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Nørre G  - et gymnasium 
med mange muligheder og plads til alle

På Nørre Gymnasium har vi et bredt udvalg af fag, 
der arbejder tæt sammen på mange måder. Det gi-
ver dig rig mulighed for at udvikle dine faglige og 
sociale kompetencer i forskellige faglige sammen-
hænge og i samspil med dine kammerater. Vi læg-
ger stor vægt på det tværfaglige samarbejde både 
inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser.
 
De følgende sider viser livet på Nørre G i glimt – 
velkommen!

Et stort gymnasium åbner muligheder for store ambitioner og 
store projekter. Derfor er Nørre G noget helt specielt, da der er 
plads til alle samt alles ideer og projekter. Det er bl.a. muligt 
for os musikglade at være med i både skolens kor, showband 
og musical mm. Musiktimerne er en god blanding af teori og 
læring af noder samt sang og masser af praksis på et pænt 
niveau. Vi har 8 øvelokaler på skolen, derfor har man altid 
mulighed for at have et instrument i hånden, og der er ingen 
undskyldning for ikke at få øvet, da det altid er muligt at låne 
et øvelokale også uden for undervisningen. Hvis man elsker 
musik, ender man ud med fantastisk meget musikforståelse i 
3g. Miamaja 1c
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Studieretninger 
på Nørre G

Vælg dine favoritfag 
på Nørre G

Her følger en oversigt over de studieretninger, du 
kan vælge mellem.
Fagene i en studieretning arbejder tæt sammen 
om fælles mål, og du vil opleve, at det tværfaglige 
samarbejde fylder meget. Du lærer at se faglige 
ligheder og forskelle og lærer at belyse en faglig 
undren fra flere faglige sider. 
 
Sprog
• Engelsk A, Spansk A, Fransk B el. Tysk B
• Engelsk A, Spansk A el. Fransk A el.Tysk A 

og Latin C
Naturvidenskab
• Matematik A, Fysik A, Kemi B
• Matematik A, Kemi A, Fysik B
• Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
• Biologi A, Kemi B 
Samfundsfag
• Samfundsfag A, Matematik A
• Samfundsfag A, Engelsk A
• Samfundsfag A, Tysk A
• Samfundsfag A, Fransk A
Musik
• Musik A, Matematik A
• Musik A, Engelsk A

Nogle valg af fag foregår på tværs af studieret-
ningerne, og du kan vælge de fag, du synes lyder 
mest interessante, eller som du vurderer, du skal 
bruge til en bestemt videregående uddannelse. På 
den måde kan du sætte dit helt eget præg på dit 
gymnasieforløb på Nørre G. 
 
Vi tilbyder mange valgfag. Vi udbyder alle kunst-
neriske fag som valgfag, herunder også dans. Du 
har også mulighed for at vælge fx astronomi, er-
hvervsøkonomi eller filosofi. På modsatte side 
kan du se hvilke fag, vi udbyder som valgfag og 
på hvilke niveauer. 
Du har også mulighed for at vælge psykologi og 
idræt på B-niveau og udover musik, som findes i 
en studieretning på A-niveau, har du også mulig-
hed for at vælge at hæve dit kunstneriske fag til 
B-niveau.  
 
Alt dette kan du også læse meget mere om på 
Nørre G’s hjemmeside www.norreg.dk under 
studieretninger 2017/2018, og du kan altid ringe 
til os eller skrive en mail, hvis du har uddyben-
de spørgsmål til vores studieretninger, valgfag og 
faglige samarbejder.

Efter grundforløbet skal du træffe valg af studie-
retning. Du træffer dit valg på baggrund af de for-
løb, du har været igennem i grundforløbet, hvor 
du både har stiftet bekendtskab med de faglige 
krav og forventninger, og også er blevet præsen-
teret for nogle af de faglige samarbejder, som er 
konstituerende for vores studieretninger på Nørre 
G. I forbindelse med dit valg af studieretning skal 
du også vælge valgfag og klasserne dannes efter 
valgfag i videst muligt omfang. Det betyder altså, 
at klasser dannes efter valg af studieretning i kom-
bination med valg af valgfag.
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A-Niveau:

Biologi 
Engelsk 
Fransk 
Fysik 
Italiensk
Kemi 
Matematik 
Samfundsfag 
Spansk
Tysk 

C-niveau:

Astronomi  
Billedkunst
Biologi
Dans
Drama
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Informationsteknologi
Kemi
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi 

B-Niveau:

Billedkunst
Biologi
Drama
Fysik
Idræt
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Religion
Samfundsfag

Valgfag på Nørre G
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Din start på Nørre G 

I begyndelsen af skoleåret vil der være forskelli-
ge introaktiviteter. Allerede første skoledag vil du 
blive taget imod af vores tutorer, der vil følge jer 
alle sammen til festsalen, hvor I bydes velkom-
men. I undervisningen bliver du introduceret til 
de forskellige fag, og du vil med det samme få en 
fornemmelse af de forskellige fags muligheder. Vi 
giver dig en indføring i, hvordan man arbejder på 
en akademisk måde, så du er rustet til at skrive 
opgaver og deltage i undervisningen. 

Det er din og dine kammeraters læring og trivsel, 
der er i centrum for undervisningen på Nørre G, 
og det er i høj grad fællesskabet, der skaber kul-
turen på skolen. 
Vi har en klar forventning om, at du møder velfor-
beredt til dine timer, og at du arbejder konstruktivt 
med dine skriftlige opgaver. Hvis du og dine kam-
merater er velforberedte, så forbedres alles mulig-
hed for at deltage aktivt i et forpligtende lærings-
fællesskab, og udbyttet af undervisningen øges. 

Lærerne i den enkelte klasse udgør et team, og 
dette team støtter dig i din udvikling igennem de 
tre år. I begyndelse af skoleåret vil der være fokus 
på at give dig en grundig introduktion til fagenes 
faglige mål og metoder, og du vil i løbet af 1g få 
støtte til at få planlagt din tid i forhold til lektier 
og opgaver, og du vil også opleve, at du tilbydes 
flere samtaler både med din studievejleder og din 
teamleder. På den måde er du sikret en god skole-
start, der ruster dig til at få mest muligt ud af dine 
tre år på Nørre G – sammen med dine klassekam-
merater. 

Vi har også mange aktiviteter i begyndelsen af 
skoleåret, der ryster jer sammen som klasse og på 
tværs af klasserne. Således skal I på en introtur, 
hvor I dyster mod andre 1g-klasser i forskellige 
mulige og umulige discipliner. Vi har en idræts-
dag for hele skolen, og alle vores elever deltager 
aktivt i Operation Dagsværk. Det er blot nogle af 
de aktiviteter, der er med til at styrke fællesskabet 
på Nørre G. 
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Foto fra årets teaterkoncert "Som et strejf".
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Studierejser og 
udvekslingsrejser

Elevindflydelse

Alle klasser på Nørre G skal på en eller flere stu-
dierejser. Vi har en række partnerskoler i USA, 
i Kina og i Spanien, og vi udveksler med disse 
skoler.  Du og dine klassekammerater kommer til 
at bo privat hos en værtsfamilie, ligesom du selv 
skal have en udvekslingselev boende. 
Vores udvekslingsaftale med Kina er bundet til 
valgfaget Kinesiske områdestudier (Kos). Det er 
en længere tur på knap 14 dage, og den koster ca. 
9000 kr (beløbet dækker også et højskole ophold). 
Hvis du efter grundforløbet har valgt mediefag på 
b-niveau, kommer du som udgangspunkt med 
på en udvekslingstur til  Washington DC (Mars-
hall-School), denne rejse koster ca. 7000 kr. Væl-
ger du derimod drama på B-niveau går turen til 
Walt Whitman School, der også ligger i Washing-
ton. Denne tur går dog også til New York, idet vi 
har et godt samarbejde med en teaterskole. Denne 
rejse koster ca.7000 kr. Hvis du vælger spansk A 
som studieretningsfag, skal du til Spanien på ud-
veksling, og udgiften hertil er omtrent 5000 kr. 

Nogle klasser tager på rene studierejser. I de se-
nere år har elever med religion på B-niveau rejst 
til lande som fx Tyrkiet eller Iran, mens elever 
med psykologi på B-niveau gerne tager til Kor-
sika for blandt andet at arbejde med oplevelses-
beskrivelser og samspillet mellem biologiske og 
psykologiske processer. Studierejsen for elever 
med idræt på B-niveau har som regel karakter af 
en ekstremsportstur i et udland. Elever med musik 
på A-niveau rejser oftest til Irland. Studierejserne 
koster ca. 4500.

For klasser med kemi, fysik eller bioteknologi 
som studieretningsfag på A-niveau har vi samar-
bejdsaftaler med gymnasier i Tyskland og Frank-
rig, og vi  arbejder også på en aftale i Spanien. På 
den måde kan vi arbejde mere målrettet med nog-
le af de erhvervsmæssige sider af både naturvi-
denskab og sprog. Disse rejser koster ca. 4500 kr. 

Elevrådet på Nørre G er med til at sikre et de-
mokratisk og åbent miljø. Elevrådet har fokus på 
forskellige temaer, og gennem forskellige under-
søgelser sætter de temaerne under debat med sko-
lens lærere og ledelse.  

2d i Washington
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Faglig udfoldelse i fritiden

På Nørre G tilbyder vi mange aktiviteter i fritiden, 
og du har derfor mulighed for at dyrke nogle af 
dine interesser på vores skole. Vi har et bredt ud-
bud af aktiviteter med musik, drama, mediefag, 
billedkunst og idræt.

Musik er en stor del af livet på Nørre G, og vi 
har et kor med elever fra alle tre årgange. Koret 
optræder ved mange forskellige lejligheder som 
fx Nørre G’s musical, julekoncert og forårskon-
cert. Koret tager også til fx Irland eller Berlin og 
optræder i forskellige sammenhænge dér. 
Nørre G’s Showband optræder ligeledes i forskel-
lige sammenhænge – du har mulighed for at høre 
dem spille til vores Orienteringsaften. De spiller 
også til andre festlige lejligheder som fx 3g’ernes 
dimission.

Musik fylder meget på Nørre G, og derfor har vi 
også bygget nogle nye øvelokaler, hvor du har 
mulighed for at øve med dit band. Vi har mange 
bands, der hvert år spiller på et af de københavn-
ske spillesteder til et bandtræf på tværs af gym-
nasier. 

Hvert år opfører elever en musical eller en drama-
forestilling. Forestillingen er drevet af 4-5 lærere 
samt 100 eller flere elever. Det giver mulighed for 
at afprøve dine evner indenfor musik, drama, sce-
nografi, samarbejde og meget mere. Musik indgår 
i en studieretning på A-niveau, mens drama kan 
vælges på B-niveau. 

Levende billeder er en stor del af den faglige 
identitet på Nørre G. Vi har en biograf, der både 
anvendes i undervisningen og til elevernes fagli-
ge filmklubber. Du har også mulighed for at lave 
dine egne film under vejledning af vores lærere i 
mediefag.
Hvert år ruller vores filmelever den røde løber ud,
og deres imponerende og grænsebrydende pro-

duktioner vises. Til denne årlige filmfestival in-
viteres en eller flere æresgæster, som er kendt fra 
forskellige områder inden for filmkunsten. Faget 
mediefag kan vælges på B-niveau. 

I vores nye lokaler til billedkunst har du mulighed 
for at gå til frivillig billedkunst, hvor du både kan 
arbejde selvstændigt eller få instruktion i kunst-
neriske teknikker. Du kan arbejde med maleri, 
skulptur, grafik, foto og installationer, og vi har 
også en række professionelle fagprogrammer, du 
kan anvende. Her er det kun fantasien, der sætter 
grænser. Også billedkunst kan vælges på B-ni-
veau. 

To gange om ugen er der frivillig idræt. Idrætten 
foregår i vores multihal, hvor der er boldspil og 
i vores fitnesslokale, hvor der kan dyrkes styr-
ketræning. Derudover afholder vi turneringer i 
mange sportsgrene så som badminton, hockey, 
fodbold mm., og vi har også vores egen interne 
klassedyst "Nørre Games", hvor klasserne dy-
ster mod hinanden inden for alskens sportsgrene. 
Idræt kan vælges på B-niveau.
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Pre-IB and The International Baccalaure-
ate Diploma Programme  
At Nørre Gymnasium, students have the choice of 
graduating at an internationally recognized level 
by enrolling in the English-language ‘pre-IB’ pro-
gramme (equivalent to the Danish stx 1g) or the 
International Baccalaureate Diploma Programme 
(IB).  Nørre Gymnasium has offered this educa-
tionally challenging and rewarding programme 
since 1990. The programmes' clientele is interna-
tionally mobile students, notably foreign students 
living in Denmark and Danes returning after se-
veral years in schools abroad, as well as Danish 
students who have finished 1g.  Our graduates 
continue their studies at universities both abroad 
and in Denmark, many of them at highly prestigi-
ous institutions in the UK and USA.

Admission to the one-year ‘pre-IB’ requires 
completion of year 9 or 10 in a lower seconda-

ry school; admission to the two-year IB Diploma 
Programme requires completion of year 11 in an 
Anglo-American lower secondary school, or a 
Danish 1g with excellent academic results. 

Since both teaching and examinations are conduc-
ted in English, applicants must be extremely pro-
ficient in English. Preferably, students should also 
have some knowledge of Danish as IB and stx stu-
dents mix in joined extracurricular activities, thus 
giving the school an international atmosphere and 
perspective.
Nørre G does not charge tuition or examination 
fees due to its status as a state school. 
Please note: a valid residence status/Danish CPR 
number is required for application.

Detailed information can be found on our homepage:
www.norreg.dk/da/content/ib-diploma-program-
me-norre-g  (on IB DP) and www.norreg.dk/da/content/
pre-ib-programme  (on pre-IB).

Nørre G
- an international school
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What I love the most about the IB at Nørre is that it has given me the opportunity to be in an internationally-minded environment. 
The diversity of students' backgrounds makes the IB community unique. Cultural uniqueness is what makes us differ the most 
from each other, yet it is also the element that binds us together, forming the perfect environment for an academically challenging 
programme.
Maria Louise 3i
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Galla på Nørre G Studentermiddag

Hvert år holder vi en Gallafest, hvor Forældre, 
Lærere og Elever er samlet til en stor fest: FLE-fe-
sten. Alle spiser festmiddag sammen i klasserne 
og senere er der gallamarch, lancier og bal.

Din afslutning på Nørre G er både festlig, sjov og 
rørende. Når du er blevet student bliver du invi-
teret til skolens festlige studentermiddag, hvor 
rektor og vicerektor rapper en lykønskning til stu-
denterne, og lærerne holder taler for og om deres 
klasser.

Fle-fest 2016
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Hilsen fra redaktionen

Vi er selvfølgelig selv meget begejstrede for Nør-
re G og håber, at vi har givet dig et indtryk af de 
mange muligheder, du tilbydes på Nørre G.
 
Vi har elever fra mange forskellige skoler, så der 
er også på den måde mange muligheder for at få 
gode venner og for at falde godt til.
 
Du kan også tale med dine lærere og/eller vejle-
der på din nuværende skole. Det er vigtigt, at dine 
skolemæssige forudsætninger og personlige mo-
tivation svarer til de faglige krav, du møder på et 
gymnasium som Nørre G.
 
Det er også en god idé at tale med andre, du må-
ske kender på Nørre G, som kan fortælle om deres 
oplevelse af skolen.
 
Du er velkommen til at ringe med spørgsmål til 
Nørre G på 44942722 eller maile til ng@norreg.
dk.
 
På gensyn

Dorte Rosenvinge, Ida Diemar og fotograf Mikkel 
Randløv 

Links, hvis du vil dykke dybere:
 
www.norreg.dk  -  Nørre G’s egen hjemmeside
www.ungetalenter.dk  -  Nørre G’s samarbejde med
 Akademiet for Talentfulde Unge
www.uvm.dk   -  Undervisningsministeriet
www.optagelse.dk  -  Her søger du optagelse

Jeg har valgt studieretningen med tysk på A-niveau, da det i 
den grad kan hjælpe med de internationale drømme jeg har 
efter gymnasiet. Min linje har også engelsk på A, men tysk 
A udvider mine muligheder. Tyskundervisningen foregår super 
godt, da lærerne formår at adskille B og A eleverne, så vi får 
det rette niveau. Det er nogle fede emner vi kommer ind på, 
både grammatisk men også om selve Tyskland og dets sam-
fund. Jeg vil helt klart anbefale tysk på A, hvis man har inter-
nationale ambitioner.
Julie 2b

Eksamensfagene udtrækkes maj 2016
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Engelsk A, Spansk A, Tysk eller Fransk 
Fortsætter B

Hvad er kendetegnende for ungdomskulturen i 
USA, Europa og Latinamerika? Hvad sker der når 
kulturelle og samfundsmæssige strømninger fra 
forskellige kulturer mødes? Og hvordan kommer 
Trump som præsident til at påvirke udviklingen i 
USA og verden? Og hvad har Banksy at sige om 
flygtningesituationen rundt omkring i verden?   

Disse og andre spørgsmål kommer du til at arbej-
de med i denne studieretning, hvor du med tre mo-
derne sprog får indsigt i andre kulturer og sprog 
og lærer at begå dig i en globaliseret verden. Du 
kommer til at lære alle tre sprog på et højt fag-
ligt niveau ved at kommunikere med hinanden og 
med elever i andre lande.  Vi træner sprog både 
ved brug af IT, rollespil og små filmproduktioner, 
så du bliver god til at udtrykke dig både skriftligt, 
mundtligt og visuelt. 

I fransk arbejder vi fx med kønsroller i mode og 
samfund, ytringsfrihed i sprog og billeder, ung-
domskultur i fransktalende lande fra Europa til  
Vestafrika og Canada. 
I tysk undersøger vi ud fra tekster, musikvideoer, 
billeder og film bl.a. ungdomskulturen i Tyskland, 
den hippe og spændende hovedstad Berlin og tysk 
identitet i dag.
I spansk taler vi sproget fra den allerførste lekti-
on og udnytter det spanske sprogs mange overlap 
med andre sprog. Spansk er et vindue ud mod ca. 
450 millioner menneskers verden. Fra hipstere i 
Mexico til skibumser i Andalusien, fra immigran-
ter på tærsklen til den amerikanske drøm til cu-
banske hiphoppere. 

Hvis du vælger fx billedkunst på b-niveau, får du 
åbnet for endnu flere spændende faglige samar-
bejder om kunstens og fx de moderne visuelle 

mediers betydning i den globaliserede verden, 
om arkitektur, design og byplanlægning i både 
fortid og nutid, om visuelle virkemidler og visu-
el kommunikation, om innovative processer og 
idéudvikling. I alle forløb går jeres egne kreative 
udfordringer hånd i hånd med det teoretiske stof.

Med tre moderne sprog, som du har mulighed for 
at få på A-niveau, lærer du at kommunikere og 
begå dig i en multikulturel globaliseret verden. 
Derfor prioriterer vi også vores studierejser og 
lægger vægt på det personlige møde med frem-
mede sprog og kulturer, således at sprogkundska-
berne anvendes og forbedres og vi bliver klogere 
på andre - og os selv.

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Valg til B-niveau

Valg til mindst B-niveau

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Fysik C

Naturgeografi C

Billedkunst C

Biologi C

Matematik C

Samfundsfag C

Historie A

Dansk A

Fortsættersprog B

Spansk A

Engelsk A

3g2g1gGF

1. Supersproglig Studieretning
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Noget særligt, der kendetegner sprogfagene, er deres individu-
elle temaer og gode fordybelsesemner. 
I sprogfag, kan du læse artikler, analysere noveller, men også 
skrive dine egne personlige mesterværker. Du kan skabe din 
egen litterære verden, men også lære at forstå andres.  Her er 
det helt okay at være vildt nørdet til grammatik eller bare vildt 
glad for at lære fremmedsprog. 
God kommunikation er nøglen til mange ting, og ved hjælp af 
sprogfagene kan du lære netop dette. 
Hvad er så særligt her på Nørre G? Jo, det er så i høj grad det 
fantastiske niveau af engagement, man som elev oplever hos 
lærerne, men også en høj grad af selvlært ansvar for læring 
hos os elever.  Her er vi sammen om at gøre gymnasietiden til 
en fest, i stedet for 3 lange og kedelige år. 
Eleverne på Nørre er virkelig en mangfoldig gruppe, ville jeg 
selv sige. Der er plads til alle, og alle er meget velkomne! Vi er 
alle fantastiske mennesker med stort potentiale, og netop dette 
er Nørre’s vigtigste mærkesag. Sarah 1a
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2. Sprog

Engelsk A, Spansk el. Fransk el. Tysk A og 
Latin C

Hvad skal man vide om menneskers kultur og 
baggrund for at kunne kommunikere med dem? 
Hvilken indflydelse har sprog og kulturer på hin-
anden? Hvad fortæller et sprog om mennesket og 
kulturen? Hvordan hænger sprogene sammen? 
Hvad betyder moderne visuel kommunikation for 
udveksling af erfaringer mellem mennesker fra 
forskellige kulturer?

Engelsk er et sprog man ikke kan komme uden-
om, hvis man vil videreuddanne sig, men det er 
ofte ikke nok, hvis man vil ud i verden og møde 
folk. Så er det godt at kunne et af de tre andre 
store sprog, og i det hele taget at have en grund-
læggende forståelse af sprog.

Latin en nøglen til at få en dybere forståelse af nu-
tidens sprog, det gælder både ordforråd og spro-
gets strukturer.  I alle kulturmøder er et kendskab 
til andre landes kultur, litteratur og samfundsfor-
hold også vigtigt, og det vil derfor være et stort 
fokus i undervisningen. På den måde vil du op-
leve, at dine evner inden for sprog åbner døre 
til nye verdener. Derfor prioriterer vi også vores 
studierejser og lægger vægt på det personlige 
møde med fremmede sprog og kulturer, således at 
sprogkundskaberne anvendes og forbedres og vi 
bliver klogere på andre - og os selv. 

I fransk går emnerne fra Tour de France til mo-
dedesign og kønsroller, fra madvaner til klassiske 
eventyr, fra ungdom og identitet i Vestafrika til 
ytringsfrihed og terror i Paris eller andre fransk-
talende lande verden over. 
I tysk arbejdes der både med litteratur, film og 
andre medier, og emner som fx identitet, sociale 
medier, sport, integration og kulturforskelle kan 

være med til at gøre dig klogere på tyskerne, deres 
historie og Tyskland i dag.
I spansk spænder emnerne fra Madrids ungdoms-
kulturer til mexicanernes reaktion på Donald 
Trumps valgkamp, fra fodboldkulturen hos F.C. 
Barcelona til colombiansk elektrotropisk cum-
bia. Spansk er verdens 2. største modersmål, og 
spanskfaget rummer derfor mange forskellige 
aspekter af spansk og latinamerikansk kultur, 
samfundsforhold og politik. I spansk udnytter vi 
desuden de grammatiske og ordforrådsmæssige 
fællestræk mellem spansk og latin. I det hele taget 
opnår du hurtigt et solidt ordforråd, idet spansk 
overlapper med de sprog, du i forvejen kan. 

Hvis du vælger fx billedkunst på b-niveau, får du 
åbnet for endnu flere spændende faglige samar-
bejder om kunstens og fx de moderne visuelle 
mediers betydning i den globaliserede verden, 
om arkitektur, design og byplanlægning i både 
fortid og nutid, om visuelle virkemidler og visu-
el kommunikation, om innovative processer og 
idéudvikling. I alle forløb går jeres egne kreative 
udfordringer hånd i hånd med det teoretiske stof. 
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Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Valg til B-niveau

Valg til B-niveau

Valg til B-niveau

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Naturgeografi C

Fysik C

Biologi C

Samfundsfag C

Matematik B

Historie A

Dansk A

Billedkunst C

Latin C

Engelsk A

Sprog A (TY/FR/SP)

3g2g1gGF

Vi er tre piger i 3g, der har 
fransk på højt niveau i vores 
studieretning. Vi er alle tre 
glade for at have sprog på højt 
niveau, da det er både udfor-
drende og givende. At have sit 
fremmedsprog på højt niveau 
gør, at man får mulighed for 
fordybelse både mundtligt, 
grammatisk og kulturmæssigt. 
Vi oplever, at alle kan være 
med, men jo mere man går op i 
det, des mere udbytte får man. 
Når man begynder at kunne 
forstå franske dialoger i både 
film og i virkeligheden, er det 
særligt tydeligt, man har rykket 
sig fagligt.
Clara, Andrea, Alma 3a
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3. Naturvidenskab med Fysik

Matematik A, Fysik A, Kemi B

Kan det største og mindste i verden beskrives? 
Hvorfor kan en raket flyve til Månen? Hvordan 
beskrives en tur i snurretoppen i Tivoli matema-
tisk? Hvordan bliver brændstoffet i et damploko-
motiv til bevægelse? Kan fusion af atomkerner 
løse verdens energiudfordring? Hvor hurtigt ned-
brydes en hovedpinepille i kroppen, og hvordan 
fremstiller man det mest effektive batteri? 

Går du og undrer dig over, hvordan verden hæn-
ger sammen? Og er du nysgerrig efter at vide, 
hvordan man kan beskrive og undersøge verden? 
Med en naturvidenskabelig studieretning kan du 
selv være med til at finde svarene ved hjælp af 
fagene matematik, fysik og kemi.

Eksperimenter er helt centrale i naturvidenskab. 
Du kommer til på egen hånd at udføre alt fra små 
eksperimenter til store undersøgelsesbaserede 
forsøg på såvel gymnasiet som universiteter. Ek-
sempelvis forklare via konstruktion, målinger og 
beregninger, hvordan man får en luftballon til at 
lette. 

Udover at være en disciplin i sig selv spiller ma-
tematik en central rolle i behandlingen af såvel 
forsøgsresultater som den teoretiske forståelse i 
fysik og kemi.

De naturvidenskabelige udfordringer og spørgs-
mål går på tværs af grænser.  Derfor vil undervis-
ningen i dit andet fremmedsprog bl.a. beskæftige 
sig med problemstillinger, der er relevante for 
din studieretning. Fx hvorfor har man i Tyskland 
besluttet at droppe atomkraft? Hvordan kan man 
løse problemerne med mangel på vand i Spanien? 
Hvorfor overvejer man at bygge nye atomkraft-
værker i Frankrig?  
Fremmedsprog giver dig bedre adgang til et glo-

balt jobmarked, samt redskaber til at gå direkte til 
kildematerialet, forskerteamet eller virksomheds-
bestyrelsen.

Med denne studieretning står alle naturvidenska-
belige uddannelser åbne for dig, og den baner ve-
jen for et arbejde både i og uden for Danmark. 

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Valg til C-niveau

Valg til B-niveau

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Naturgeografi C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

2. fremmedsprog B

Engelsk B

Historie A

Dansk A

Kemi B

Fysik A

Matematik A

3g2g1gGF
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4. Naturvidenskab med Kemi

Matematik A, Kemi A, Fysik B

Kan det periodiske system beskrive alt i verden? 
Hvilken syre er mest ætsende? Hvordan beskrives 
nedbrydning af hovedpinepiller i kroppen mate-
matisk? Hvordan anvendes lys til at bestemme 
opbygningen af kemiske forbindelser? Hvordan 
fremstiller man brændsel til en raket? 
Hvordan beskrives en kanonkugles bevægelse? 
Hvor stort et tryk kan en dykker klare og hvordan 
virker en ubåd?

Går du og undrer dig over, hvordan verden hæn-
ger sammen? Og er du nysgerrig efter at vide, 
hvordan man kan beskrive og undersøge verden? 
Med en naturvidenskabelig studieretning kan du 
selv være med til at finde svarene ved hjælp af 
fagene matematik, kemi og fysik.

Eksperimenter er helt centrale i naturvidenskab. 
Du kommer til på egen hånd at udføre alt fra 
små eksperimenter til store undersøgelsesbasere-
de forsøg på såvel gymnasiet som universiteter. 
Eksempelvis forklare via syntese, målinger og 
beregninger, hvordan man fremstiller antabus til 
behandling af alkoholisme. 

Udover at være en disciplin i sig selv spiller ma-
tematik en central rolle i behandlingen af såvel 
forsøgsresultater som den teoretiske forståelse i 
fysik og kemi.

De naturvidenskabelige udfordringer og spørgs-
mål går på tværs af grænser. Derfor vil undervis-
ningen i dit andet fremmedsprog bl.a. beskæftige 
sig med problemstillinger, der er relevante for din 
studieretning. Fx hvilke begrundelser giver tyske 
forbrugere for at købe økologiske varer? Hvilke 
råstoffer udvinder man i Latinamerika – og hvor-
dan udnyttes de? Hvordan reducerer man mad-
spild i den fransktalende verden?                               

Fremmedsprog giver dig bedre adgang til et glo-
balt jobmarked, samt redskaber til at gå direkte til 
kildematerialet, forskerteamet eller virksomheds-
bestyrelsen.

Med denne studieretning står alle naturvidenska-
belige uddannelser åbne for dig, og den baner ve-
jen for et arbejde både i og uden for Danmark. 

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Valg til C-niveau

Valg til B-niveau

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Naturgeografi C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

2. fremmedsprog B

Engelsk B

Historie A

Dansk A

Fysik B

Kemi A

Matematik A

3g2g1gGF
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xx

Fysik og kemi er ikke bare abstrakte formler og ligninger - 
de er meget mere end det. Det er dem, der beskriver, hvor-
for og hvordan verden er bygget op. De er med til at forklare 
de fænomener og hændelser, som vi møder i hverdagen. Helt 
fra de små ting, som hvorfor olie og vand ikke kan blan-
des, eller hvorfor vand ved stuetemperatur er flydende, når 
jern ikke er. Til større ting, som hvad lys eller tyngdekraf-
ten er. Fysik og kemi veksler mellem teori og forsøg, hvilket 
gør fagene spændende og giver en god forståelse af dem.
 
På Nørre G er der plads til alle, og forskellighed er no-
get, der bliver vægtet højt. En klasse består af alt fra de 
super nørdede til den alment interesserede. Skolen har et 
stærkt fællesskab i klasserne, som især ses til de mange for-
skellige fællesaktiviteter, der er for alle klasser på skolen. 
Astrid 2x

Hvordan helbreder man tilsyneladende uhelbredelige syg-
domme? Hvad kan løse klodens klimaproblemer? Er det ok 
at designe babyer? I Biotek arbejdes der med naturens egne 
processer, og hvordan de kan bruges til at løse nogle af de 
udfordringer, verden står over for. Biotekstudieretningen på 
Nørre G er en meget innovativ linje, hvor der er plads til alle 
slags mennesker. Linjen giver en bred naturvidenskabelig vi-
den, med fokus inden for det revolutionerende felt, biotek. I 
biotek lærer man om alt fra processen bag øl-brygning, til nye 
gennembrud inden for genmodificering og medicin. 
På Nørre arbejder bioteknologi sammen med fag på tværs af 
hele linjen. Det gør arbejdet mere spændende og bidrager med 
unikke lærende egenskaber. 
Bioteklinjen åbner et hav af døre. En studentereksamen i bio-
tek giver adgang til alle naturvidenskabelige uddannelser og 
meget mere. Biotekårgangen på Nørre har desuden et stærkt 
sammenhold. Så hvis du vælger biotek, kommer du til at lære 
en masse nye spændende mennesker at kende. "
Frederik 2w
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5. Biotek

Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Hvordan kan man kurere tilsyneladende uhelbre-
delige sygdomme? Hvad kan løse klodens klima-
problemer? Hvad betyder enzymer for din juice? 
Er det ok at designe babyer eller dyr?

Du vil i denne studieretning lære om de naturvi-
denskabelige hemmeligheder bag alt fra ølbryg-
ningens ældgamle kunst til moderne medicinsk 
forskning. Vi dyster mod andre gymnasier om at 
designe fremtidens lægemidler. 

Matematik indgår i studieretningen på A-niveau. 
Her behandles den matematiske teori og bevisfø-
relse samt den logiske tankegang, der kendetegner 
faget. Vi bruger matematiske modeller til at løse 
bioteknologiske problemstillinger som fx bakte-
riers væksthastighed eller virkningen af medicin. 
Fysik B er endnu et eksperimentelt fag i studieret-
ningen, der således spiller sammen med biotekno-
logi. Hvordan viser farven på en blodprøve, om 
du er i god form? Hvordan virker en MR-skan-
ning og andre metoder indenfor medicinsk fysik? 
Det giver fysik og bioteknologi svar på. 

De naturvidenskabelige udfordringer og spørgs-
mål går på tværs af grænser. Derfor vil undervis-
ningen i dit andet fremmedsprog bl.a. beskæftige 
sig med problemstillinger, der er relevante for din 
studieretning. Fx hvad gør den moderne tekno-
logi ved mennesket? Kan man tage patent på en 
sund plante, som fx quinoa i Latinamerika? Hvil-
ken rolle spiller mad, ost og vin for mennesket? 
Fremmedsprog giver dig bedre adgang til et glo-
balt jobmarked, samt redskaber til at gå direkte til 
kildematerialet, forskerteamet eller virksomheds-
bestyrelsen.

Med biotek kører du på mulighedernes motorvej. 
En studentereksamen i bioteknologi giver dig ad-

gang til alle sundhedsvidenskabelige uddannelser 
og utallige naturvidenskabelige uddannelser.

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Valg til C-niveau

Valg til B-niveau

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

2. fremmedsprog B

Engelsk B

Historie A

Dansk A

Fysik B

Biotek A

Matematik A

3g2g1gGF
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6. Biologi-Kemi

Biologi A, Kemi B

Hvad vil det sige at gøre fremtidens produktion 
mere grøn eller at behandle patienter bæredygtigt? 
Hvordan vil krige foregå i fremtiden? Kemisk og 
biologisk krigsførelse, posttraumatisk stresssyn-
drom (PTSD) og fantomsmerter er områder, du 
kan dykke ned i i denne studieretning, der først og 
fremmest udgøres af fagene biologi og kemi. Vi 
opnår viden gennem både eksperimenter udført i 
naturen og i vores laboratorier.

Hvis I vælger psykologi som valgfag, er der man-
ge spændende samarbejder. Hvad influerer fx på 
definitionen af ”det perfekte liv”? Hvad får nog-
le unge til at sulte sig? Hvilke sociale processer 
kan forklare ondskab? Er psykopati genetisk be-
stemt? Hvordan påvirker hjerneskader det enkelte 
menneskes funktionsevne, fx hukommelse?  El-
ler hvordan får sociale medier lov til at definere 
”det perfekte liv”? Hvilke sociale processer kan 
forklare ondskab som fx den vi så under jødefor-
følgelserne? 

Vi påvirkes af omgivelserne psykisk og fysisk, 
men hvor vigtige er generne egentlig for vores ud-
vikling? Vi forsøger at forklare problemstillinger 
ved hjælp af ny forskning, egne eksperimenter og 
en grundig teoretisk forståelse. Hvornår bør man 
fx tilbyde ”lykkepiller” til depressive? Hvordan 
påvirker rusmidler kroppen, og hvorfor bliver man 
afhængig? Vi ved, at unge drikker meget alkohol, 
og vi ved, at det er skadeligt. Men hvordan påvir-
ker alkohol hjernen og vores personlighed? Kan 
man brygge alkoholfri øl til festerne, og undersø-
ge om det er alkoholen eller smagen, der er vigtigt 
for unge? Disse eksempler er faglige spørgsmål, 
der kan besvares af et samarbejde mellem kemi, 
biologi og psykologi. 

Studieturen kan fx gå til Korsika, hvor vi udfor-

sker mentale og fysiske grænser. Vi laver fysiolo-
giske målinger, inden vi hopper ud fra klipper og 
ned i en smeltevandsflod, for at finde ud af hvad 
der sker i kroppen, når den er presset. 

Med denne studieretning får du et solidt naturvi-
denskabeligt fundament, og undervisningen vil 
give dig mulighed for at tage stilling til væsentlige 
problemer i samfundsdebatten, samt give dig et 
indblik i hvordan fagene anvendes i det virkelige 
liv, så du kan træffe velbegrundede valg. 

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Valg til B-niveau

Valg til A-niveau

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Fysik C

Kunstnerisk fag C

Samfundsfag C

2. fremmedsprog B

Engelsk B

Matematik B

Hsitorie A

Dansk A

Kemi B

Biologi A

3g2g1gGF



                                                                                   23

Da jeg for et halvandet år siden skulle vælge hvilket gymnasium jeg ønskede at gå på, var jeg ikke i tvivl om, at det skulle være Nørre 
G. I forvejen kendte jeg et par personer, der havde gået på Nørre, og de havde kun ros at sige om skolen. ”Man følte sig velkommen” 
fortalte en pige, da jeg spurgte ind til hendes oplevelse af skolen. Det blev jeg helt klart enig i, da jeg selv startede her. Tiden gik, og jeg 
var stadig tilfreds med både skolen og den studieretning,  jeg havde valgt. Jeg har kun haft psykologi i 2-3 måneder, da vi ikke havde 
det i 1g, men alligevel kan jeg se, at samspillet mellem de to fag har stort potentiale. Hvis man fx beskæftiger sig med søvnbesvær, så 
er det vigtigt at man har noget viden om hjernen fra biologi for virkelig at fremme forståelsen. Begge fag er interessante hver for sig, 
men samspillet er det, der især gør dem spændende.
Julia 2z

Studieretningen med fagene Samfundsfag A, Idræt B, Matematik B 
og valgfaget Biologi B, er en blanding mellem det naturfaglige og 
samfundsfaglige. Man oplever et samarbejde mellem fagene idræt 
og samfundsfag, når der fx arbejdes med de to fag tværfagligt. Den 
metodeprægede projektopgave formår at samle de to fags holdnin-
ger og teorier til et givet emne. Udover samarbejde mellem de for-
skellige fag på Nørre G oplever man også et samarbejde på tværs 
af linjerne gennem diverse udflugter og trindage. Det er en af de 
ting som er med til at gøre Nørre G unikt. Nørre G er dermed også 
et sted, hvor der er plads til alle, og der er muligheder for at skabe 
venskaber på tværs af klasserne.
Anne-Sofie 2y
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7. Samfundsfag-Matematik

Samfundsfag A, Matematik A

Hvilke internationale politiske brændpunkter og 
konflikter foregår lige nu, hvorfor er de opstået, 
og hvilke aktører er involveret? Du får gennem 
dine to studieretningsfag matematik A og sam-
fundsfag A indgående viden om det politiske sy-
stem, økonomi og sociologi og lærer at opstille og 
gennemskue matematiske modeller vedrørende 
sandsynligheder, økonomi og statistik til at belyse 
forståelsen af netop det politiske system. Matema-
tik og samfundsfag arbejder sammen om at give 
en forståelse af emner i fx økonomi samt andre 
samfundsfaglige temaer, der kræver statistiske 
modeller. Vi belyser bl.a. ulighed og velfærdsstat - 
både med en national og international synsvinkel. 
Hvordan får vi fx råd til, at Danmark får så stor 
en andel af ældre i befolkningen, og hvilken form 
for velfærd haves andre steder i verden. Hvilke 
faktorer har betydning i forbindelse med folkeaf-
stemninger, hvilke årsager ligger til baggrund for 
resultatet af fx det amerikanske valg?

Til denne studieretning kan du vælge mellem fem 
forskellige valgfag: mediefag B, idræt B, drama 
B, religion B og kinesiske områdestudier C. De 
præsenteres nedenfor.

Mediefag B
Hvis du vælger mediefag på B-niveau, lærer du 
at undersøge levende billeder i etablerede og ny-
ere medier, og træner samtidig dine egne kom-
munikationsevner i praktiske medieproduktioner. 
Hvordan fremstilles den politiske virkelighed i 
medierne? Og hvilken funktion har statistik i me-
dierne? Hvilken magt har medierne for eksempel 
i en valgkamp? I mediefag vil du ofte komme ud 
af huset. Her kommer du i kontakt med mange 
forskellige mennesker og organisationer i forbin-
delse dine egne medieproduktioner. Du anven-
der viden fra flere fag, og retter produktionerne 

mod bestemte målgrupper. Vælger du mediefag 
B, kommer du som udgangspunkt på studietur til 
Washington, DC. Her kommer du på udveksling 
til George Marshall Highschool, og du vil få et 
unikt og spændende kig ind i amerikansk  kultur. 
Turen koster ca. 7000.

Idræt B
I idræt undersøger vi om fysiologiske forhold som 
køn eller højde har betydning for unges kondition 
eller styrke ud fra fysiologiske test. Vi kan også 
undersøge, om der er statistisk belæg for, at fod-
boldspillere på højt niveau generelt er født tidligt 
på året.
Idræt består både af praktisk og teoretisk under-
visning. I praktikken skal vi have sved på panden, 
lære at forbedre os inden for en lang række idræts-
discipliner. Du vil blive mødt af helt nye kropsli-
ge udfordringer, og vi lægger vægt på alsidighed 
i undervisningen. I den teoretiske undervisning 
vil vi bl.a. beskæftige os med kroppens fysiolo-
gi og anatomi. Du har med idræt B mulighed for 
at komme på studietur til Korsika, hvor vi selv 
prøver forskellige former for adventuresport som 
klatring, rafting og mountainbike.

Kinesiske områdestudier C (Kos C)
Kinas voldsomme økonomiske udvikling gennem 
de seneste årtier har ændret det globale billede og 
har bragt landet ind centralt i det internationale 
samfund. Dette skaber nogle naturlige spændin-
ger mellem den østlige og vestlige verden, hvilket 
blandt andet kommer til udtryk i synet på demo-
krati og menneskerettigheder. Mødet mellem den 
østlige og vestlige kultur står derfor centralt i den 
globaliserede verden 2017. 
På Nørre G vægter vi udvekslingsaftaler, og vi har 
blandt andet et samarbejde med en skole i Qin-
huangdao i Kina. Hvis du har kos på c-niveau, 
har du mulighed for at deltage i studieturen, der 
både er en udvekslingsrejse til Qinhuangdao - og 
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Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Valg til min. C-niveau

Valg til B-niveau (NV-fag)

Valg til B-niveau

Idræt C

Oldtidskundskab C

Religion C

Naturvidenskab C

Fysik C

Biologi C

2. fremmedsprog B

Engelsk B

Historie A

Dansk A

Matematik A

Samfundsfag A

3g2g1gGF

en studierejse til Beijing. Studieturen koster ca. 
9000.

Religion B
Hvis du ønsker at få udviklet dit internationale 
udsyn, så kan du vælge religion på B-niveau. Vi 
arbejder både med temaer, som har udgangspunkt 
i Danmark og danskernes livs- og verdenssyn 
og andre som har udgangspunkt i Mellemøsten, 
Nordafrika eller andre dele af den arabiske ver-
den. Aktuelle temaer, vi kunne undersøge i den 
forbindelse, er den markante udvikling, der finder 
sted i Mellemøsten i disse år, fra det Det Arabi-
ske Forår 2011 til den internationale og regionale 
kamp mod IS (Islamisk Stat) i Syrien og Irak. 
Vi beskæftiger os indgående med de tre store mo-
noteistiske religioner (kristendom, jødedom og is-
lam) og ser på, hvordan de har formet og defineret 
kulturen i blandt andet Mellemøsten. Vi undersø-
ger, hvordan religion har indflydelse på den kul-
turelle, politiske og samfundsmæssige udvikling i 
hele området. 
Derudover arbejder vi med Østens religioner 
(hinduisme eller buddhisme) og med nyere reli-
giøse bevægelser som fx Scientology. En del af 
undervisningen forgår ude af huset, hvor vi laver 
feltarbejde hos forskellige trossamfund for at un-
dersøge, hvilken betydning religionen spiller for 
den måde, man fortolker verden på. 

Drama B
Hvis du vælger drama på B-niveau, kommer du til 
at arbejde med scenekunst og teatrets udtryksfor-
mer. Vi arbejder med at skabe, forstå, analysere og 
fortolke teatrets særegne udtryk og opsøger teater-
festivals og den københavnske teaterscene, hvor 
vi ser teater, taler med skuespillere og instruktører 
og deltager i workshops. I undervisningen arbej-
der vi med selv at skabe og forstå teatret. Vi laver 
mindre iscenesættelser og større forestillinger. Vi
arbejder med forskellige tiders teatergenrer og te- 
 

atermetoder, og vi afprøver dem i praksis.  I 2g la-
ver vi en forestilling, hvor hele klassen samarbej-
der med en professionel dramatiker eller skuespil-
ler om at opsætte en forestilling, og i 3g kommer 
du til selv at lave en forestilling sammen med et 
par andre, hvor I selv varetager alle de valg, der 
knytter sig til forestillingens tilblivelsesfaser.

Hvis du vælger drama på b-niveau, har du mulig-
hed for at komme med på en udvekslingsrejse til 
Washington. Her besøger vi også New York, hvor 
vi bl.a. har et samarbejde med en teaterskole, hvor 
vi afprøver teaterteknikker med en professionel 
instruktør. Turen koster ca. 7000 kr. 



                                                                                   26

8. Samfundsfag - Engelsk

Samfundsfag A, Engelsk A 

I denne studieretning sætter vi fokus på internati-
onale forhold med betydning for bl.a. Danmark, 
England og USA og du får udviklet dit kultu-
relle udsyn. Den globale verden er under stadig 
forandring og nye magtcentre opstår i verden. 
Storpolitisk har USA været dominerende i årtier, 
men udfordres i stigende grad af andre magtcen-
tre. Udfordringen kommer først og fremmest fra 
Kina, men også EU og Rusland er store spillere 
på den internationale scene. 
Du får indgående viden om det politiske system, 
international politik, sociologi og historiske, kul-
turelle og samfundsmæssige forhold i den engel-
sktalende verden. Eksempelvis arbejder fagene 
engelsk og samfundsfag sammen om amerikanske 
værdier og om hvordan disse afspejler sig i ame-
rikanernes forhold til våbenlovgivning, dødsstraf, 
overvågningssamfund og religion. Vi undersøger 
også push-pull faktorer i forhold til immigration 
og kigger på raceproblemer og social ulighed i 
både USA og England. . 
 
Til denne studieretning kan du vælge mellem fem 
forskellige valgfag: mediefag B, idræt B, drama 
B, religion B og kinesiske områdestudier C. De 
præsenteres nedenfor:

Mediefag B

Hvis du vælger mediefag på B-niveau, lærer du 
at undersøge levende billeder i etablerede og ny-
ere medier, og træner samtidig dine egne kom-
munikationsevner i praktiske medieproduktioner. 
Hvordan fremstilles den politiske virkelighed i 
medierne? Og hvilken funktion har statistik i me-
dierne? Hvilken magt har medierne for eksem-
pel i en valgkamp? I mediefag vil du ofte kom-
me ud af huset. Her kommer du i kontakt med 
mange forskellige mennesker og organisationer 

i forbindelse dine egne medieproduktioner. Du 
anvender viden fra flere fag, og retter produkti-
onerne mod bestemte målgrupper. Vælger du 
mediefag B, kommer du som udgangspunkt 
på studietur til Washington, DC. Her kommer 
du på udveksling på George Marshall High-
school, og får et unikt og spændende kig ind 
i amerikansk kultur. Turen koster ca. 7000.

Idræt B
I idræt undersøger vi om fysiologiske forhold som 
køn eller højde har betydning for unges kondition 
eller styrke ud fra fysiologiske test. Vi kan også 
undersøge, om der er statistisk belæg for, at fod-
boldspillere på højt niveau generelt er født tidligt 
på året.
Idræt består både af praktisk og teoretisk under-
visning. I praktikken skal vi have sved på panden, 
lære at forbedre os inden for en lang række idræts-
discipliner. Du vil blive mødt af helt nye kropsli-
ge udfordringer, og vi lægger vægt på alsidighed 
i undervisningen. I den teoretiske undervisning 
vil vi bl.a. beskæftige os med kroppens fysiolo-
gi og anatomi. Du har med idræt B mulighed for 
at komme på studietur til Korsika, hvor vi selv 
prøver forskellige former for adventuresport som 
klatring, rafting og mountainbike.

Kinesiske områdestudier C (Kos C)
Kinas voldsomme økonomiske udvikling gennem 
de seneste årtier har ændret det globale billede og 
har bragt landet ind centralt i det internationale 
samfund. Dette skaber nogle naturlige spændin-
ger mellem den østlige og vestlige verden, hvilket 
blandt andet kommer til udtryk i synet på demo-
krati og menneskerettigheder. Mødet mellem den 
østlige og vestlige kultur står derfor centralt i den 
globaliserede verden 2017.Vi har et samarbejde 
med en skole i Qinhuangdao i Kina. Og har du
kos på c-niveau, har du mulighed for at deltage 
i en studietur, der både er en udvekslingsrejse til
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Qinhuangdao – og en studierejse til Beijing. Stu-
dieturen koster ca. 9000 kr. 

Religion B
Hvis du ønsker at få udviklet dit internationale 
udsyn, så kan du vælge religion på B-niveau. Vi 
arbejder både med temaer, som har udgangspunkt 
i Danmark og danskernes livs- og verdenssyn 
og andre som har udgangspunkt i Mellemøsten, 
Nordafrika eller andre dele af den arabiske ver-
den. Aktuelle temaer, vi kunne undersøge i den 
forbindelse, er den markante udvikling, der fin-
der sted i Mellemøsten i disse år, fra Det Arabi-
ske Forår 2011 til den internationale og regionale 
kamp mod IS (Islamisk Stat) .
Vi beskæftiger os indgående med de tre store mo-
noteistiske religioner (kristendom, jødedom og is-
lam) og ser på, hvordan de har formet og defineret 
kulturen i blandt andet Mellemøsten. Vi undersø-
ger, hvordan religion har indflydelse på den kul-
turelle, politiske og samfundsmæssige udvikling i 
hele området. 
Derudover arbejder vi med Østens religioner 
(hinduisme eller buddhisme) og med nyere reli-
giøse bevægelser som fx Scientology. En del af 
undervisningen forgår ude af huset, hvor vi laver 
feltarbejde hos forskellige trossamfund for at un-
dersøge, hvilken betydning religionen spiller for 
den måde, man fortolker verden på. 

Drama B
Hvis du vælger drama på B-niveau, kommer du til 
at arbejde med scenekunst og teatrets udtryksfor-
mer. Vi arbejder med at skabe, forstå, analysere 
og fortolke teatrets særegne udtryk og opsøger 
teaterfestivals og den københavnske teaterscene,
hvor vi ser teater, taler med skuespillere og in-
struktører og deltager i workshops. I undervisnin-
gen arbejder vi med selv at skabe og forstå teatret.
Vi laver mindre iscenesættelser og større forestil-
linger. Vi arbejder med og afprøver forskellige

tiders teatergenrer og teatermetoder. Du kommer 
til at være med til to større teaterproduktioner. I 
2g samarbejder vi med en professionel dramatiker 
eller skuespiller om at opsætte en forestilling, og 
i 3g kommer I selv til at lave en forestilling, hvor 
I varetager alle de valg, der knytter sig til en fore-
stillings tilblivelsesfaser.

Du vil også få mulighed for at komme med på en 
udvekslingsrejse til Washington. Her besøger vi 
også New York, hvor vi bl.a. har et samarbejde 
med en teaterskole, hvor vi afprøver teaterteknik-
ker med en professionel instruktør. Turen koster 
ca. 7000 kr. 
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Jeg har altid været meget interesseret især i samfundsfag og engelsk, så det var uden tvivl en sådan linje jeg skulle på.
Det at Nørre G også tilbyder en linje med mediefag som valgfag på B-niveau var jo bare perfekt. Det var meget overraskende at se, 
hvor meget Nørre G egentlig gør ud af det at have mediefag. Størstedelen af vores timer foregår i Nørre G's egen biograf, det er altså 
ret fedt. Når vi skal filme og producere vores egne film, benytter vi os af professionelt film- og lydudstyr. Jeg  er ikke tvivl om,  hvorvidt 
jeg er endt på den rigtige linje eller ej. Josefine  1e

Religion har gennem historien formet samfundet til det, det er i dag. Men-
neskets selvopfattelse samt nationaliteters nationalfølelser bærer i høj grad 
præg af religiøs overbevisning. Mange af historiens største konflikter har 
rødder i religion. Også i Danmark opleves sådanne konflikter.
Reformationen var et opgør med én type religion samt en skabelse af en 
anden. Hele tiden reformeres religionen og dennes rolle i samfundet. Seku-
larisering kan i dag ses som et mål for de fleste vestlige lande, men på trods 
af dette fylder religion stadig meget i fx amerikansk politik. Samtidig med 
religionskritikkens blomstring og en helliggørelse af sekularisering findes 
dog også modtendenser som den islamiske revolution i 1979 i Iran eller 
samtidens religiøse fremgang i Afghanistan.
Ikke mange gymnasier tilbyder en så samfundsrelevant studieretning som 
Nørre G gør det med denne. Med studieture til Tyrkiet eller Iran tager Nørre 
G samtidig eleverne med til unikke oplevelser, hvor samfund og religion i høj 
grad enten spiller sammen eller strides.
Bjarke 3m
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bruger du forskellige processer til at forstå og ska-
be innovative, visuelle løsninger inden for arki-
tektur og design, ligesom der arbejdes med kultur-
forskelle i samtidskunsten (som fx fotografi, film, 
installation og performance) og mere traditionel-
le visuelle udtryk. Vi undersøger også, hvordan 
samfundet påvirker kunsten, og om kunsten kan 
påvirke samfundet. 
 
Her er altså en studieretning med et globalt og in-
novativt perspektiv, der både kan pege i retning 
af sprog- eller samfundsfaglige studier på fx uni-
versitet, CBS eller i udlandet, men som også kan 
give adgang til mellemlange uddannelser inden 
for kommunikations-, kultur-  og designverdenen.

9. Samfundsfag - Tysk

Samfundsfag A, Tysk A

Hvilke fremtidsperspektiver har man som ung i 
dag i Tyskland, i Europa og i resten af verden? 
Hvad sker der med dansk og tysk kultur samt 
identitet i et Europa præget af migration og op-
brud? Er Europas position i verden truet? Er 
demokratiet og velfærdsstaterne, som vi kender 
dem, under afvikling? Kan Tyskland holde Euro-
pa samlet? Hvor stærk er Tysklands økonomi i en 
globaliseret verden? Hvilken rolle kommer EU til 
at spille både regionalt og internationalt? 
 
Disse og mange andre spørgsmål inden for sam-
fundsforhold, kultur og identitet bliver du i stand 
til at besvare i denne studieretning.
 
Med både tysk og samfundsfag på A-niveau lærer 
du at kommunikere og begå dig i en multikultu-
rel verden. Du kommer til at kunne kommunike-
re på et højt niveau på tysk, og du lærer at forstå 
mennesker, samt hvorfor de handler og udtrykker 
sig, som de gør. I denne studieretning lærer du om 
forskellige kulturer med fokus på den tyske. Du 
kommer til at høre den musik, som unge i Tysk-
land hører, du ser og arbejder med nogle af de ny-
este tyske film, som belyser almenmenneskelige 
eller særligt tyske problemstillinger. Du kommer 
til at læse tysk litteratur både noget af den klas-
siske, der har haft betydning for den europæiske 
litteraturhistorie, og den moderne. Desuden bliver 
du god til det tyske sprog: til grammatik, til at 
skrive og til at udtrykke dig mundtligt. I studieret-
ningen får du både en forståelse for påvirkninger 
mellem individ og samfund samt for samspillet 
mellem stater og deres økonomier i en globalise-
ret verden. 

Hvis du vælger billedkunst på b-niveau kommer 
du til at arbejde innovativt samt kreativt med 
sproglige og visuelle udtryksformer. I billedkunst Naturvidenskab grundforløb
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Valg til B-niveau

Valg til B-niveau
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Naturgeografi C

Billedkunst C

Matematik B
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Historie A

Dansk A

Samfundsfag A

Tysk A
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Nørre G er et af de eneste gymnasier, der udbyder kinesiske 
områdestudier (kos), som en central del af studieretningen og 
ikke blot som tilvalgsfag. Igennem fem år har Nørre G haft 
succes med at udbyde kos som studieretningsfag på c-niveau, 
og det er derfor nu femte årgang, hvor elever fra denne studie-
retning har kos på skemaet i 2g. Da Kinesiske områdestudier 
er et relativt nyt fag i gymnasierne, er der ofte en del forvirring 
om, hvad faget egentligt rummer. I kinesiske områdestudier 
beskæftiger man sig med Kina som land set ud fra fem forskel-
lige fag; nemlig samfundsfag, billedkunst, mediefag, religion 
og historie samt et simpelt sprogforløb på kinesisk. Hvis du 
vælger kinesiske områdestudier, får du en grundlæggende for-
ståelse af  Kinas enestående kultur, hvilken du med egne øjne 
får lov til at opleve, når studieturen i 2g går til Kina. 

Er du kvik eller klar til Kina, så er studieretningen med kinesi-
ske områdestudier på Nørre G værd at overveje.
Frederikke 3k

Som dramaelev på Nørre Gymnasium får man lov til at udfor-
ske sin kreative side i et trygt og hyggeligt miljø. Både Nørre 
som sted, men også især dramaklassen er et sted, hvor man 
kan være den man er og stadig være en del af noget større. 

På dramalinjen har faget drama et rigtigt godt sammenspil 
med engelsk. Det kan vise sig igennem fx undervisningsfor-
løb om Shakespeare, eller dramatiseringer af tekster som der 
arbejdes med i engelsk. Dramatimerne er en blanding af teo-
retisk undervisning og undervisning på gulv, så derfor giver 
sammenspillet med engelsk en god mulighed for at bruge te-
orien i praksis andre steder end i dramalokalet. Som da vi fx 
havde om Sherlock Holmes i engelsk, fremførte vi mange af de 
scener vi læste for at få en forståelse af handlingen istedet for 
bare at læse scenen igennem.

Udover super fede linjer tilbyder Nørre også mange ekstra 
aktiviteter, lige fra kor til frivillig billedkunst og Nørre Games 
som alle klasser kan deltage i fra starten af året. Og det er 
altid muligt at møde andre friske unge med et åbent sind og 
fælles interesser.
Jonathan 2u



                                                                                   31

10. Samfundsfag - Fransk

Samfundsfag A, Fransk A

Er Europas position i verden truet? Er demokrati-
et og velfærdsstaterne, som vi kender dem, under 
afvikling? Hvilke fremtidsperspektiver har man 
som ung i dag i Europa og i verden? Hvad sker der 
med identitet og kultur i Danmark og den fransk-
talende del af verden, som er præget af opbrud og 
bevægelser over grænser? Hvor afhængig er den 
franske økonomi af EU? Hvad er terror og hvilken 
betydning har den for de demokratiske værdier?

Disse og mange andre spørgsmål inden for sam-
fundsforhold, kultur og identitet bliver du i stand 
til at besvare i denne studieretning.

Med både fransk og samfundsfag på A-niveau 
lærer du at kommunikere og begå dig i en mul-
tikulturel verden. Du kommer til at kunne kom-
munikere på et højt niveau på fransk, og du læ-
rer at forstå mennesker, samt hvorfor de handler 
og udtrykker sig, som de gør. I denne studieret-
ning lærer du om forskellige kulturer med fokus 
på fransktalende lande. Du kommer til at høre 
fransksproget musik, du ser og arbejder med nog-
le af de nyeste fransksprogede film, som belyser 
almenmenneskelige eller særligt franske, algier-
ske eller vestafrikanske problemstillinger. Du 
kommer til at læse fransksproget litteratur både 
noget af den klassiske franske, der har haft betyd-
ning for den europæiske litteraturhistorie, og den 
moderne verdenslitteratur. Desuden bliver du god 
til det franske sprog: til grammatik, til at skrive og 
til at udtrykke dig mundtligt. I studieretningen får 
du en forståelse for påvirkninger mellem individ 
og samfund samt for samspillet mellem stater og 
deres økonomier i en globaliseret verden. 

Hvis du vælger billedkunst på b-niveau kommer 
du til at arbejde innovativt og kreativt med sprog-
lige og visuelle udtryksformer. Du bruger forskel-

lige processer til at forstå og skabe kreative, in-
novative visuelle løsninger indenfor arkitektur og 
design, ligesom der arbejdes med kulturforskelle i 
samtidskunsten (som fx fotografi, film, installati-
on og performance) og mere traditionelle visuelle 
udtryk. Vi undersøger også, hvordan samfundet 
påvirker kunsten, og om kunsten kan påvirke 
samfundet. 
 
Her er altså en studieretning med et globalt og in-
novativt perspektiv, der både kan pege i retning 
af sprog- eller samfundsfaglige studier på fx uni-
versitet, CBS eller i udlandet, men som også kan 
give adgang til mellemlange uddannelser inden 
for kommunikations-, kultur-  og designverdenen.

Naturvidenskab grundforløb
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11. Musik - Engelsk

Musik A, Engelsk A

Studieretningen er for dig, som brænder for musik 
og engelsk kultur. Vi udforsker samspillet mellem 
sprog, litteratur, musik og samfund.

Musik er et af de få fag i gymnasiet hvor både 
praksis og teori står i centrum. I praktisk musik 
øver vi sang og stemmedannelse, og vi prøver 
kræfter med forskellige instrumenter i sammen-
spil - både med fokus på proces og produkt. Prak-
tisk er sang, korsang og sammenspil på instru-
menter en vigtig del af undervisningen, og også 
i fritiden kan man gå til kor eller showband. Vi 
optræder i større og mindre sammenhænge, fx til 
skolens koncerter, akustisk aften, bandaftener og 
meget mere.
Musikteorien handler om, hvordan musik struktu-
relt er bygget op; om tonalitet, rytmik, harmonik 
og melodik. I musikhistorie undersøger vi, hvor-
dan musik indgår i kulturelle og historiske perio-
ders måder at tænke verden. I skriftlig musik bli-
ver musikteorien anvendt til at arrangere musik, 
som man kan fremføre i praksis. Endelig kommer 
du til at lære at arrangere musik på computerpro-
grammer.
Vi har usædvanligt gode forhold for musikud-
øvelse, bl.a. igennem et stort antal veludstyrede 
øvelokaler, hvoraf en del kan anvendes af musik-
eleverne uden for undervisningen.
Musik i gymnasiet kræver ingen særlige forud-
sætninger. Man vil blive præsenteret for basal tek-
nik på instrumenterne, men hvis man ikke spiller 
et instrument på forhånd, skal man være indstillet 
på at sætte rigtig god tid af til at øve sig i løbet af 
forløbet. 
I engelsk læser og diskuterer vi engelske og ame-
rikanske klassikere, analyserer helt ny litteratur, 
film og dagsaktuelle emner. Vi træner både skrift- 
og talesproget, så du kan begå dig i en globaliseret 
verden. Naturvidenskab grundforløb
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I både 2g og 3g starter vi året med en musiktur, 
hvor vi spiller og synger i tre dage.  Nørre G’s 
kor er på ca. 50 medlemmer og øver en gang om 
ugen. Koret laver tre årlige projekter, klassiske 
som rytmiske, og har en del koncertprojekter også 
udenfor skolen. Og sidst men ikke mindst laver 
vi hvert andet år musical på tværs af klasserne; 
den mest spektakulære musikalske begivenhed på 
Nørre G.
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12. Musik - Matematik

Musik A, Matematik A

Studieretningen er for dig, som brænder for mu-
sik og matematik. Vi udforsker både musikkens 
og matematikkens kreativitet.

Musik er et af de få fag i gymnasiet hvor både 
praksis og teori står i centrum. I praktisk musik 
øver vi sang og stemmedannelse, og vi prøver 
kræfter med forskellige instrumenter i sammen-
spil - både med fokus på proces og produkt. Prak-
tisk er sang, korsang og sammenspil på instru-
menter en vigtig del af undervisningen, og også 
i fritiden kan man gå til kor eller showband. Vi 
optræder i større og mindre sammenhænge, fx til 
skolens koncerter, akustisk aften, bandaftener og 
meget mere.
Musikteorien handler om, hvordan musik struktu-
relt er bygget op; om tonalitet, rytmik, harmonik 
og melodik. I musikhistorie undersøger vi, hvor-
dan musik indgår i kulturelle og historiske perio-
ders måder at tænke verden. I skriftlig musik bli-
ver musikteorien anvendt til at arrangere musik, 
som man kan fremføre i praksis. Endelig kommer 
du til at lære at arrangere musik på computerpro-
grammer
Vi har usædvanligt gode forhold for musikud-
øvelse, bl.a. igennem et stort antal veludstyrede 
øvelokaler, hvoraf en del kan anvendes af musik-
eleverne uden for undervisningen.
Musik i gymnasiet kræver ingen særlige forud-
sætninger. Man vil blive præsenteret for basal tek-
nik på instrumenterne, men hvis man ikke spiller 
et instrument på forhånd, skal man være indstillet 
på at sætte rigtig god tid af til at øve sig i løbet af 
forløbet. 

I matematik finder vi sammenhænge, mønstre og 
strukturer. Vi eksperimenter og opstiller hypote-
ser, som vi forsøger at be- eller afkræfte. Vi går fra 
det konkrete til det mere og mere abstrakte. Vi ge-

neraliserer. Vi benytter IT-værktøjer. Vi anvender 
matematik og opstiller modeller af verden, der gør 
os i stand til at løse praktiske problemstillinger.
I 1.g arbejder vi videre med emner, som du ken-
der fra tidligere (trigonometri, procent- og rentes-
regning, vækst, statistik), og vi vil stille og roligt 
bevæge os videre til mere og mere abstrakt ma-
tematik.

I både 2g og 3g starter vi året med en musiktur, 
hvor vi spiller og synger i tre dage.  Nørre G’s 
kor er på ca. 50 medlemmer og øver en gang om 
ugen. Koret laver tre årlige projekter, klassiske 
som rytmiske, og har en del koncertprojekter også 
udenfor skolen. Og sidst men ikke mindst laver 
vi hvert andet år musical på tværs af klasserne; 
den mest spektakulære musikalske begivenhed på 
Nørre G.

Naturvidenskab grundforløb

Almen sprogforståelse

Valg til C-niveau

Valg til B-niveau

Valg til B-niveau (NV-fag)

Idræt C

Oldtidskundskab C

Relgion C

Biologi C

Fysik C

Kemi C

Samfundsfag C

Engelsk B

2. fremmedsprog B

Historie A

Dansk A

Musik A

Matematik A

3g2g1gGF
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Subjects taught in the pre-IB year:
• Danish A or English A  ("A" denotes mother       
 tongue or native language)
• Danish B or English B ("B" denotes second  
 language, not the level)
• German B or French B (Second language.  
 Pre-requisite knowledge: approximately 2-3  
  yrs of prior teaching, i.e. not for beginners),  
 Spanish ab initio (for beginners).
• Social Science (C-level stx)
• History
• Physics (C-level stx)
• Biology (C-level stx)
• Chemistry (C-level stx)
• Mathematics
• Visual Arts (C-level stx)
• Physical Education (C-level stx)

Placement Tests are conducted in English, Danish 
and Mathematics at the beginning of the school 
year.

Additional basic courses (autumn term) in:
• General Linguistics (AP)
• General Science (NV)

The “pre-IB” Programme and the IB Diploma Programme 
are both taught exclusively in English; all teaching material 
and all internal communication is in English. Excellent writ-
ten and oral English proficiency is, therefore, a prerequisite.
There are no tuition fees. Students must hold a valid Danish 
residence permit and/or CPR number. Applicants are selected 
on the basis of their academic record, a school recommenda-
tion, and the student’s own personal statement

The International Programmes at Nørre 
Gymnasium 

The “pre-IB” is aimed at students who are in-
terested in an international education but who 
have not completed 11 years of schooling. It is a 
one-year course in English open to academically 
eligible Danish and international students prior 
to the International Baccalaureate Diploma Pro-
gramme (IB DP). The “pre-IB” is not part of the 
global IB Organization; attendance of the “pre-
IB” course is not a prerequisite for application to 
the IB Diploma Programme.

Students in the “pre-IB” classes at Nørre Gym-
nasium follow the same educational programme 
and curriculum as 1st year students in the Danish 
“gymnasium” (stx). In addition, pre-IB students 
are prepared for the methods, approaches, and for-
mats as well as to the rigor of the demanding IB 
Diploma Programme.

This profile makes it possible for a student to 
change courses to the Danish “gymnasium” at the 
end of the autumn term; i.e. after Christmas, or af-
ter the completed year if the student does not wish 
to, or does not qualify for, continuation into the
 IB Diploma Programme.

13. pre-IB
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14. The IB Diploma Programme

The International Baccalaureate Diploma 
Programme (IB DP)
is a rigorous pre-university course of studies that 
meets the needs of the highly motivated and aca-
demically capable secondary school students bet-
ween the ages of 17 and 19 years.  As an accredi-
ted IB World School, Nørre G has run this global 
educational programme since 1990 and is one of 
the DP schools in 150 different countries.
 
The IB Diploma is a two year programme, corre-
sponding to the second and third year of the Da-
nish gymnasium. Applicants must have comple-
ted 11 years of previous schooling (or Danish 1g). 
Students select a subject from each of the groups 
of the hexagon (see below). The subject combina-
tions chosen are binding for the two-year durati-
on of that programme. All subjects are part of the 
written IB exams in May; there are additional oral 
exams in all languages.

For detailed information, see our homepage: 
www.norreg.dk/ibdp and the IBO homepage 
www.ibo.org/
In addition, the following core elements are man-
datory for all diploma candidates:
Theory of Knowledge (TOK) is an interdiscipli-
nary course intended to stimulate critical reflec-
tion upon the knowledge and experience gained 
inside and outside of the classroom.  
Creativity, Activity, Service is known by its 
acronym CAS and is a fundamental part of the 
diploma curriculum. CAS involves students in 
experimental learning and reflection through a 
range of artistic, sporting, physical and service 
activities outside the classroom.
Diploma candidates are required to undertake 
original research and write an Extended Essay 
of 4000 words. This project offers the opportu-
nity to investigate a topic of special interest and 
acquaints the student with the kind of independent 
research and writing skills expected at university.

GROUP 1
Language A1

GROUP 6
The Arts and Electives

English A1 HL/SL
Danish A1 HL/SL
Self-taught A1 SL

Extended Essay

Theory of Knowledge

Creativity, Action 
& Service

Art & Design HL/SL

Extra subject from 
group 1, 2, 3 or 4

English B HL
Danish B HL/SL
Spanish B ab initio SL

Biology HL/SL
ChemistryHL/ SL
Physics HL/SL

Economics HL/SL
History HL/SL
Psychology  HL/SL

Mathematics HL
Mathematics SL
MathStudies SL

GROUP 2
Language B

GROUP 4
Experimental

Sciences

GROUP 3
Individuals
and Societies

GROUP 5
Mathematics
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