
- Tættere på virkeligheden!



Mission

Grundskolen

Erhvervsuddannelser
HG/EUX (Handelsskole)

EUD/EUX (Teknisk skole)

Social og sundhedsuddannelser 
(SOSU)

Landbrugsuddannelser

Søfartsuddannelser

Varighed: ca. 4 år

Mål: job

Niveau: C, D, E og F

Gymnasiale uddannelser
Det merkantile Gymnasium (hhx)

Det tekniske Gymnasium (htx)

Det almene Gymnasium (stx)

HF

Varighed: 3 år (HF 2 år)

Mål: Videregående 
uddannelse

Niveau: A, B og C



Handelsgymnasiet i Hjørring!
Det merkantile gymnasium
• En gymnasial uddannelse

• Især for dig, der har lyst til at tage en 
videregående uddannelse

• Økonomi, salg, sprog og kultur, 
kommunikation, reklame, eksport, 
markedsføring, ledelse, medier og it



Hvad kan jeg bruge hhx til?
Læse videre på fx

Universitet, professionshøjskole, 
journalisthøjskole, erhvervsakademi (KVU)

Få adgangsbillet til en praktikplads, job og karriere 
i erhvervslivet, organisationer eller i offentlige 
virksomheder i Danmark eller i udlandet

Vejledningstilbud findes på skolen undervejs i 
uddannelsen, der hjælper til at afklare valg



Linjer og job
Økonomi og markedslinjen:
Jura- eller økonomiuddannelse på universitet og 
handelshøjskole eller evt. læreplads i en bank eller 
revisionsfirma.
Cand. merc. uddannelse på handelshøjskolen, 
kombinationsuddannelse på HA, reklame, salg og medier.

Sproglige linje:
Sprog- og kommunikationsuddannelse på universitet eller 
handelshøjskole, kombinationsuddannelse med sprog og 
økonomi eller eksport/import



Det merkantile gymnasiums 
profil



Variation og plads til 
selvstændighed
Moderne vidensområder inden for bl.a. virk-
somhedsøkonomi, samfundsøkonomi, it, sprog, 
kultur og kommunikation

Erhvervsrettede dannelsesperspektiver

Innovation og problemløsning. 

Virkelighedsnære cases og projekter



Grundforløbet
Grundforløbet varer 3 måneder
Det er en introduktion til studieretningens fagområder og fag 
samt den type videregående uddannelser studieretningen 
retter sig mod.
Løbende samtaler/evalueringssamtaler, der hjælper i valget af 
kunne beslutte, hvilken studieretningspakke du ønsker.
Grundforløbet afsluttes med to mindre prøver, der overføres til 
eksamensbevis (væger hver 0,25).
Der vil være en skriftlig intern prøve i matematik efter 
grundforløbet.



Studieretninger

• Studieretninger vælges efter grundforløbet 
med udgangspunkt i 2 studieretningsfag 
på A-niveau samt 2. fremmedsprog

• Mindst 2 valgfag

• SOP skrives i 3g og afsluttes ud over den 
skriftlige opgave med en mundtlige prøve



Linjer og studieretninger
Økonomi og marked
Matematik A og Virksomhedsøkonomi A
2. fremmedsprog tysk B, Fransk A begynder, Spansk A begynder, Kinesisk A begynder

Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A
2. fremmedsprog tysk B, Fransk A begynder, Spansk A begynder, Kinesisk A begynder
(Matematik B)

Afsætning A og International Økonomi A
2. fremmedsprog tysk B, Fransk A begynder, Spansk A begynder, Kinesisk A begynder
(Matematik B)

Økonomi og sprog
Afsætning A og Tysk A fortsætter/Fransk A begynder/Kinesisk A begynder
(Matematik B) OBS minus Spansk A begynder!

Sprog
Tysk A fortsætter og Fransk A begynder/Kinesisk A begynder/Spansk A begynder
(Matematik C)



Det merkantile gymnasiums 
profilfag
• Engelsk A
• Virksomhedsøkonomi B/A
• Afsætning B/A
• International Økonomi B/A
• Matematik C/B/A (Kun studieretning med 3 fremmedsprog har matematik C. 

Alle andre har minimum B)
• Historie B
• Erhvervsjura C
• Samfundsfag C
• 2. fremmedsprog på B/A-niveau 
• Informatik C



Valgfag

• Valgfagene vil komme til at bidrage til at tone 
uddannelsen og studieretningerne

• Hver elev vælger minimum 2 valgfag (nogle kan være 
bundet af pakker)

• På nuværende tidspunkt ved vi imidlertid ikke, hvordan 
det kommer til at udfolde sig



Evaluering og eksamen

• Eleverne skal evalueres på flere forskellige 
måder. Der vil være minimum 5 interne prøver

• Der vil være minimum 10 prøver med ekstern 
bedømmelse – herunder prøve i skriftlig dansk 
samt i studieområdeprojekt (SOP)



Mission

HHX – andet og mere end det 
faglige
• Oplevelser og kammeratskab i det daglige

• Sportsdage, skoleband, fester, fredagscafé og 
elevråd

• Fællesarrangementer, studierejse, ekskursioner, 
studiekredse m.m.



Mission

Hvordan søger du?
• Optagelse via: www.optagelse.dk

Optagelse
• Efter 9. eller 10. klasse, såfremt du opfylder de 

fastsatte karakterkrav og såfremt du har aflagt alle 
obligatoriske prøver samt bestået dem jf
optagelsesbekendtgørelsen

• Såfremt du ikke opfylder ovennævnte betingelser 
kan optagelse ske efter optagelsessamtale eller 
optagelsesprøve

http://www.optagelse.dk/


Mission

Få mere at vide om hhx
• Spørg skolevejlederen på din skole
• Spørg Ungdommens Uddannelses-

vejledning (UU) – www.uuhjoerring.dk
• Besøg Handelsgymnasiet på Hestkærvej 30, 

Hjørring i forbindelse med introarrangementer, 
brobygning eller til infoarrangementet i januar 
måned

• Søg information på eucnord.dk
• Søg information på UddannelsesGuiden www.ug.dk

http://www.uuhjoerring.dk/
http://www.eucnord.dk/
http://www.ug.dk/
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