt at
læse statskundskab, administration og kommunikation.
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Samfundssproglig
SAMFUNDSFAG (A)

ENGELSK (A)

Sæt fokus på aktuelle danske og globale samfundsproblemer. Vi undersøger i
studieretningen danske og globale problemstillinger, internationale politiske forhold, fx USA’s politiske system og perspektiverne for EU’s udvikling.
Vi fokuserer på politisk spin, kommunikation og magtanalyse. Endvidere arbejder
vi med de økonomiske betingelser for velfærdsstatens udfordringer samt med
betingelserne for en bæredygtig udvikling.
Vi lægger vægt på unges identitetsdannelse, social arv og mønsterbrud samt sociale mediers indflydelse på samfundsudviklingen. Vi arbejder projektorienteret og
har gæstelærere, paneldebatter og tager på ekskursioner.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Med denne studieretning kan du bl.a. blive journalist, jurist, økonom, sociolog,
lærer eller socialrådgiver. Det er også oplagt at læse statskundskab, administration og kommunikation.

”Lærerne er SÅ dygtige her, og de er der virkelig for en, hvis man har brug for det. Min
studievejleder har jeg virkelig haft stor gavn af – han har været så god. Det er så vigtigt,
at lærerne er der for en, og det er de her. Jeg er SÅ glad for, at jeg har valgt HTG.”
– Hadiya Ahmadi (3.X)
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Det internationale
samfund
SAMFUNDSFAG (A)

ENGELSK (A) – TYSK FORTSÆTTERSPROG (A) – SAMFUNDSFAG (B)

ENGELSK (A)

ENGELSK (A) – FRANSK FORTSÆTTERSPROG (A) – SAMFUNDSFAG (B)

Du skal vælge denne studieretning, hvis du gerne vil arbejde med samfundsforhold, litteratur og sprog i et internationalt perspektiv. Kombinationen af to store
sprog med samfundsfag giver dig muligheden for fordybelse i spændende globale
problemstillinger. Undervisningen i denne studieretning tager udgangspunkt i et
bredt udvalg af samfundsfaglige emner og giver indblik i tysk/fransk, engelsk og
amerikansk sprog, identitet og kultur.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Med denne studieretning kan du vælge at læse en videregående uddannelse inden for sprog, kommunikation, statskundskab og administration. Du kan bl.a. blive
journalist, jurist, tolk, lærer eller kommunikationsmedarbejder.

”Rummelighed betyder meget. Der er plads til alle, og skolens lærere og ansatte lytter
til dig. Hvis du kommer med en ide, bliver du mødt med stor åbenhed. Du har virkelig
en stemme på skolen, som bliver hørt.”
– Naimo Mohamed Abdullah Mohamed (student 2019)

26

27

Sproglig med latin
ENGELSK (A)

ENGELSK (A) – TYSK FORTSÆTTERSPROG (A) – LATIN (C)

SPANSK
ENGELSK (A) – SPANSK
BEGYNDERSPROG (A) – LATIN (C)
BEGYNDERSPROG
(A)
TYSK
ENGELSK (A) – FRANSK
FORTSÆTTERSPROG
(B) FORTSÆTTERSPROG (A) – LATIN (C)

Er du vild med sprog, og vil du gerne have en dybere forståelse for sprogenes
sammenhænge? Med disse studieretninger vil du få et udsyn mod verden og en
indsigt i kulturelle, sproglige og samfundsmæssige sammenhænge.
Mange moderne sprog nedstammer direkte fra latin eller rummer mange latinske
ord. Latin giver dig derfor en forståelse af mange sprog som engelsk, tysk, spansk
og fransk og sammenhængen mellem sprogene.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Med denne studieretning kan du bl.a. vælge at læse en videregående uddannelse
inden for sprog, handel og kultur med et internationalt perspektiv. Det er oplagt,
at du får beskæftigelse som tolk, kulturformidler eller journalist.

”Det vigtigste råd til nye elever er, at de skal være åbne og imødekommende. Hvis man
selv er åben, er det også meget mere sandsynligt, at andre vil være åbne over for en.
Og man skal ikke være bange for at spørge!”
– Nura Al-Hussein (3.A)
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Supersproglig
ENGELSK (A) – SPANSK BEGYNDERSPROG (A)
– TYSK FORTSÆTTERSPROG (B)

Er du vild med sprog, og overvejer du at studere eller arbejde i udlandet efter
gymnasiet? Kombinationen af tre sprog i denne studieretning giver dig en bredere
forståelse og et bedre indblik i de forskellige kulturer og forholdet mellem det
enkelte menneske og samfundet i engelsk-, spansk- og tysktalende lande. Desuden får du mulighed for at tilegne dig efterspurgte kommunikative kompetencer i
forhold til nogle af Danmarks største handelspartnere.
Bemærk: I denne studieretning kan du nøjes med matematik på C-niveau.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Med denne studieretning kan du bl.a. vælge at læse en videregående uddannelse
inden for sprog, handel og kultur med et internationalt perspektiv. Det er oplagt,
at du får beskæftigelse som tolk, kulturformidler, sprogunderviser eller journalist.
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Kunstneriske
studieretninger
MUSIK (A) – ENGELSK (A)
MUSIK (A) – TYSK FORTSÆTTERSPROG (A)
SPANSK
BEGYNDERSPROG (A)
MUSIK (A) – MATEMATIK (A)

Er du glad for musik, og kan du lide at udtrykke dig gennem sang eller på et instrument, kan du vælge en af de tre studieretninger med musik på A-niveau. I musik
på A-niveau arbejder du både praktisk og teoretisk med musik.
Praktisk arbejder du bl.a. med stemmetræning og en- og flerstemmige sange. Du
lærer at spille på forskellige instrumenter og arbejder i sammenspilsgrupper, hvor
du udvikler dine instrumentale færdigheder.
Teoretisk vil du komme til at arbejde med nodelære, musikhistorie, musikalsk
analyse og arrangement. Der kræves ingen specielle forudsætninger, men lyst til
at arbejde seriøst med musik.
STUDIERETNINGEN MED SPROG
Vælger du en af studieretningerne med musik sammen med sprogfagene engelsk
eller tysk, bliver du gennem arbejdet med tekster, film og musik fortrolig med det
pågældende sprog både mundtligt og skriftligt. Du kommer også til at beskæftige
dig med kultur, politik og samfundsforhold inden for det pågældende sprogområde.
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STUDIERETNINGEN MED MATEMATIK
Både musik og matematik er baseret på logik og kreativitet, og i denne studieretning
kan de to fag belyse hinanden på en række områder: beskrivelsen af tonesystemet,
intervaller, skalaer, rytmer, overtoner og klang.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Uanset hvilken vej du vælger efter studentereksamen, vil en musisk og kreativ
indfaldsvinkel altid være et plus. Studieretningerne giver mulighed for at blive
journalist, psykolog, jurist, pædagog, lærer, musikunderviser og kulturformidler.
Studieretningen med matematik giver adgang til mange naturvidenskabelige uddannelser.
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HF
Hf er en 2-årig uddannelse, som fører til de videregående uddannelser på især
erhvervsakademier og professionshøjskoler. På hf har du obligatoriske fag, fagpakkefag og valgfag fordelt over 4 semestre. Der er eksamen i alle fag.
Når du søger ind, skal du vælge et praktisk/musisk fag.
Du søger ind på vores hf-uddannelse på www.optagelse.dk.

UNDERVISNINGEN PÅ HF-UDDANNELSEN

Undervisningen på hf er semesteropdelt. Det betyder, at uddannelsen består af
fire semestre, og at der efter hvert semester er fag, der afsluttes med eksamen.
I din hf-uddannelse skal du have disse fag:
DANSK

ENGELSK

MATEMATIK

PRAKTISK/MUSISK FAG

KS

NF

Kultur- og samfundsfaggruppen (KS) består af fagene historie, samfundsfag og
religion. Den naturvidenskabelige faggruppe (NF) består af fagene biologi, geografi
og kemi.
På andet år har du desuden fagpakkefag og valgfag. Fagpakken består af to fag,
der toner din hf-uddannelse i en bestemt retning. Læs mere om vores forskellige
fagpakker på de næste sider.
Mange elever bruger valgfag til netop at sammensætte deres uddannelse, så den
matcher deres særlige interesser eller ønsker om videregående uddannelser.
Valgfag kan være nye fag, du ikke tidligere har mødt i uddannelsen, eller faglige
opgraderinger til højere niveauer, som matcher en uddannelses specifikke adgangskrav.
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FAGPAKKER PÅ HF

I løbet af 1.hf skal du vælge din fagpakke. På hf udbyder vi seks fagpakker. Uanset
hvilken fagpakke du vælger, vil du i løbet af din hf-uddannelse blive introduceret
til forskellige uddannelsesmuligheder. Du får mulighed for at komme i brobygning
på videregående uddannelser eller komme i praktik. Dermed kommer du til at
reflektere over dine karrieremuligheder, så du kan træffe det rigtige valg!
Alle vores fagpakker er adgangsgivende til uddannelser på erhvervsakademier og
professionshøjskoler.
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Media
MEDIEFAG (B) – PSYKOLOGI (C)

Med fagpakken Media får du mulighed for at arbejde kreativt med at lave dine
egne film og med en række forskellige medier. Du kommer til at arbejde sammen
med folk fra mediebranchen på workshops og i projekt- og praktikforløb.
Vælger du denne fagpakke, skal du vælge mediefag som kunstnerisk fag, når du
søger om optagelse.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Designteknolog, multimediedesigner, tv- og medietilrettelægger, pædagog og
meget mere.

Edu+
SAMFUNDSFAG (B) – PSYKOLOGI (C)

Med fagpakken Edu+ får du mulighed for at blive klogere på dig selv og dine medmennesker og på samfundet omkring dig. Uddannelsen er blandt andet for dig,
der drømmer om at arbejde med børn, undervise eller hjælpe de svage i samfundet. Det handler kort sagt om at arbejde med mennesker.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver og meget mere.
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D-fence
SAMFUNDSFAG (B) – IDRÆT (B)

Med fagpakken D-fence får du mulighed for at opfylde dine drømme om at arbejde inden for forsvar eller politi. Uddannelsen er for dig, der godt kan lide at
være i god fysisk form og brænder for at hjælpe mennesker i nød.
Vælger du denne fagpakke, skal du vælge idræt i stedet for et kunstnerisk fag, når
du søger om optagelse.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Politibetjent, soldat, katastrofe- og risikomanager og meget mere.

Health & Science
BIOLOGI (B) – MATEMATIK (B)

Med fagpakken Health & Science får du mulighed for at arbejde med både fysiologi
og formler. Uddannelsen er for dig, der fx gerne vil arbejde med sundhed på klinik,
laboratorium eller hospital.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Sygeplejerske, laborant, bioanalytiker, farmakonom, fysioterapeut og meget mere.
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Bio-ethics
BIOLOGI (B) – RELIGION (B)

Med fagpakken Bio-ethics får du mulighed for at arbejde med en række forskningsfelter inden for biologi. Det kan fx være kloning, stamcelleforskning og designerbabyer. Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med naturvidenskab,
sundhed og etiske problemstillinger.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Miljøteknolog, laborant, bioanalytiker, radiograf og meget mere.

Business
MATEMATIK (B) – ERHVERVSØKONOMI (C)

Med fagpakken Business får du mulighed for at arbejde med erhvervscases,
iværksætteri og få større forståelse for blandt andet ledelse og virksomhedsøkonomi.
Uddannelsen er for dig, der gerne vil jonglere med fx budgetter, strategi, personaleledelse og markedsføringsplaner.
JOB OG KARRIEREMULIGHEDER
Markedsførings-, handels- og finansøkonom, datamatiker, finansiel controller og
meget mere.
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Mød os!
Kom til
Orienteringsaften
d. 16. januar 2020
kl. 19-21
Vil du tale med vores elever, kan du skrive
til elevambassadoerer@htg.dk

Se skolen på en besøgsdag på gymnasiet,
og få indblik i studielivet.
Skriv til htg@htg.dk

Find os på www.htg.dk
@htgym

@HojeTaastrupGymnasium

@htgym

Ansøg om optagelse på Høje-Taastrup Gymnasium på www.optagelse.dk
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