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Flere uddannelser 
– én skole

En gymnasial uddannelse på Fjerritslev Gymnasium 
er i dag flere ting. Men uanset om du vælger HHX, 
HF eller STX, bliver du en del af det sociale og 
faglige fællesskab på FG.

Selv om vi er vokset, er FG stadig en skole, hvor 
vi kender ansigterne på alle, og hvor vi er fælles 
om rigtig meget: et studiemiljø præget af høj 
faglighed, et stærkt fællesskab omkring skolens 
sociale liv og de mange frivillige, kreative aktiviteter. 
Og sidst, men ikke mindst: vi deler en viden om, 
at når vi tager en gymnasial uddannelse, forærer 
vi os selv en uendelig række af valgmuligheder.

Et stigende antal nye elever har valgt at tage en 
ungdomsuddannelse her på skolen. Med vores 
varierede udbud har vi gjort det endnu lettere at 

beslutte sig for at lade sig opkvalificere og dermed 
åbne en række nye døre ud i livet. En eksamen 
fra FG bringer dig meget tættere på opfyldelsen 
af dine fremtidsdrømme.

”Der er en god stemning på gymnasiet. Man hører 
ikke om nogen, der har det dårligt. Alle passer 
ind et eller andet sted, og alle kan sammen. For-
holdet til lærerne er meget afslappet, og man kan 
ikke forestille sig, at lærerne her ikke kan huske 
ens navn.” Søren

”Jeg synes, STX er en god, bred grunduddannelse 
at have. Man har så mange muligheder, så hvis 
man derefter vælger at læse noget, som man for-
tryder, kan man næsten altid skifte til noget andet, 
idet STX åbner op til rigtig mange ting.” Mia

”Jeg kan godt lide at gå i gymnasiet pga. de 
spændende fag, som man går i dybden med. Jeg 
kan også godt lide, at man får tildelt mere ansvar, 
end man gjorde i folkeskolen.” Marcel
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”Det gode ved at gå i gymnasiet er selvfølgelig 
det, at man lærer en masse, men det er også 
festerne og det sociale samvær. Der sker hele 
tiden noget, som samler folk. Stemningen på 
gymnasiet er hyggelig, og man kan være den, 
man er, og behøver ikke at gå i noget bestemt 
tøj”. Iben 3.h

HF
HF-uddannelsen giver dig på to år en bred ind-
sigt i historie, kultur, IT, naturvidenskab og sam-
fundsforhold. Uddannelsen indeholder, ligesom 
det almene gymnasium, en bred vifte af fag, 
og valgfagene er de samme som i gymnasiet.

”Jeg kan godt lide at male forskellige billeder, men mest realis-
tiske. Jeg vil gerne være tatovør, og selvom det ikke kræver så 
meget at blive det, vil jeg gerne have en masse erfaring inden og 
et godt fundament, så derfor vil jeg gerne på kunstskole efter HF. 
Forskellen på folkeskolen og HF er, at nu skal jeg lave noget. Man 
skal komme til undervisningen, deltage aktivt og lave sine lektier 
for at kunne følge med. Man skal ikke tro, at man bare kan slappe 
af, for så kommer man for langt bagefter.” Maria 1.p

Et stærkt fundament
Maria fra 1.p har masser af gåpåmod. Hun bor 
på et opholdssted i en af de tilstødende byer og 
har ikke den samme opbakning hjemmefra som 
mange andre. Alligevel tager hun udfordringen 
med en HF-uddannelse op med stor iver og har 
en plan om at søge ind på kunstskolen derefter.

“Det er dejligt, at skolen rummer både HHX, HF 
og STX, idet det giver et godt fællesskab. Jeg 
kan godt lide, at man kommer meget uden for 
sin egen klasse og lærer de andre klasser godt 
at kende.” Søren 2.a



 

HHX
Sammen med Handelsgymnasiet på 
EUC Nordvest i Thisted kan vi tilbyde en 
matematisk/økonomisk og en markeds- 
orienteret studieretning på HHX. Under-
visningen ligger her hos os, men flere af 
lærerne deles vi om. Fælles er også en 
række sociale arrangementer, så hvis du 
har lidt ekstra tid, er det ikke tilbud, der 
mangler.

Interesse for det økonomiske
Da Lasse fra 1.h gik på efterskole i 10. 
Klasse, var han i tvivl om, om han skulle 
vælge STX eller HHX bagefter, men 
valget blev truffet ud fra hans interesse 
for økonomi.

”Vi har et rigtig godt sam- 
arbejde med EUC Thisted 
om HHX, og det er super-
attraktivt, fordi vi har nogle 
rigtig gode lærere. Det er 
økonomien, der i højest 
grad interesserer mig, så 
derfor har jeg også valgt den 
markedsøkonomiske linje. 
Jeg er ikke helt afklaret 
med, hvad uddannelsen skal 
munde ud i bagefter, men 
jeg kunne godt forestille mig 
at arbejde i en bank.” 
Lasse 1.h



 

STX
På STX kommer du i kontakt med alle faggrupper, 
men det er dig, der vælger den indbyrdes balance 
igennem dit valg af studieretning og valgfag. 
De seks studieretninger på FG fordeler sig på 
sproglige, samfundsfaglige, naturvidenskabelige 
og kunstneriske områder.

”Jeg vil gerne arbejde inden for 
politiet som hundefører. Min far 
er også politimand, så det er det, 
der har givet mig lysten til det. 
Jeg har valgt studieretningen med 
biologi, kemi og matematik, og 
den har jeg valgt, fordi jeg gerne 
vil være veterinærsygeplejerske, 
hvis jeg ikke kan arbejde inden 
for politiet.” Julie 1.a

En klar plan
Søren fra 2.a har valgt studieretningen med bio-
logi, matematik og kemi, og han har en klar plan 
med sin studieretning, idet den kan forberede 
ham til drømmejobbet som dyrlæge.
”Jeg har en interesse i natur, biologi og kemi. Jeg 
vil gerne være dyrlæge, og jeg har en forkærlighed 
for hunde, men kan også sagtens forestille mig at 
arbejde med større dyr, da jeg er opvokset på en 
gård.”

Julie fra 1.a har valgt STX, fordi det giver den 
bredeste vifte af muligheder bagefter. Hun har 
dog allerede en god ide om, hvad fremtiden skal 
bringe.

Johanne fra 2.b er vild med de naturvidenskabe-
lige fag og har derfor en studieretning med 
matematik, fysik og kemi.

”Jeg har valgt studieretningen med 
matematik, fysik og kemi, fordi den 
indeholder mine yndlingsfag – det 
er der, jeg har mine interesser. Der-
udover er det den linje, der åbner op 
til en naturvidenskabelig uddannelse 
bagefter. Min største overvejelse 
lige nu er at læse til civilingeniør på 
DTU. Jeg er endnu ikke helt sikker på, 
hvilket område, jeg gerne vil studere, 
men måske geofysik & rumteknologi, 
bygningsdesign eller biokemi.”  
Johanne 2.b



En kreativ åre
Marcel fra 1.c drømmer om at leve af sine kreative 
evner, og han valgte netop STX, fordi han er til-
trukket af de mange muligheder for at udfolde sig 
kreativt.
”Jeg er interesseret i både musik, mediefag og lyrik, 
ligesom et fag som psykologi vækker min opmærk-
somhed. Jeg vil gerne arbejde med noget kreativt, 
så jeg kunne godt tænke mig enten at komme ind 
på musikkonservatoriet, blive filminstruktør eller 
blive forfatter. Jeg er helt sikker på, at det skal 
være et kreativt job, jeg skal have”.

Mia fra 1.a er også optaget af det kreative og 
er derudover begejstret for alle de erfaringer og 
oplevelser, det giver at gå i gymnasiet.
”Jeg håber på at få erfaring med at skrive, idet 
jeg har en drøm om at blive forfatter. Jeg synes, 
alt er godt ved at gå her på gymnasiet. Der er 
et rigtig godt og solidt fagligt niveau, og jeg kan 
godt lide, at det udfordrer en. Det er samtidig 
spændende at møde en masse nye mennesker.”

Marcel 1.c

Mia 1.a



Marcel 1.c

Pas din skole
Vi er ikke i tvivl om, at du ved alt om afleveringer 
og om at møde til tiden, men der hører mere til at 
passe sin skole. Vi har morgensamlinger, fælles-
timer, den årlige musicalopsætning, fede fester, 
gode cafeer, udviklende diskussioner og skøre og 
kreative indslag. Vi har elevråd og udvalg, du kan 
være aktiv i, og fritidsaktiviteter inden for musik, 
billedkunst og sport - herunder det populære 
konditions- og styrketræningstilbud FG FIT. 
Så pas din skole – du vil ikke fortryde det!

Caféhygge
”Caféudvalgets opgave er at få folk til at komme 
hinanden ved med øl, hygge og kage. Caféud-
valget sørger for at organisere det, og hvis der er 
et tema for caféen, sørger vi for at arrangere det. 
Det kan være temaer som Halloween, Valentins-
dag, fastelavnstema osv. Det er sjovt at være med 
i et udvalg, fordi man kommer tættere på dem, 
man sidder i udvalg med, og på den måde får man 
gode relationer ud over sin egen klasse. Derudover 
får man gode snakke med dem, som deltager i 
caféerne, og ind imellem tager de deres søskende 
eller venner med, og tidligere elever fra gymnasiet 
kan også finde på at komme.” Rasmus 2.q

Festerne
En helle midt i en travl hverdag, og chancen for at 
se dine kammerater fra nye sider. Sådan er vores 
fester. Traditioner er her masser af, men de er alle 
sammen rare og hyggelige og åbne for alle elever. 
Synes du, der mangler noget, er det måske fordi, 
du har glemt at melde dig ind i festudvalget Bacchus, 
hvor du har muligheden for at sætte præg på 
festlighederne.

Rasmus 2.q



Mere ansvar 
– større trivsel
En ungdomsuddannelse kræver større ansvar-
lighed og selvstændighed, men det betyder ikke, 
at du er overladt til dig selv, mens de faglige krav 
vokser omkring dig. Ingen bliver kastet ud på det 
dybe. Vi gør meget ud af introforløbet, og under 
gymnasiets grundforløb får du gode værktøjer i 
kassen.

Fjerritslev Gymnasiums studievejledere møder du 
allerede, når I er på den berømte introtur på Livø, 
og de er der, når du har brug for dem. Vi tilbyder 
fx læsevejledning, studie- og erhvervsvejledning 
og en særlig mentorordning.
Hvis man trives og har det godt, lærer man også 
bedre. Hver klasse har et særligt lærerteam af de 
undervisere, der kender jer bedst, og et elevteam, 
der holder fokus på klasserumskulturen.
Studiecafeen er det naturlige sted at arbejde i 
mellemtimer, eller mens du venter på bussen. 
Fordelen ved at lave lektierne i studiecafeen er, at 
der altid er kammerater eller en lærer inden for 
rækkevidde, som kan spørges til råds.

Velkommen til et godt studiemiljø

HVOR DU BETYDER NOGET!



Medbestemmelse
Elevrådet sidder med, når beslutningerne tages, 
og det er bindeleddet mellem eleverne og skolens 
ledelse. Det er også med til at skabe bånd på 
kryds og tværs af klasser og årgange. Som aktiv 
i elevrådet får du samtidig træning i argumenta-
tion, ledelse og organisation.

”Det at have et elevråd betyder en del, for det 
fungerer som elevernes talerør og udgør således 
kommunikationen mellem eleverne og ledelsen. 
Elevrådet spiller også en vigtig rolle, idet vi kan 
være med til at påvirke det fysiske og psykiske 
miljø på skolen i form af indretning af klasse-
lokaler, udvikling af nye studieretninger mv. Det 
er spændende at være formand for elevrådet, 
idet man skal planlægge og organisere, og det er 
med til at modne en at lave dagsordener og tids-
dispositioner, samtidig med at man skal passe sin 
almindelige skolegang. Man får også en bredere 
kontakt til eleverne på skolen, og 1.g’erne kender 
en godt, idet man laver forskellige arrangementer 
i elevrådet, hvor man bliver set. På den måde 
får man en bredere vifte af sociale relationer.” 
Elevrådsformand, Andreas 3.b

Andreas 3.b
Elevrådsformand



Større rammer
Vi er vokset og har indrettet os efter de nye behov. 
Nye undervisningslokaler i fleksible pavilloner har 
givet mere albuerum, og det nye fællesområde 
er gearet til at kunne rumme os alle til de fælles 
arrangementer. Samtidig åbner det store åbne, 
lyse areal endnu flere muligheder for alternative 
undervisningsmodeller for individuel fordybelse og 
for gruppearbejde. Nyeste tiltag er det kreative 
hus, som ligger lige over for gymnasiets hoved-
bygning. Her emmer der af opfindsom produktivitet, 
idet det er her, de kunstneriske fag billedkunst 
og mediefag holder til. Fagene har fået optimale 
muligheder for kreativ udfoldelse, og her er det let 
at blive inspireret til spændende projekter. 
Fjerritslev Gymnasium vil med sine nye gæstfrie 
rammer desuden blive et endnu større aktiv for 
det lokale kulturliv.

 



10. klasse på gymnasiet
Vi har i forvejen haft et tæt samarbejde med 
10. klassecentrene i form af brobygning. Nu, hvor 
10. klasse Vest lejer lokaler i FG’s bygninger, er vi 
glade for at give eleverne mulighed for at se de 
gymnasiale uddannelser lidt an og nyde godt af 
et stærkt læringsmiljø, som ikke er spor farligt. 

Som det gerne skulle fremgå af denne folder, kan 
en uddannelse på FG føre til hvad som helst!

SOSU 
På Fjerritslev Gymnasium kan du følges med 
gamle venner og klassekammerater, selvom I går 
ind bag hver jeres dør, når skoledagen begynder.
Fjerritslev Gymnasium har åbnet for yderligere ud-
dannelsesmuligheder ved at lægge hus til SOSU 
Nords indledende grundforløb. Her får du svar på, 
om en uddannelse inden for sundhed, omsorg og 
pædagogik er noget for dig. 
Efter grundforløbet kan du søge ind på den videre 
uddannelse som social- og sundhedshjælper eller 
pædagogisk assistent. Grundforløbet målrettes 
den uddannelse, du helst vil tage.

Vi glæder os til at møde DIG! 



FJERRITSLEV GYMNASIUM
Skovbrynet 9 9690 Fjerritslev

Tlf. 96 50 51 00
fg@fjerritslev-gym.dk

Læs meget mere om uddannelserne og fagene på 
fjerritslev-gym.dk 
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