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Studieretninger 2022-2025 

 

 

Grundforløb STX 

 

Naturvidenskabelige studieretninger: 

- Naturvidenskabsprofilen:  

  Matematik A – Fysik B – Kemi B 

- Sundhedsprofilen: 

  Biologi A – Kemi B 

 

Samfundsvidenskabelige studieretninger: 

- Idræts- og samfundsprofilen: 

  Idræt A – Samfundsfag A – Matematik B  

- Samfundsprofilen: 

  Samfundsfag A – Engelsk A  

 

Sproglige studieretninger: 

- Sprogprofilen: 

  Engelsk A – Spansk A – Latin C  

 

HF: 

- Sport HF 

   



Grundforløb STX 

 

Din stx-uddannelse starter med et obligatorisk grundforløb på tre måneder, hvor vi 

vil hjælpe dig med at træffe dit endelige studieretningsvalg. 

 

I de tre måneder går du endnu ikke i en klasse. Du er til gengæld tilknyttet en fast 

gruppe på 10 elever, som også har en fast kontaktlærer.  

I undervisningen kombineres du og din gruppe med forskellige andre grupper, og 

på den måde kommer du i løbet af grundforløbet til at lære hele årgangen at kende. 

 

Du vil i grundforløbet modtage undervisning i fællesfag som dansk, engelsk, idræt, 

matematik, historie, samfundsfag og et 2. fremmedsprog. På BG skal du vælge 

mellem spansk og tysk.  

Ud over disse fællesfag vil du blive undervist i almen sprogforståelse (AP) og i 

naturvidenskabeligt grundforløb (NV).  

I AP er der fokus på den sproglige praksis, hvordan sprogene hænger sammen, og 

hvordan vi kommunikerer med hinanden.  

I NV bliver du introduceret til de naturvidenskabelige fag og kommer til at 

gennemføre praktiske undersøgelser både i laboratoriet og i naturen. 

Både AP og NV vil blive afsluttet med en intern prøve, som kommer til at tælle med 

i dit samlede eksamensresultat. 

 

I slutningen af grundforløbet skal du træffe dit endelige studieretningsvalg.  

Det hjælper vi dig selvfølgelig med at blive klar til, idet du i undervisningen oplever 

de forskellige fag, vi arrangerer studieretningsdage, hvor vores forskellige studie-

retninger præsenteres, og du får mulighed for at få afklaringssamtaler med en af 

vores kompetente studievejledere. 

 

På de næste sider præsenteres vores studieretninger. 

 



Naturvidenskabsprofilen 

Naturvidenskabelig studieretning 

Matematik A, Fysik B og Kemi B 

 

 
Naturvidenskabsprofilen er for dig, der: 

• ønsker at arbejde som læge, tandlæge, ingeniør, jurist, i erhvervslivet eller 
som forsker. 

• ønsker en uddannelse indenfor en bred vifte af såvel lange som mellemlange 
uddannelser som sundhed, it, ingeniør, politi og forsvar, økonomi og jura. 

• i skolen kan lide fag som matematik, fysik og kemi samt holder af at arbejde 
med målinger og beregninger f.eks. af naturlovene både praktisk og teoretisk. 

 

1.g  2.g  3.g 
     

Matematik A  Matematik A  Matematik A 
     

Fysik B  Fysik B   
     

Kemi B  Kemi B   
     

Dansk A  Dansk A  Dansk A 
     

Historie A  Historie A  Historie A 
     

Idræt C  Idræt C  Idræt C 
     

Engelsk B  Engelsk B  Samfundsfag C 
     

Biologi B  Biologi B  Oldtidskundskab 
     

Mediefag/Billedkunst C   
 

 Religion C 
     

    Valgfag C 
     

2. fremmedsprog  2. fremmedsprog  Valgfag B til A 

 

 

  Studieretningsfag    Fællesfag    2. fremmedsprog    Valgfag 



Naturvidenskabsprofilen 

Naturvidenskabelig studieretning 

Matematik A, Fysik B og Kemi B 

 

 
Adgangskrav: 

Denne studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på alle mellemlange 

videregående uddannelser. Den opfylder også adgangskravene på de fleste lange 

videregående uddannelser. Enkelte uddannelser kræver også engelsk, fysik og/eller 

kemi på A-niveau.  

Hvis du vil vide mere, kan du afprøve adgangsnøglen på http://www.ug.dk. 

 

Forklaring af valgbrikker: 

På denne studieretning har du to valgbrikker. En du skal bruge til at hæve et fag fra 

B-niveau til A-niveau og en til et ekstra C-niveaufag. 

 

Valgfag B til A: Hvis du har valgt tysk som 2. fremmedsprog, kan du hæve et af 

følgende fag: Fysik, biologi, kemi, engelsk, tysk. Hvis du har valgt spansk A-niveau 

som 2. fremmedsprog, har du allerede brugt valgbrikken.  

 

Valgfag C-niveau: Du kan vælge imellem billedkunst, erhvervsøkonomi, informatik, 

latin, mediefag og psykologi. 

 

http://www.ug.dk/


Sundhedsprofilen 

Naturvidenskabelig studieretning 

Biologi A og Kemi B 

 

 
Sundhedsprofilen er for dig, der: 

• ønsker at arbejde med krop, ernæring og sundhed. 
• ønsker en mellemlang uddannelse indenfor f.eks. fysioterapi, ernæring, 

sygepleje, forsvar og politi, samt evt. længere uddannelser i f.eks. idræt. 
Opgraderer du matematik til A-niveau vil du får adgang til endnu flere af de 
lange uddannelser indenfor biologi, kemi og natur. 

• i skolen kan lide fag som biologi, kemi, idræt og gerne vil forstå naturen og 
kroppen. Du holder af eksperimenter i de forskellige naturvidenskabelige fag 
og af at foretage tests, målinger og beregninger på både din egen krop (i 
idræt/bio) og den omgivende verden (i bio/kemi).  

1.g  2.g  3.g 
     
Biologi A  Biologi A  Biologi A      
Kemi B  Kemi B        
Idræt B  Idræt B  Idræt B 
     
Dansk A  Dansk A  Dansk A 
     
Historie A  Historie A  Historie A 
     
Engelsk B  Engelsk B  Samfundsfag C 
     
Matematik B  Matematik B  Oldtidskundskab 
     
Fysik C    Religion C 
     

Billedkunst/  
Mediefag C    Valgfag C 
     

2. fremmedsprog  2. fremmedsprog  Valgfag B til A 
     

     
 

  Studieretningsfag    Fællesfag    2. fremmedsprog    Valgfag 



Sundhedsprofilen 

Naturvidenskabelig studieretning 

Biologi A og Kemi B 

 

 
Adgangskrav:  

Denne studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på alle mellemlange 
videregående uddannelser. Den opfylder også adgangskravene på de fleste lange 
videregående uddannelser. Vær dog opmærksom på, at visse naturvidenskabelige 
uddannelser kræver matematik på A-niveau. Enkelte uddannelser kræver også 
engelsk, fysik og/eller kemi på A-niveau.  
 
Hvis du vil vide mere kan du afprøve adgangsnøglen på http://www.ug.dk.  
 
 
Forklaring af valgbrikker: 

På denne studieretning har du to valgbrikker. En du skal bruge til at hæve et fag fra 

B-niveau til A-niveau og en til et ekstra C-niveaufag. 

 

Valgfag B til A: Hvis du har valgt tysk som 2. fremmedsprog, kan du hæve et af 
følgende fag: Matematik, engelsk, kemi og tysk. Hvis du har valgt spansk A-niveau 
som 2. fremmedsprog, har du allerede brugt valgbrikken.  
 

Valgfag C-niveau: Du kan vælge imellem billedkunst, erhvervsøkonomi, informatik, 

latin, mediefag og psykologi. 

 
 



Idræts- og samfundsprofilen 

Samfundsvidenskabelig studieretning 

Idræt A, Samfundsfag A og Matematik B 

 
Idræts- og samfundsprofilen er for dig, der: 

• brænder for idræt og samfundsfag og ønsker at bruge disse i dit fremtidige 
arbejde f.eks. indenfor idræt, samfundsforhold eller i sundhedssektoren. 

• ønsker en uddannelse indenfor en bred vifte af såvel lange som mellemlange 
videregående uddannelser som idræt, statskundskab, sundhedsvidenskab eller 
fysioterapi. 

• i skolen kan lide fag, der udfordrer dig. Du er interesseret i kroppen i bred 
forstand og sundhedens betydning både for den enkelte person og i et 
samfundsmæssigt perspektiv. Dette sætter vi ind i en både praktisk og 
teoretisk ramme. Denne studieretning er tilrettelagt på forhånd, så fagene 
spiller meget sammen.  
 

1.g  2.g  3.g 
     
Idræt A  Idræt A  Idræt A 
     
Samfundsfag A  Samfundsfag A  Samfundsfag A 
     
Matematik B  Matematik B        
Dansk A  Dansk A  Dansk A 
     
Historie A  Historie A  Historie A 
     
Engelsk B  Engelsk B  Religion C 
     
 
Fysik C  Informatik C  Oldtidskundskab C 
     
Billedkunst/  
Mediefag C  Biologi/Kemi C  

Biologi/Kemi/ 
Informatik/Fysik B 

     

2. fremmedsprog  2. fremmedsprog  

Valgfag  
C til B / B til A 

          

 

  Studieretningsfag    Fællesfag    2. fremmedsprog    Valgfag 



Idræts- og samfundsprofilen 

Samfundsvidenskabelig studieretning 

Idræt A, Samfundsfag A og Matematik B 

 

 
Adgangskrav:  

Denne studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på de fleste mellemlange 
videregående uddannelser. Den opfylder også adgangskravene på de fleste lange 
videregående uddannelser; især indenfor humaniora og samfundsvidenskaberne. 
Den kvalificerer ikke umiddelbart til længerevarende naturvidenskabelige 
uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin mm.  
Vær opmærksom på hvilke fag, du i givet fald skal hæve til A- eller/og B-niveau.  
 
Hvis du vil vide mere kan du afprøve adgangsnøglen på http://www.ug.dk.  
 
 
Forklaring af valgbrikker:  
På denne studieretning har du en valgbrik, hvor du enten skal hæve et fag fra C-
niveau til B-niveau eller hæve et fag fra B-niveau til A-niveau.  
 
Valgfag C til B: Hvis du har valgt tysk som 2. fremmedsprog, kan du hæve et af 
følgende fag: Biologi, fysik, informatik, kemi eller mediefag. Hvis du har valgt 
spansk A-niveau som 2. fremmedsprog, har du allerede brugt valgbrikken.  
Vær opmærksom på, at hvis du vil læse idræt på universitetet, skal du bruge en 
valgbrik til at opgradere fysik C til fysik B. 
 

Valgfag B til A: Hvis du har valgt tysk som 2. fremmedsprog, kan du hæve et af 

følgende fag: Engelsk, tysk, matematik. Hvis du har valgt spansk A-niveau som 2. 

fremmedsprog, har du allerede brugt valgbrikken. 

 

NB:  

Kun på Brøndby Gymnasium: 

Vi er det eneste gymnasium i hovedstadsområdet som tilbyder idræt på A-niveau. 



Samfundsprofilen  

Samfundsvidenskabelig studieretning 

Samfundsfag A og Engelsk A 

 
Samfundsprofilen er for dig, der:  

• ønsker at arbejde med samfundsforhold, kommunikation og sprog.   

• ønsker en uddannelse indenfor internationale studier, erhvervsøkonomi, 

jura, psykologi, politik, sprog og kommunikation. 

• i skolen kan lide fag som samfundsfag, engelsk og historie. Du er interesseret 

i samfundsforhold både lokalt og globalt, og du kan lide at diskutere aktuelle 

forhold inden for politik, økonomi og lovgivning. Du har mulighed for at vælge 

spansk på A-niveau og dermed sætte endnu mere fokus på globale 

samfundsforhold. Du vælger på denne studieretning mellem psykologi C eller 

erhvervsøkonomi C (med mentorordning). 

 

1.g  2.g  3.g 
     

Samfundsfag A  Samfundsfag A  Samfundsfag A 
     

Engelsk A  Engelsk A  Engelsk A 
     

Idræt C  Idræt C  Idræt C 
     

Dansk A  Dansk A  Dansk A 
     

Historie A  Historie A  Historie A 
     

Matematik B  Matematik B  Religion C 
     

Fysik C 
 

Psykologi/ 
Erhvervsøkonomi C  

Biologi/Kemi/ 
Informatik/Fysik B  

     
Billedkunst/ 
Mediefag C  

Biologi/Kemi/ 
Latin C  

Oldtidskundskab C 
     
  Informatik C   

     

2. fremmedsprog  2. fremmedsprog  Valgfag C til B / B til A 
  

  Studieretningsfag    Fællesfag    2. fremmedsprog    Valgfag 



Samfundsprofilen  

Samfundsvidenskabelig studieretning 

Samfundsfag A og Engelsk A 

 

 
Adgangskrav:  

Denne studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på de fleste mellemlange 
videregående uddannelser. Den opfylder også adgangskravene på de fleste lange 
videregående uddannelser; især indenfor humaniora, samfundsvidenskab og 
handelshøjskolerne. Den kvalificerer ikke umiddelbart til længerevarende 
naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin mm.  
Vær opmærksom på hvilke fag, du i givet fald skal hæve til A- eller/og B-niveau.  
 
Hvis du vil vide mere kan du afprøve adgangsnøglen på http://www.ug.dk.  
 
 
Forklaring af valgbrikker:  
På denne studieretning har du en valgbrik, hvor du enten skal hæve et fag fra C-
niveau til B-niveau eller hæve et fag fra B-niveau til A-niveau.  
 
Valgfag C til B: Hvis du har valgt tysk som 2. fremmedsprog, kan du hæve et af 
følgende fag: biologi, psykologi, fysik, idræt, informatik, latin, kemi eller mediefag. 
Hvis du har valgt spansk A-niveau som 2. fremmedsprog, har du allerede brugt 
valgbrikken.  
 

Valgfag B til A: Hvis du har valgt tysk som 2. fremmedsprog, kan du hæve et af 

følgende fag: Matematik eller tysk. Hvis du har valgt spansk A-niveau som 2. 

fremmedsprog, har du allerede brugt valgbrikken. 

 



Sprogprofilen 

Sproglig studieretning 

Engelsk A, Spansk A og Latin C 

 
Sprogprofilen er for dig, der: 

• ønsker at arbejde med kommunikation, sprog, medier. 

• ønsker en uddannelse indenfor film- og medievidenskab, journalistik, jura, 

sprog, kultur og historie, retorik, kommunikation, undervisning, psykologi, samt 

erhvervsøkonomiske uddannelser med et internationalt sigte.  

• i skolen kan lide at arbejde med at lære nye sprog og samtidig forstå dit eget 

sprog bedre. Du vil opleve samarbejde mellem engelsk, spansk, dansk og historie 

i et internationalt perspektiv. Du skal arbejde med sprogs opbygning og 

grammatik, men også med sprogs rolle i samfundet. Du vil blive klogere på 

mediernes betydning og styrke din egen evne til at kommunikere. Du vælger på 

denne studieretning mellem psykologi C eller erhvervsøkonomi C (med 

mentorordning). 

1.g  2.g  3.g 
     

Engelsk A  Engelsk A  Engelsk A 
     

Spansk A  Spansk A  Spansk A 
     

  Latin C   
     

Dansk A  Dansk A  Dansk A 
     

Historie A  Historie A  Historie A 
     

Idræt C  Idræt C  Idræt C 
     

Matematik B  Matematik B  Oldtidskundskab C 
     

Samfundsfag B  Samfundsfag B  Religion C 
     

Fysik C  

Erhvervsøkonomi/ 
Psykologi C  

Biologi/Kemi/ 
Informatik/Fysik B 

     
     

Billedkunst/Mediefag C  

Biologi/Kemi/ 
Informatik C  Valgfag C til B 

     

 

  Studieretningsfag    Fællesfag   Valgfag 



Sprogprofilen 

Sproglig studieretning 

Engelsk A, Spansk A og Latin C 

 

 
Adgangskrav:  

Denne studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på størstedelen af de 
mellemlange videregående uddannelser. På de lange videregående uddannelser 
opfylder den adgangskravene på de fleste fag indenfor humaniora og 
samfundsvidenskaberne. Den kvalificerer ikke til længerevarende 
naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin m.m.  
 
Hvis du vil vide mere, kan du afprøve adgangsnøglen på http://www.ug.dk.  
 
 
Forklaring af valgbrikker:  
På denne studieretning har du en valgbrik, som du kan bruge til at hæve et fag fra 

C-niveau til B-niveau.  

 

Valgfag C til B: Du kan hæve følgende fag: biologi, fysik, idræt, informatik, kemi, 

latin, mediefag og psykologi. 

 



Sport HF 

Ny uddannelse på Brøndby Gymnasium! 

Sport HF er for dig, der: 

• er særligt idrætsaktiv – ”atleterne”. 

Uddannelsen er til dig, som gerne vil dyrke din sportsgren på højt niveau, 

samtidig med at du tager en uddannelse. Uanset om du dyrker fodbold, 

håndbold, svømning, atletik eller en anden sport, så er der på Sport HF plads til 

morgentræning i dit skema, og du vil kunne gøre brug af de forskellige tilbud, vi 

har til elitesportsudøvere. 

• har interesse for sundhedssektoren og fysisk udfoldelse  

Uddannelsen er til dig, der interesserer dig for idræt og sundhed. Som elsker at 

bruge kroppen og derfor gerne dykker ned i en ungdomsuddannelse, der peger 

frem mod en mellemlang uddannelse indenfor sundhedsområdet eller en 

erhvervsuddannelse, hvor det fysiske er i centrum.  

HF - 1. 
semester  

HF - 2. 
semester  

HF - 3. 
semester  

HF - 4. 
semester 

       

Dansk A  Dansk A  Dansk A  Dansk A 
       

Engelsk B  Engelsk B  Engelsk B  Engelsk B 
       

Matematik C  Matematik C            

KS-pakken  KS-pakken  KS-pakken  
 

       

NF-pakken  NF-pakken     
       

Idræt C  Idræt C  Idræt B  Idræt B        

Psykologi C 

 

Psykologi C 

 

Matematik/ 

 

Matematik/ 
  Psykologi B Psykologi B 
       

Projekt - 
praktikforløb  

Projekt - 
praktikforløb  

 
 

Projekt - 
praktikforløb 

 

NF: Naturfagspakken (biologi C, geografi C og kemi C) 

KS: Kultur- og samfundsfagspakken (historie B, samfundsfag C og religion C) 

Efter første år afslutter du: Naturfagspakken og matematik/psykologi C. 

Efter andet år afslutter du: Dansk, engelsk, idræt, matematik/psykologi B og 
kultur- og samfundspakken. Desuden skal du aflevere den større skriftlige opgave 
(SSO), som du også får karakter for. 



Sport HF 

Du får: 

• en adgangsgivende HF* 

• et skræddersyet uddannelsesforløb 

• tilknyttet sportskoordinator og studievejleder 

• fleksibilitet i forhold til sportsligt fravær 

• mulighed for morgentræning i egen klub eller med gymnasiets linjeidrætshold 

• elitesportsmiljø med de største danske sportstalenter 

• supplerende funktionel træning 

• frokost & frugt 

 

Tilrettelæggelse: 

Forløbet er tilrettelagt således, at der skal være plads til træning af varierende 
mængde i skoleskemaet. 
Filosofien er, at morgentræning giver overskud til undervisningen. Derfor kan du 
have klubaktivitet tirsdag og torsdag morgen. Enkelte af dine fag kan blive 
tilrettelagt som f.eks. turboforløb. 

 
Adgangskrav:  
Sport HF er en 2-årig gymnasial uddannelse målrettet erhvervsakademi-  
og professionsbacheloruddannelser.  
Sport HF er med sit fokus på idræt, sundhed og it oplagt til en karriere som 
fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, diætist, pædagog, politibetjent, 
brandmand og tilsvarende. Vær opmærksom på, at matematik på B-niveau kan 
være adgangsgivende. 

Kort sagt: Uddannelser med fokus på mennesker, sundhed og bevægelse.  

Ved uddannelsens afslutning kommer du ud med en fuldgyldig HF-eksamen til alle 
korte og mellemlange uddannelser, hvor der ikke er gået på kompromis med 
uddannelsens kvalitet. 

Vær opmærksom på, at du skal supplere med en udvidet fagpakke, hvis du 
efterfølgende vil læse videre på universitetet. 

http://brondby-gym.dk/dk/kommende-elev/linjeidraet-291/


Kontaktoplysninger 

 

Brøndby Gymnasium 

Brøndby Stadion 28A 

2605 Brøndby 

bg@brondby-gym.dk (sikker mail)...................................................Tlf.: 4320 5070 

 

Rektor Pia Sadolin 

ps@brgym.dk.................................................................................Tlf.: 4320 5071 

 

Vicerektor Sanne Midtgaard 

sm@brgym.dk................................................................................Tlf.: 4320 5072 

 

 

Studievejledere: 

Anne Krabbe-Poulsen 

akp@brgym.dk 

 

Maja Schomacker 

mas@brgym.dk 

 

 

 

Læs mere om os på www.brgym.dk 


