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VELKOMMEN TIL TG
”TG er et dejligt sted at være”. Det er noget, jeg ofte hører fra skolens elever og ansatte, og man mærker det 
selv, når man færdes på skolen. Selvom vi er en stor skole med næsten 900 elever, så virker skolen ikke stor, og 
der er et godt sammenhold på tværs af klasserne.

På TG lægger vi vægt på gensidig respekt. Vi behandler hinanden ordentligt og anser det som en forudsætning 
for et godt studiemiljø og sammenhold. Hele skolen samles en gang om måneden til morgensamling, som 
eleverne selv står for at arrangere. Vores trivselsundersøgelse viser, at eleverne er glade for deres klassekam-
merater og for skolen generelt. Fagligheden og seriøsiteten går hånd i hånd med det sociale liv her på TG. 

Der skal være en god balance mellem tradition og fornyelse. Vi bruger IT, hvor det giver mening, og skolen er 
fuldt opdateret digitalt. Vi arbejder som noget naturligt med innovation og digital dannelse.  Uanset mediet 
lægger vi vægt på at skabe rum for faglighed, alsidighed og fordybelse.

TG har gode fysiske rammer med renoverede faglokaler inden for naturvidenskab, et nyt musikhus og ny mul-
tihal og dramasal. Skolens arkitektur og fysiske indretning understøtter mulighed for fordybelse. Vi har sær-
lige elevområder til arbejde og afslapning, som samtidigt fungerer som en anden form for læringsrum end 
klasseværelserne. 

På TG er vi stolte af vores elever, og vi er ambitiøse på deres vegne. Vi stiller krav, og vi forventer, at eleverne 
byder ind og bidrager aktivt i undervisningen. Gennem elevrådet og de forskellige elevudvalg kan hver enkelt 
elev gøre sin indflydelse gældende og være med til at påvirke og præge skolen sammen med andre enga-
gerede unge. Det lærer man også af. Vi tilbyder desuden forskellige talentprogrammer og er tilknyttet ATU 
(Akademiet for Talentfulde Unge). 

Det er vigtigt for os, at eleverne møder virkeligheden. For at forstå det nære kræves globalt udsyn og perspek-
tiv på de store linjer i verden. Eleverne får mulighed for at løse opgaver for eksterne partnere, og vi samarbej-
der med mange forskellige organisationer. Skolen afspejler de forhold, der er omkring os i samfundet.

Målet med vores STX- og HF-uddannelser er i første omgang at forberede til de videregående uddannelser. 
Herudover er det også et mål at udfordre og udvikle elevernes tanker, evner og forestillinger om verden. 

Vi udbyder en række forskellige STX studieretninger og understøtter et bredt udbud af valgfag. Vi har stærke 
traditioner inden for sprog, kunst, samfundsfag og science. På HF kan du vælge en række forskellige fagpakker 
samt en udvidet fagpakke. På de følgende sider og på vores hjemmeside kan du læse nærmere om STX- og 
HF-uddannelserne på TG. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte skolen på tlf. 45 11 53 53 eller skrive 
til mig på mi@tgy.dk.

Venlig hilsen

Mikkel Harder Sørensen 
Rektor
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HF
Med HF får du et rigtig godt udgangspunkt til at få en videregående uddannelse inden 
for en bred vifte af fag. Undervisningen adskiller sig fra STX ved i høj grad at være 
praksisorienteret. Vi trækker virkeligheden ind i undervisningen og undervisningen 
ud i virkeligheden. Det sker i spændende projekter og praktikforløb. Det praksisori-
enterede knytter sig til uddannelser til f.eks. politibetjent, sygeplejerske, pædagog, 
socialrådgiver, folkeskolelærer, laborant eller jobs inden for social-  og sundhedsud-
dannelserne.

Den to-årige HF er opbygget i fagkombinationer, som zoomer ind og fokuserer på 
forskellige områder. Du vælger en fagpakke, hvor fagene er tonet mod en bestemt 
retning af videregående uddannelse. Med projekt- og praktikperioder vil dit valg af 
fagpakke og videre uddannelse ske på et oplyst og velovervejet grundlag. 

Alle fagpakker giver adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser.  
Med et ekstra halvt år kan du også få adgang til lange videregående uddannelser. 

TÅRNBY GYMNASIUM & HF  
UDBYDER FØLGENDE FAGPAKKER 
 • Sundhedspakken
 • Mediepakken
 • Erhvervspakken
 • Velfærdspakken



VELFÆRDSPAKKEN

Velfærdspakken henvender sig til dig, der ønsker at fortsætte med 
en mellemlang videregående uddannelse, hvor man uddanner 
sig til f.eks. pædagog, folkeskolelærer, socialrådgiver, fængsels-
funktionær eller politibetjent.

TÅRNBY GYMNASIUM & HF

4

Denne fagpakke lægger særlig vægt på 
forskellige sider af velfærdssamfundet. 
Fagpakken indeholder derfor samfunds-
fag på B niveau og psykologi C. 

På Tårnby Gymnasium & HF prioriterer 
vi, at samfundsfagets teoretiske side 
kobles til den virkelige verden. Det sker 
bl.a. i forbindelse med arrangementer 
på tværs af flere klasser på skolen, f.eks. 

politiske debatter og ekspertoplæg. 
Desuden kommer du på ekskursioner til 
eksempelvis Folketinget, Københavns 
Byret, ministerier eller besøg på uni-
versitetet og meget andet. Og med en 
grundviden i psykologi lærer du om dig 
selv, identitetsdannelse og om gruppe-
dynamikker i velfærdssamfundet.

4. sem DA En B Samf B Psy C Valg

3. sem KS Pro/prak

2. sem Ma C NF Pro/prak

1. sem Kunst/Id Pro/prak



MEDIEPAKKEN

Mediepakken henvender sig til dig, der ønsker at fortsætte med en 
mellemlang videregående uddannelse, hvor man uddanner sig 
til f.eks. journalist, fotojournalist, TV-uddannelsen eller inden for 
medieproduktion, bibliotekskundskab og videns-kommunikation. 
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Denne fagpakke ruster dig til en fremtidig uddannel-
se inden for medieverdenen. Fagpakken indeholder 
derfor samfundsfag B og mediefag B. 

Fagkombinationen åbner for mange spændende mu-
ligheder. Hvordan får vi vores viden om verden? Hvor-
dan bliver vi påvirket af de nyheder, vi får serveret? 
Hvilke nyheder får vi? Der stilles skarpt på mediernes 
bearbejdede fremstilling af virkeligheden. Du lærer at 
forholde dig kritisk bevidst til medieimpulserne. 

Da mediefag både er et praktisk et teoretisk fag, vil du 
også lære produktionens tre faser at kende ved selv 
at planlægge, optage og redigere mindre produktio-
ner.  

På Tårnby Gymnasium & HF har vi tradition for at 
afholde en årlig filmfestival med kyndige store navne 
fra TV-branchen i jury-panelet.  

4. sem DA En B Samf B Me B Valg

3. sem KS Pro/prak

2. sem Ma C NF Pro/prak

1. sem Kunst/Id Pro/prak



ERHVERVSPAKKEN

Erhvervspakken henvender sig til dig, der gerne vil læse videre 
inden for det økonomiske område, f.eks. marketing økonom,  
ejendomsmægler eller bankrådgiver. Fagpakken er ligeledes 
oplagt for dig, som ønsker at gå iværksættervejen og blive selv-
stændig erhvervsdrivende.

4. sem DA En B Samf B Eø C Valg

3. sem KS Pro/prak

2. sem Ma C NF Pro/prak

1. sem Kunst/Id Pro/prak
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Denne fagpakke er til dig som planlægger at tage en 
uddannelse rettet mod det private erhvervsliv eller 
drømmer om en tilværelse som selvstændig erhvervs-
drivende. Fagpakken indeholder samfundsfag B og 
erhvervsøkonomi C 

Et tværfagligt samarbejde mellem fagpakkens fag 
kunne f.eks. bestå i at udvikle ideer til at løse de mange 
udfordringer, som både virksomheder og samfundet 
generelt står overfor i en globaliseret hverdag. Andre 

emner kunne være danskernes privatøkonomiske situa-
tion og ændringer i forbrugsmønstre.

I medierne måles og beskrives samfundets udvikling i 
stigende grad ud fra økonomiske parametre om over-
skud, vækst og balancer. Samfundsfag leverer indsigt 
i dette på et større samfundsmæssigt niveau, mens 
erhvervsøkonomi i højere grad beskæftiger sig med de 
enkelte virksomheder og konkurrencen imellem dem. 



SUNDHEDSPAKKEN

Sundhedspakken henvender sig til dig, der ønsker en adgangsbil-
let til mellemlange videregående uddannelser hvor man uddanner 
sig til f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker, ergotera-
peut, farmakonom, jordemoder og miljøteknolog.

Denne fagpakke giver dig kompetencer inden 
for det sundhedsmæssige område, idet fagpak-
ken indeholder biologi B og idræt B.

Viden om fysisk og psykisk sundhed er ud-
gangspunktet for at sikre et sundt og godt liv 
og er samtidig fundamentet for en lang række 
videregående uddannelser. I biologi B arbejder 
man med f.eks. sundhed og ernæring, fødeva-
resikkerhed, menneskets fysiologi, sikker sex, 

fosterdiagnostik, gentests og etik, bæredygtig-
hed, miljø og klimaforandringer. Især fysiologi-
en er oplagt som tværfagligt samarbejde med 
idræt. Begge fagpakkefag er praktiske fag, og 
en del af undervisningen foregår i multihallen, i 
naturen eller i laboratoriet. Desuden får du mu-
lighed for at deltage i naturvidenskabsfestival-
ler, arbejde i laboratoriet og besøge uddannel-
sesinstitutioner, samt deltage i idrætsstævner.

4. sem DA En B Id B Bio B Valg

3. sem KS Pro/prak

2. sem Ma C NF Pro/prak

1. sem Kunst/Id Pro/prak
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FAGPAKKERNE
Hovedområde Fag 1 Fag 2 Valgfag

Medier Samfundsfag B Mediefag B C eller B

Sundhed Biologi B Idræt B C eller B

Handel og finans Samfundsfag B Erhvervsøkonomi C B eller 2xC

Velfærd Samfundsfag B Psykologi C B eller 2xC

FAG PÅ HF
•  Obligatoriske fag 

Dansk A 
Engelsk B 
Matematik C 
Kunstnerisk fag C/Idræt C

•  Obligatoriske faggrupper 
Naturvidenskabelig faggruppe med biologi C, geografi C og 
kemi C. 
Kultur- og samfundsfag-gruppe med historie B, samfundsfag 
C og religion C.

•  Fagpakkefag  
2 fag på BB-, BC- eller AAB-niveau

•  Valgfag 
1-2 valgfag på C-, B- eller CC-niveau. 
Vær opmærksom på, at der kan være bindinger mellem 
fagpakker og valgfag.

•  Projekt/praktik

•   Større skriftlig opgave 
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Tekstboks
Erhvervspakken



C-niveau B-niveau A-niveau

Biologi Biologi

Billedkunst Billedkunst

Dansk

Dramatik Dramatik

Engelsk

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Fransk fortsætter

Fysik

Geografi

Historie

Idræt Idræt

Informatik

Kemi Kemi

Latin

Matematik Matematik

Mediefag Mediefag

Musik Musik

Oldtidskundskab

Psykologi Psykologi

Religion

Samfundsfag Samfundsfag

Tysk fortsætter

Faget/niveauet er obligatorisk for alle               Valgfag

FAG PÅ HF
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