Tættere på virkeligheden

Velkommen til
Handelsgymnasiet
eucnord.dk

Velkommen til
Handelsgymnasiet
Hjørring
Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en
studieforberedende og almendannende uddannelse. Det gør vi også – og lidt mere!

Vores opgave er at gøre dig til studerende. Det kræver,
at du også selv bidrager og kan se nødvendigheden af
at gøre dit bedste.
Skolens forskellige tilbud sikrer, at vi støtter op om din
faglige og personlige udvikling gennem hele dit gym
nasiale forløb.
Handelsgymnasiet gør dig til student og klar til videre
gående uddannelse. Det er et oplagt valg, hvis du har
lyst til en karriere i private eller offentlige virksomheder
bagefter. Du kan fx læse videre på universitet, handels
højskole, erhvervsakademi og professionshøjskole.
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I Handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig med
markedsføring, virksomhedsøkonomi, samfundsøko
nomi, sprog, kultur og almene fag. Du lærer ikke teorier
for teoriernes skyld – her bruges de til at forstå virke
ligheden, fx virksomhedens eksportmuligheder og den
globale økonomi og politik.
Det internationale prioriteres højt, da hovedparten af
Danmarks markeder ligger i udlandet. Du bliver godt
rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig
eller arbejde i udlandet.

Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver
Handelsgymnasiet dig en god ballast. Afsætning, virk
somhedsøkonomi, innovation, IT og iværksætteri er en
vigtig del af uddannelsen.
Den daglige undervisning er opdelt i moduler á 60
minutter. På dit ugeskema vil der måske være en pause
mellem 2 moduler. Sådan et lektiemodul er oplagt at
bruge til lektielæsning, opgaveskrivning eller projekt
arbejde i grupper. Ind imellem brydes det daglige
skema af arbejdet med temaer i studieområdet eller
andre tværfaglige opgaver.

Studiemiljø
Vi tilbyder lektiecafeer, fællesarrangementer, studie
rejser, virksomhedsbesøg mv. – aktiviteter, der er med
til at gøre dine 3 år på Handelsgymnasiet udfordrende
og spændende.
Det er også muligt at bruge skolen uden for undervis
ningstiden til fredagscafe, bands osv. Se mere på eucnord.
dk.

Fester

IT er en integreret del af undervisningen i fag og
studieområder – og i øvrigt også i kommunikationen
på skolen. En del af undervisningen i IT samles i faget
Informatik.

På adressen er der et Elevråd, der bl.a. er med til at
arrangere de almindelige skolefester med diskotek og
gæsteoptræden. Vi har også fredagscafe, hvor du kan
hygge dig med spil og musik i elevcafeen. Sidst, men
ikke mindst, har vi gallafesten om foråret, hvor 3. g’erne
fejrer sidste skoledag.

Studieretninger

Videre frem

Alle studieretninger i Handelsgymnasiet indeholder en
række studieretningsfag.

Hhx uddannelsen giver adgang til at læse videre, så der
vil især være fokus på vejledningstilbud, der kan være
med til at afklare dit valg af videregående uddannelse
efter Handelsgymnasiet. Det foregår dels i undervis
ningen ved underviserne, læse og matematikvejleder
samt studievejlederen og dels ved vejledning af studie
valg Nord.

En studieretning er en fagpakke, der giver dig mulighed
for at arbejde med emner og problemstillinger, der har
din særlige interesse. Hvis du fx har en særlig sproglig
interesse, kan du inden for den sproglige studieretning
få 3 sprog på Aniveau.

Prøver og eksaminer
Der er prøver og eksamener gennem alle 3 år. En hhx
eksamen består i mindst 10 obligatoriske prøver – her
under et studieområdeprojekt.

|

3

4
|

i Handelsgymnasiet

De 3 år

Forårssemester
Vejledning og brobygning til videregående uddannelse |
Studieområdeprojekt | Gallafest | Afsluttende eksaminer | Dimission

3.G

Efterårssemester
Tværfaglig opgave | Ekskursioner

Forårssemester
Erhvervscase | Studierejse | Terminsprøver | Interne årsprøver og
afsluttende eksaminer | Vejledning til valg af videregående uddannelse |
1 tværfagligt forløb

2.G

Efterårssemester
Virksomhedsbesøg og gæstelærere | 2 tværfaglige forløb

Forårssemester
2 tværfaglige forløb | Valg af valgfag |
Intro til handelsgymnasiets prøve og evalueringsformer

1.G

Efterårssemester
3 måneder i grundforløbsklasse | Klasserumskultur | Ryste-sammen-aktiviteter |
Intro til handelsgymnasiet | Intro til fagene | Intro til studie-/lektiecafé |
Fokus på undervisningsformer, mundtlighed og skriftlighed og det
at være gymnasieelev | Endeligt valg af studieretning | Intro til IT-anvendelse |
Intro til anvendelse af I-bøger | Almen sprogforståelse |
Økonomisk grundforløb | 1 tværfagligt forløb
|
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Studieretninger
Økonomi og marked 1

STUDIERETNINGSFAG
– Virksomhedsøkonomi A
– Matematik A
2. fremmedsprog: Tysk B / Fransk A (beg.) / Spansk A (beg.)

Økonomi og marked 2

Økonomi og marked 3

Sprog

STUDIERETNINGSFAG
– Afsætning A
– Virksomhedsøkonomi A
Matematik B er obligatorisk
2. fremmedsprog: Tysk B / Fransk A (beg.) / Spansk A (beg.)

STUDIERETNINGSFAG
– Afsætning A
– International økonomi A
Matematik B er obligatorisk
2. fremmedsprog: Tysk B / Fransk (beg.) / Spansk A (beg.)

STUDIERETNINGSFAG
– Tysk A (fortsætter)
– Fransk A (beg.) / Spansk A (beg.) / Kinesisk B (beg.)
Matematik C er obligatorisk
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OBLIGATORISKE FAG

STUDIEOMRÅDE

Dansk A
Engelsk A
2. fremmedsprog (begynder B / forts. B / begynder A)
Virksomhedsøkonomi B
Afsætning B
International økonomi B
Historie B
Matematik B eller C
Samfundsfag C
Erhvervsjura C
Informatik C
Erhvervscase

Tematiseret undervisning
Tematiserede tværfaglige undervisningsforløb

VALGFAG
Matematik B / A*
Tysk A
Afsætning A
International økonomi A
Virksomhedsøkonomi A
Samfundsfag B
Psykologi B – sammenhængende forløb over 2 år
Psykologi C
Innovation C / B
Kulturforståelse C/B
Filosofi C
Mediefag C
Finansiering C
Idræt C / B
Organisation C
Erhvervsjura B
Markedskommunikation C

* Vær opmærksom på, at visse videregående uddannelser
har Matematik B som adgangskrav for optagelse.

“Handelsgymnasiet gør dig
til student og klar til videregående uddannelse. Det er et
oplagt valg, hvis du har lyst til
en karriere i private eller
offentlige virksomheder bagefter. Du kan fx læse videre på
universitet, professionshøjskole og erhvervsakademi.”
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Vi har fokus på læring og trivsel.
Vi stiller krav og du har et medansvar – både for læring og social
trivsel!
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Økonomi og
marked 1
OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
International økonomi B
Tysk B / Fransk A (begynder)
/ Spansk A (begynder)
Samfundsfag C
Erhvervsjura C
Informatik C

Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde
med virksomhedsøkonomiske og samfundsøkonomiske
problemstillinger i en globaliseret verden. Du vil tillige
komme til at arbejde med strategi og marketing.

Studieretningsfag
– Virksomhedsøkonomi A
– Matematik A
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Økonomi og
marked 2
Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde
med økonomi og marketing i virksomheder. Der vil
være fokus på såvel danske som internationale forhold.
Bemærk: Denne studieretning udbydes sammen med
Innovation på C- eller B-niveau samt til elever, der
ønsker idræt på B-niveau (sportselever). Læs mere
herom på siderne 16 og 17.

Studieretningsfag
– Afsætning A
– Virksomhedsøkonomi A
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OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Engelsk A
Historie B
International økonomi B
Tysk B / Fransk A (begynder)
/ Spansk A (begynder)
Samfundsfag C
Matematik B
Erhvervsjura C
Informatik C

Økonomi og
marked 3
OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Engelsk A
Historie B
Virksomhedsøkonomi B
Tysk B / Fransk A (begynder)
/ Spansk A (begynder)
Samfundsfag C
Matematik B
Erhvervsjura C
Informatik C

Studieretningen henvender sig til dig, der vil
arbejde med økonomi og marketing i virksomheder på
såvel nationalt som internationalt plan.
Bemærk: Denne studieretning udbydes sammen med
en studierejse til USA i 3. g – læs mere på side 15.

Studieretningsfag
– Afsætning A
– International økonomi A
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Sprog
Studieretningen henvender sig til dig, der vil arbejde
med sprog, medier og kommunikation mellem lande og
kulturer.

Studieretningsfag
– Tysk A (fortsætter)
– Fransk A (begynder) / Spansk A (begynder) /
Kinesisk B (begynder)
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OBLIGATORISKE FAG
Dansk A
Engelsk A
Historie B
International økonomi B
Virksomhedsøkonomi B
Afsætning B
Samfundsfag C
Erhvervsjura C
Matematik C
Informatik C

Efter skoletid

Company Programme

i Handelsgymnasiet

Vi har ﬂere tilbud til vores elever ud over skoletiden. Nogle af tilbuddene er
bundet op på, at man tilmelder sig konkurrencer, andre er forløb, der strækker sig over en længere periode. Alle aktiviteter har enten et fagligt eller et
studiesocialt sigte.

National Entreprenørskabsmesse
Nordjyske Nyskabere
Nordjyske Gymnasiers Akademi
Lektiecafé i fagene matematik,
virksomhedsøkonomi m.ﬂ.
DM i Handelsskole Håndbold
DM i Handelsskole Fodbold
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Du kan i 3. g komme med Handelsgymnasiet til USA. Det foregår i den studieretning, der hedder Økonomi og marked 3 (afsætning A og international økonomi A).

Tidspunkt og omfang
Turen kommer til at ligge omkring efterårsferien, dvs.
ugerne 41, 42 og 43.

Undervisning
Der vil være undervisning på University of Washing
ton hver dag, og vores samarbejdspartner i Seattle vil
skræddersy undervisningen efter vores behov. Der vil
være undervisning i temaer inden for virksomhedsøko
nomi, international økonomi, samfundsfag, afsætning,
historie og kulturforståelse, som har relation til målene
fra den hjemlige undervisning. Der vil blive arrangeret
besøg på lokale virksomheder og institutioner. Eleverne
skal vælge valgfaget kulturforståelse.

Indkvartering
Du vil blive indkvarteret hos private familier i byen,
således at der bliver rig mulighed for at få indsigt i
den amerikanske kultur. Vores kontakt i USA udvælger
efter en screeningsproces den rette værtsfamilie til
vores familie.

klassens lærere og prisen, samlet for begge studieture,
er ca. 25.000 kr.. Der tages forbehold for udviklingen i
dollarkursen samt prisen for flybilletter.
Seattle
Seattle ligger i staten Washington i det nordvestlige
USA. Seattle har ca. 600.000 indbyggere i selve byen
og op imod 3 millioner incl. forstæder. Byen har flere
store virksomheder bl.a. Starbucks og Amazon.com.
Der er flere store uddannelsesinstitutioner, hvilket er
med til at give et levende og spændende miljø i byen.

Bevis
Skolen arbejder på at blive akkrediteret til at kunne
udstede et særligt bevis til eleverne sammen med deres
studentereksamensbevis. Det drejer sig om det såkaldte
European Business Baccalaureate Diploma (EBBD), der
er anerkendt på tværs af grænser i Europa. EBBD er
et bevis på, at du har opnået viden og kompetencer
inden for bl.a. international forretningskultur, og at du
er i stand til at arbejde med økonomiske spørgsmål på
et fremmedsprog.

Pris
Der er en ekskursion til København i 1. g samt 2
studieture på denne studieretning – én i 2. g
og én i 3. g. Studierejsen i 2. g aftales blandt

Oprettelse
Studieretningen oprettes ved min. 15 og max 28 til
meldte.
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Innovationslinje
På Handelsgymnasiet kan du også gå på en særlig
Innovationslinje. Det er i studieretningen Økonomi og
marked 2 (afsætning A og virksomhedsøkonomi A).
I klassen vil du bruge 2 valgfagsblokke på innovation B. Det har den
konsekvens, at du SKAL have tysk som 2. fremmedsprog.
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Sportsklasse
På Handelsgymnasiet kan du gå i en Sportsklasse. Det
er i studieretningen Økonomi og marked 2 (afsætning A
og virksomhedsøkonomi A).
Klassen er konstrueret således, at der tages hensyn til morgentræning
tirsdage og torsdage, således at 1. lektion først starter kl. 09.20.
Du skal være opmærksom på, at du ved at vælge denne klasse samtidig
vælger, at du har tysk B som 2. fremmedsprog, og at du bruger dine
valgfag på Idræt B.
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Kina
I 3. g har du mulighed for at rejse til Kina på studietur.
Turen varer ca. 10 dage og koster omkring
10.000 kroner i egenbetaling.
Uanset hvilken studieretning du har valgt, kan du tilmelde dig studietu
ren i 3. g. Du skal dog være opmærksom på, at du forpligter dig på at
have en af vore kinesiske gæster boende, mens de er på studieophold i
Hjørring.
Efter hhx har du mulighed for at rejse til Kina for at undervise kinesiske
elever i engelsk. Vores elever er efterspurgte, da de har et højt sprogligt
niveau. Hvis du ønsker denne mulighed, så skal du lave en ansøgning i
slutningen af 3. g, og efter et Skypeinterview udvælges kandidaterne,
der får tilbudt muligheden. Lønnen dækker kun lige omkostningerne
til bolig og mad, så du skal forvente, at du skal spare op til flybillet og
lommepenge.
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Sprog
– hvad kan jeg vælge?
Engelsk er obligatorisk
Engelsk er obligatorisk 1. fremmedsprog på Aniveau, men du skal også
have et 2. fremmedsprog. Det kan være tysk B, kinesisk B, spansk A eller
fransk A, og du skal vælge ét af dem.

Tysk er fortsættersprog
For at vælge tysk skal du have haft det i grundskolen. Tysk bliver derved
en naturlig fortsættelse af undervisningen i grundskolen. Du vil komme til
at arbejde med emner, der også vil indgå i andre fag, og du vil styrke dine
evner til at skrive og tale tysk. Du skal have tysk i mindst 2 år (Bniveau).

Spansk, fransk og kinesisk er begyndersprog
Hvis du vælger spansk eller fransk som begyndersprog får du det på A
niveau. Det vil sige, at du skal have faget i alle 3 år. Du opnår både mundtli
ge og skriftlige kompetencer. Kinesisk udbydes på Bniveau, hvilket vil sige,
at du skal have det i 2 år og kun i studieretningen sammen med tysk A.
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