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TÅRNBY GYMNASIUM & HF

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.
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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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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

TÅRNBY GYMNASIUM & HF
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EFTER SKOLEDAGEN
MUSICAL OG REVY
Efter skoletid kan elever, som er interes-
serede i at få en fantastisk oplevelse og 
lave noget ikke-bogligt sammen med 
andre elever på tværs af hele skolen, 
deltage i den store årlige musical eller 
revy. Hvert andet år opføres der en farve-
rig musical som er styret af engagerede 
lærere fra musik og dramatik-undervis-
ningen, og hvert andet år producerer 
eleverne selv en revy. Revyen som plejer 
at være en stor succes er elevernes helt 
eget værk lige fra selv at skrive, instrue-
re, opsætte til at opføre stykket. 

TALENTAKTIVITETER
Har man lyst til mere viden og ekstra 
udfordringer er der gode tilbud hvad 
enten ens evner hælder i retning af 
det naturvidenskabelige, samfunds-
videnskabelige eller det humanistiske 
område. Master Class, Akademiet for 
Talentfulde Unge, Sprogcamp og TURBO 
er samarbejdsplatforme som TG hvert 
år sender de dygtigste elever afsted på. 
Her møder man dygtige undervisere 
og elever fra andre gymnasier og får 
afprøvet hvad det vil sige at fordybe sig i 
emner og metoder som afspejler univer-
sitetsverdenen og erhvervslivet. 

STUDIECAFÉ OG MATEMATIKCENTER
En gang ugentligt tilbydes der lektiehjælp 
på skolen. Her opfordres du til at læse 
lektier og lave hjemmeopgaver. Der er mu-
lighed for at få hjælp af andre elever, som 
er udvalgt særligt til formålet. Det foregår 
i kantinens atriumgårde, hvor der også 
serveres forfriskninger til de fremmødte.

Matematikcenter er et andet lektiestøt-
tetilbud. Her er fokus på matematik, 
og hjælperne er unge studerende fra 
universitetet som en gang om ugen efter 
skoletid kommer på Tårnby Gymnasium 
& HF. Tilbuddet er åbent for alle. 

MENTORER
Tårnby Gymnasium & HF har et mentor-
korps bestående af elever, som på frivillig 
basis melder sig til at gøre en ekstra 
indsats. Det er elever, der har et socialt 
overskud, som de bruger til at tage imod 
eksempelvis intro- og besøgselever, og 
til at være guider ved åbent hus. Ved for-
skellige paneldebatter stiller mentorerne 
sig også til rådighed. 

ELEVRÅDSARBEJDET
Det er også muligt at deltage i elevråds-
arbejdet. Tårnby Gymnasium & HF’s 
elevråd består af et Q-råd (klasseråd) og 
et egentligt elevråd. I Q-rådet sidder der 2 
valgte repræsentanter fra samtlige af sko-
lens klasser. I elevrådet sidder et mindre 
udvalg af Q-rådet. Rådene varetager ele-
vernes tarv i alt fra at optimere elevernes 
forhold på skolen til festlig afholdelse af 
skolens fødselsdag for alle elever. 

DET SOCIALE LIV PÅ SKOLEN
Har man lyst til at sætte sit præg på 
skolens sociale liv kan man melde sig 
ind i fredagscafé-udvalget eller fest-ud-
valget. Her er der højt til loftet og plads 
til kreative påfund. 

IDRÆT OG MUSIK
Hører man til dem, der altid synes at 
idrætstimerne og/eller musiktimerne slut-
ter for hurtigt er der håb forude. Efter sko-
letid kan man melde sig til frivillig idræt 
og musik. På TG har du både mulighed 
for at spille i band og synge i kor. Til alle 
aktiviteter har man som bonus adgang til 
topmoderne bygninger til formålene. Hvis 
man spiller i eget band af TG-elever er det 
også muligt at booke et øvelokale. 

BROBYGNING OG KARRIEREFOKUS
Som elev på Tårnby Gymnasium & HF 
får du rig mulighed for at blive afklaret i 
forhold til fremtiden og de videregående 
uddannelser. Vi brobygger til de videre-
gående uddannelser i undervisningen, 
deltager i Karrieretanken og giver alle 
elever i 2hf og 3g mulighed for at besøge 
drømmeuddannelsen i forbindelse med 
studiepraktik i uge 43. 

FÆLLES FOR ALLE PÅ TÅRNBY 
GYMNASIUM & HF I FORBINDEL-
SE MED SKOLEDAGEN

FÆLLESARRANGEMENTER
Nogle gange om året brydes sko-
leskemaet af foredrag, koncerter, 
teaterforestillinger og andre 
kulturelle indslag for eleverne. 

MORGENSAMLING
En gang om måneden er der fest-
lig morgensamling for alle skolens 
elever. Samlingen indeholder en 
blanding af underholdende og 
informative indslag og er en af de 
få muligheder, vi har for at bringe 
alle skolens elever sammen. 

KANTINEN
Her kan du købe din mad og 
dine drikkevarer. I skolens kan-
tine kan du på opslag se, hvad 
ugens menu består af.

ALT I ALT ER VI  
CA. 90 LÆRERE OG  
850 ELEVER PÅ TG
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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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STX
Gymnasiet er en 3-årig uddannelse og består af et indledende grundforløb de første 3 
måneder og en specialisering i et studieretningsforløb i resten af tiden. 

I grundforløbet har du obligatoriske fag, som er fælles for alle, og du vil desuden 
blive præsenteret for alle de studieretningsfag, som skolen tilbyder. Du vil også blive 
undervist i de 2 særlige fag Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) og Almen Sprogfor-
ståelse (AP), som skal afsluttes med en prøve sidst i grundforløbet. I NV arbejder flere 
naturvidenskabelige fag sammen for at give en fælles introduktion til det naturviden-
skabelige område. I AP får du kendskab til de regler og fællestræk, der kendetegner 
sprog og grammatik. 

I oktober foretager du dit endelige valg af studieretning. Herfra sker der en faglig 
specialisering i de valgte studieretningsfag. Desuden har du stadig obligatoriske fag 
og valgfag i resten af din gymnasietid. I 2.g får du tilbudt en studietur, hvor du får lov 
at møde verden med klassens særlige studieretningsfokus. 



1 Et valgfag udgår hvis eleven har 2. fremmedsprog på A-niveau
2 Det ene C-fag skal være et naturvidenskabeligt fag medmindre et andet naturvidenskabeligt fag løftes
3 Et naturvidenskabeligt fag skal løftes
4 Begyndersprog
5 Fortsættersprog 
6 Hvis eleven har haft musik C i grundforløbet tilføjes et ekstra valgfag på C-niveau
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STUDIERETNINGERNE
En stx-uddannelse er ikke blot adgangsgivende til en lang 
række videregående uddannelser. Med den brede vifte af fag, 
som alle klasser uanset studieretning skal have, bliver du også 
klædt godt på til studier, jobs og livet i almindelighed. Det 
er derfor, man kalder gymnasiet almendannende. Du får en 
grundlæggende viden om en masse forskellige fagområder. 
Samtidig er en studentereksamen en nøgle, der åbner døre i 
lige præcis de retninger, du ønsker at bevæge dig. Derfor har 

vi på Tårnby Gymnasium & HF en række studieretninger, der 
kan forberede dig på din videre rejse ind i de videregående 
uddannelsers verden. Vi tilbyder fire grupper af studieretnin-
ger: de naturvidenskabelige, de samfundsvidenskabelige, de 
sproglige og de kunstneriske. På de følgende sider kan du læse 
om de forskellige områder og de tilhørende studieretninger. Du 
kan også studere de skemaer, som viser studieretningerne og 
de krav til fag og niveauer, der følger med. 

Hovedområde Studieretningsfag Valgfag
1. 2. 3. Mindst A- 

niveau
Mindst B- 
niveau

Mindst C- 
niveau

Natur- 
videnskab

Matematik A Fysik B Kemi B 11 22

Matematik A Fysik B Kemi A 21

Matematik A Fysik A Kemi B 21

Matematik A Bioteknologi A Fysik B 21

Biologi A Kemi B 11 2

Samfunds- 
videnskab

Samfundsfag A Matematik A 13 21

Samfundsfag A Engelsk A 13 21

Sprog Engelsk A Italiensk/ 
spansk4 A

Fransk/tysk5 B 2 1

Engelsk A Fransk/tysk5 A Samfundsfag B 13 2

Kunst Musik A Engelsk A 13 11,6

Musik A Matematik A 13 11,6



C-niveau B-niveau A-niveau

Biologi1 Biologi Biologi

Billedkunst Billedkunst

Bioteknologi

Design og arkitektur

Dansk

Dramatik Dramatik

Engelsk Engelsk

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Fysik Fysik Fysik

Fransk begynder

Fransk fortsætter Fransk fortsætter

Historie

Idræt Idræt

Informatik

Italiensk

Kemi Kemi Kemi

Latin

Matematik2 Matematik2 Matematik

Mediefag Mediefag

Musik Musik Musik

Naturgeografi3 Naturgeografi

Oldtidskundskab

Psykologi Psykologi

Religion

Samfundsfag Samfundsfag Samfundsfag

Spansk begynder

Tysk begynder

Tysk fortsætter Tysk fortsætter

Faget/niveauet er obligatorisk for alle               Valgfag              Kun som studieretningsfag

FAG PÅ STX

1  Ikke obligatorisk for elever på en naturvidenskabelig studieretning. Elever på studieretningen Engelsk A – Spansk/italiensk A – Tysk/fransk B  
kan vælge latin i stedet

2  Obligatorisk på C-niveau for elever på studieretningen Engelsk A – Spansk/italiensk A – Tysk/fransk B. Obligatorisk på B-niveau for øvrige elever
3  Ikke for elever på studieretningerne Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B, Biologi A – Kemi B

TÅRNBY GYMNASIUM & HF
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NATUR VIDENSKAB
Dette er studieretningerne, hvor du især får mulighed for at arbejde med fagene 
matematik, fysik, kemi, biologi eller bioteknologi. Hvis du går efter at læse videre 
inden for det naturvidenskabelige område, så er det en af disse studieretninger, du 
skal vælge. Måske ved du allerede, hvilken uddannelse du skal have, og så skal du 
undersøge adgangskravene, så du kan få lige præcis den studieretning, der passer til 
dig. Måske kan du bare lide at løse matematiske opgaver, arbejde med eksperimenter 
i laboratorier og har lyst til at forstå naturen og den fysiske verden, og så bør du også 
vælge en naturvidenskabelig studieretning. 

DE  
NATUR
VIDENSKABELIGE 
STUDIERETNINGER

3. g DA A HI A ol C re C id C valg A MA A valg C/B/A valg C/B/A

2. g En B 2.spr B Fy B Ke B
1. g Forår sa C ku C ng C

Efterår
GF ap ma nv

Obligatoriske fag            Studieretningsfag            Valgfag (frit valg)            Naturvidenskabeligt valgfag

MATEMATIK A – FYSIK B – KEMI B

TÅRNBY GYMNASIUM & HF

6



3. g DA A HI A ol C re C id C valg C/B/A MA A KE A valg C/B/A

2. g En B 2.spr B Fy B
1. g Forår sa C ku C ng C

Efterår
GF ap ma nv

Obligatoriske fag               Studieretningsfag               Valgfag (frit valg)

MATEMATIK A – FYSIK B – KEMI A

3. g DA A HI A ol C re C id C Fy A MA A valg C/B/A valg C/B/A

2. g En B 2.spr B Ke B
1. g Forår sa C ku C ng C

Efterår
GF ap ma nv

Obligatoriske fag               Studieretningsfag               Valgfag (frit valg)

MATEMATIK A – FYSIK A – KEMI B

3. g DA A HI A ol C re C id C valg C/B/A BI A valg A valg C/B/A

2. g En B 2.spr B Ma B KE B
1. g Forår sa C fy C ku C

Efterår
GF ap nv

Obligatoriske fag               Studieretningsfag               Valgfag (frit valg)

BIOLOGI A –  KEMI B

3. g DA A HI A ol C re C id C valg C/B/A MA A BT A valg C/B/A

2. g En B 2.spr B Fy B
1. g Forår sa C ku C

Efterår
GF ap ma nv

Obligatoriske fag               Studieretningsfag               Valgfag (frit valg)

MATEMATIK A – BIOTEKNOLOGI A – FYSIK B

DE NATUR VIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

TÅRNBY GYMNASIUM & HF
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SAMFUNDS
VIDENSKAB
Tårnby Gymnasium & HF tilbyder to studieretninger, hvor du kan vægte det sam-
fundsvidenskabelige – samfundsfag med matematik eller med engelsk. Disse stu-
dieretninger er for dig, der gerne vil forstå det samfund, du er en del af. Både lokalt, 
nationalt og internationalt. Demokrati og rettigheder, medier og spin samt økonomi 
og velfærd kunne være nogle af de emner, du kommer til at arbejde med. Det kan 
være, at du fra aviser og tv har fulgt med i valgkampe eller bare undret dig over, hvilke 
samfundsforhold der gør sig gældende i fx USA eller England? Med en af de samfunds-
videnskabelige studieretninger er du godt klædt på til videregående uddannelser som 
fx jura eller statskundskab.

DE  
SAMFUNDS
VIDENSKABELIGE 
STUDIERETNINGER

3. g DA A HI A re C ol C id C SA A MA A valg C/B/A valg C/B/A

2. g En B 2.spr B valg B bi C
1. g Forår fy C ng C ku C

Efterår
GF ap sa en/ma nv

Obligatoriske fag            Studieretningsfag            Valgfag (frit valg)            Naturvidenskabeligt valgfag (evt. i 3.g)

3. g DA A HI A re C ol C id C SA A EN A valg C/B/A valg C/B/A

2. g Ma B 2.spr B valg B bi C
1. g Forår fy C ng C ku C

Efterår
GF ap sa en/ma nv

Obligatoriske fag            Studieretningsfag            Valgfag (frit valg)            Naturvidenskabeligt valgfag (evt. i 3.g)

SAMFUNDSFAG A – MATEMATIK A

SAMFUNDSFAG A – ENGELSK A

TÅRNBY GYMNASIUM & HF
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KUNSTNERISK
På Tårnby Gymnasium & HF er de kunstneriske studieretninger musikalske. Her får du 
muligheden for at fordybe dig i musikkens verden, hvor du både skal lytte, spille og 
synge. Dit dyk ned i musikken kan fx medføre undersøgelser af spændende musi-
kalske strømninger og perioder fra klassisk over 50’er-rock til nyere genrer som hip 
hop. Vi tilbyder dig musik på A-niveau med enten engelsk eller matematik på højeste 
niveau også. Det åbner for en masse spændende muligheder, hvor du kan bevæge dig 
i en enten sproglig eller matematisk retning. Vi har på Tårnby Gymnasium & HF tradi-
tion for, at musikholdene optræder til skolens fødselsdag, til den årlige forårskoncert 
og til mindre koncerter i vores nye musikhus. 

DE  
KUNSTNERISKE  
STUDIERETNINGER

3. g DA A HI A re C ol C id C MA A MU A valg C/B/A valg C
2. g En B 2.spr B valg B bi C
1. g Forår fy C sa C ng C ku C

Efterår
GF ap ma nv
Obligatoriske fag            Studieretningsfag            Valgfag (frit valg)            Naturvidenskabeligt valgfag (evt. i 3.g)

3. g DA A HI A re C ol C id C EN A MU A valg C/B/A valg C
2. g Ma B 2.spr B valg B bi C
1. g Forår fy C sa C ng C ku C

Efterår
GF ap en nv
Obligatoriske fag            Studieretningsfag            Valgfag (frit valg)            Naturvidenskabeligt valgfag (evt. i 3.g)

MUSIK A – MATEMATIK A 

MUSIK A – ENGELSK A

TÅRNBY GYMNASIUM & HF
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3. g DA A HI A re C ol C valg B/A id C EN A 2. spr A valg B/A

2. g 3. spr 
B

valg C/B bi/la C
1. g Forår ma C fy C sa C ku C ng C

Efterår
GF ap en nv

Obligatoriske fag            Studieretningsfag            Valgfag (frit valg)

ENGELSK A – SPANSK/ITALIENSK BEGYNDER A – FRANSK/TYSK FORTSÆTTER B

3. g DA A HI A re C ol C id C EN A 2. spr A valg C/B/A valg C/B/A

2. g Ma B valg B Sa B bi C
1. g Forår fy C ku C ng C

Efterår
GF nv en ap sa

Obligatoriske fag            Studieretningsfag            Valgfag (frit valg)            Naturvidenskabeligt valgfag (evt. i 3.g)

ENGELSK A – FRANSK/TYSK FORTSÆTTER A – SAMFUNDSFAG B

SPROG
I de sproglige studieretninger er det kultur, kommunikation og sprog, du kommer 
til at arbejde mest med. På Tårnby Gymnasium & HF kan vi hjælpe dig med at blive 
endnu bedre til engelsk, og så kan du få sprog som tysk, fransk, spansk og italiensk 
med i købet også. Det handler igen om dine valg og de forskellige studieretninger, 
som du skal få til at passe sammen på bedst mulig måde. Alt efter hvilke sprog du 
vælger, kan du komme til at arbejde med litteratur og samfundsforhold i Tyskland, 
Frankrig, Italien eller Spanien – og så selvfølgelig kulturen og livet i de engelsktalende 
lande. Du får med sikkerhed brug for sprog, uanset hvilken uddannelse du går efter, 
men med disse studieretninger åbnes dørene for en lang række muligheder inden for 
samfundsvidenskabelige, humanistiske og internationale studier.

DE  
SPROGLIGE 
STUDIERETNINGER

TÅRNBY GYMNASIUM & HF
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