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Vi er med dig hele vejen



Velkommen til
Øregård Gymnasium

Vores mål er at give dig den bedste 
start på din fremtid. Det får du med 
den bedst kvalificerede undervisning i 
trygge omgivelser med passionerede 
venner.
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Med trivsel kommer  
faglighed 

På Øregård Gymnasium får du et sikkert afsæt for din 
fremtid. 

Hjertelig velkommen til Øregård Gymnasium. Et gymnasium med et højt fagligt niveau og engagerede 
lærere, et stærkt fællesskab og en hverdag rig på tradition og fornyelse. Vi gør dig parat til en videregående 
uddannelse og åbner en verden for personlig udvikling. Du skal have de bedst mulige vilkår for at nå de mål, 
du sætter dig. Det tror vi, at du får på Øregård.

På Øregård Gymnasium tager vi din trivsel meget alvorligt, fordi vi ved, at når du trives, er du i stand til at 
opnå bedre faglige resultater. Det betyder konkret, at vi allerede fra dag ét sørger for, at du under intro-
dagene får en tryg start, hvor du hurtigt bliver rystet sammen med de andre nye 1. g’ere. Derudover har vi 
et trivselsudvalg, hvor elever, lærere og ledelse har et løbende og tæt samarbejde omkring trivslen her på 
Øregård Gymnasium. På den måde har du de bedste forudsætninger for at være i trivsel. 

Her på Øregård giver vi dig rammerne for et skoleliv med rum for ambition og passion. Hvor respekt, 
ansvarlighed og omsorg for hinanden altid er i centrum. Vi håber, at Øregård vil være med dig, hvor end du 
skal hen. At vi kan give dig de kompetencer, du skal bruge for at læse videre og begå dig i verden. Og de 
venner, du får her på Øregård, er ofte for livet.

Jo mere du blander dig i skolens liv, jo sjovere og mere lærerigt bliver det. Vi håber, at du i fremtiden bliver 

en del af livet på Øregård Gymnasium.

 

Pia Nyring

Rektor 
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Hilsen fra elevrådet
På Øregård Gymnasium har vi et velfungerende elevdemokrati, 
som vi er stolte af. Det er baseret på et stort elevengagement og 
et godt samarbejde med ledelsen.

Elevrådet er elevernes politiske organ, og vi er repræsenteret i 
skolens bestyrelse på lige fod med ledelsen og lærerne.

Elevrådet har ansvar for at sikre elevernes rettigheder og trivsel 
her på Øregård - begge dele er noget, vi går højt op i. I år er vi 
optaget af sociale arrangementer efter en periode med nedluk-
ning, fordi vi mener, at faglighed og fællesskab hænger sammen.

Vi blev en del af elevrådet for at bidrage til at skabe det bedst 
mulige Øregård for eleverne. Vi arbejder i fællesskab med ledel-
sen om at skabe et gymnasium, hvor der er plads til alle uanset, 
hvor man kommer fra.

På Øregård findes der mange forskellige elevudvalg - lige fra 
Miljøudvalg og ØG-Liga til ØG-Redaktioner og Festudvalg. De er 
alle sammen med til at styrke følelsen af fællesskab - og vi hører 
fra eleverne, at de giver tryghed på gymnasiet, fordi man mødes 
på tværs af årgangene og danner nye venskaber.

Vi håber, at du vil komme og besøge vores gymnasium og 
selv fornemme det særlige Øregård-fællesskab. Måske har du 
engang selv lyst til at blive nyt medlem af elevrådet og på den 
måde være med til at skabe fremtidens Øregård? Der er plads til 
dig og til dine gode idéer i Øregårds elevråd.

De bedste hilsner
Elevrådet 2020/2021

 

En periode i elevrådet er lærerigt 
og sjovt -og man får skærpet 
sine kommunikationsevner 
samt sin ansvarsfølelse over 
for det kollektive sammenhold, 
som er centralt for Øregård. 
Elevrådsarbejdet forbereder dig 
på tiden efter gymnasiet og de 
demokratiske processer, som 
kendetegner det samfund, vi er 
en del af. 

Christoffer Woldger  
Frederiksen, Elevrådsformand 
2021-22

Et stærkt samarbejde mellem 
lærere, elever og ledelse er 
essentielt for Øregårds faglighed 
og fællesskab. For mig er det 
vigtigt, at elevrådets tiltag og 
diskussioner afspejler den 
demokratiske kultur og elevernes 
ønsker her på stedet. Det er min 
ambition at sikre, at der er plads 
til alle på Øregård.

August Banggaard Kofmann, 
Næstformand i elevrådet 2021-22

”
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FAGLIGHED
På Øregård Gymnasium er vi fagligt ambitiøse. Vi 
sikrer dig et solidt fagligt fundament for fremtiden 
ved at udfordre dig intellektuelt, så du flytter dig og 
bliver studieparat. Vi kan med stolthed konstatere, 
at vi har et af landets højeste antal studenter, der 
fortsætter på de lange videregående uddannelser. 
Vi gør meget for at skabe et inspirerende udannel-
sesmiljø, og vi formår at tiltrække nogle af landets 
bedste undervisere.

Gode rammer giver god læring. På Øregård blander 
vi tradition og fornyelse. Du kommer til at studere 
i en smuk klassisk bygning fra 1924 og i et helt nyt 
innovationshus, musikhus og videnshus. Hvis du er 
en del af vores Team Danmark-eliteidrætsordning 
eller bare er glad for at røre dig, kan du udfolde dig 
med kammeraterne på kunstgræsbanen eller i vo-
res fitnesslokale – både før, under og efter skoletid.

FÆLLESSKAB
På Øregård Gymnasium bliver du en del af et 
fællesskab, som bygger på gensidig respekt og 
engagement. Venskaber er vigtige for, at dine tre 
gymnasieår bliver blandt de bedste i dit liv. Vi gør 
alt for at styrke klassens trivsel, sammenholdet 
på årgangen og hele skolens fællesskab. Og vi 
følger, hvordan det går dig både fagligt og socialt, 
via flere personlige samtaler om året.

Du kan deltage i skolens liv på mange måder. I 
elevrådet kan du være med til at træffe vigti-
ge beslutninger, som direkte påvirker skolens 
hverdag. Du kan også være med i Hyggeudvalget 
eller arrangere fester, cafeer og andre elevarran-
gementer i Eventudvalget. I skolens mange udvalg 
bliver du en aktiv deltager i Øregårds fællesskab.

DANNELSE 
Øregård Gymnasium værdsætter dine menne-
skelige egenskaber, som vurderes og anerkendes 
sammen med dine faglige evner. Vi tror på, at din 
og dine kammeraters unikke tilgang til tilværelsen 
bidrager positivt til et fællesskab, der bygger på 
forståelse for forskellighed. I det daglige samvær 
i klassen og på tværs af alle årgange opnår du 
sociale og menneskelige kompetencer for livet.

Respekten for forskellighed vil du tage med dig ud 
i verden som ambassadør for skolen og for Dan-
mark. Du lærer, at ansvarlig adfærd er en vigtig del 
af det at komme ud i verden og begå sig på tværs 
af faglige og kulturelle forskelle.

Værdier og visioner
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MASTERCLASS 
 
Vi tilbyder en række MasterClass-forløb til de særligt dygtige og 
engagerede elever i både 2.g og 3.g. Her undervises du bl.a. af en 
gymnasielærer, der også underviser på universitetet.

TEATERKONCERT 
 
Har du lyst til at være kreativ, skrive manuskript, spille mu-
sik, synge, lave medieproduktioner, være med onstage eller 
backstage m.m., og vil du være med i det fedeste fællesskab på 
tværs af årgange, så meld dig til Øregårds teaterkoncert, som 
opføres hvert andet år.

JASON OPEN 
 
Øregårds traditionsrige badmintonturnering spilles hvert år i 
januar, hvor du kan spille finale for øjnene af Jason i skolens 
aula med alle elever og lærere som tilskuere.

LÆSEVEJLEDNING  
Vores læsevejledere, Sebastian og Lene, rådgiver om, hvordan 
du kan få det optimale ud af din læsning. De kan også teste for 
ordblindhed og søge om it-hjælpemidler.

LEKTIECAFE 
 
Vi holder lektiecafe flere gange om ugen. Her kan du tage hul på 
skriftlige hjemmeopgaver sammen med dine klassekammerater 
og få hjælp af en faglærer.

STUDIEVEJLEDNING 
 
Din klasse får en studievejleder, som vil følge dig tæt alle tre år. 
Din studievejleder kan blandt andet hjælpe dig med valg af de 
rigtige fag, SU-ansøgning m.m.

ØG-LIGA 
 
Øregårds svar på Champions League er ØG-Ligaen. Du stiller op 
med din klasse, og I sætter jeres aftryk på turneringens historie. 
ØG-Ligaen forløber over hele året med spil med klassehold og 
slutter med finaler om sommeren for både piger og drenge.

 

JASON AWARDS 
 
På Øregård afholder vi hvert år den prestigefyldte Jason Awards, 
hvor mediefagseleverne viser årets nominerede film på stor-
skærm og dyster om at vinde prisen for bedste film.

Det handler 
om dig
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Innovation
Innovation er en del af Øregård. Vi laver innovations- 
projekter løbende og har derudover dedikeret en uge til 
det, vi kalder for Innoweek. Her tager vi aktuelle proble-
mer op og samarbejder med verden uden for Øregårds 
mure om at finde innovative løsninger.

Kreative evner er vigtige, når man skal tænke nyt. I Innoweek deltager du bl.a. i idéudvikling, skrive-
værksteder og eksperimenter, som udfordrer dig kreativt. Det gør dig bedre til at få ny viden og finde 
nye løsninger.  

Hjernen er dit vigtigste redskab til at lære. Vi lærer af den nyeste hjerneforskning i Innoweek og laver 
hjerneøvelser, så du bliver bedre til at koncentrere dig i timerne, huske komplicerede formler, tænke 
ud af boksen og holde hovedet koldt også til eksamen. 

Entreprenørskab er at omsætte gode ideer til løsninger. I Innoweek skal du samarbejde med fx virk-
somheder, organisationer og forskere, fordi det giver viden om verden, men også fordi du kan noget, 
de har brug for. 

Formålet med Innoweek er kort sagt at gøre dig bedre til at omsætte dine tanker til virkelighed. For 
innovative evner kan skabe værdi for andre og forandre den verden, vi lever i. Og så skal du bruge 
innovative evner i din fremtid.
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Talentudvikling
Er du topmotiveret, innovativ og interesseret i at få 
ekstra faglige udfordringer? Så giver vi dig mulighed 
for et undervisningsforløb uden for dit almindelige 
skema. Vi kalder det Talentudvikling og innovation.  

Talentudvikling og innovation er et forløb med projektledelse, iværksætteri og kommunikation.  
Projektledelse giver dig redskaber til at styre mod dine mål. Iværksætteri er en blanding af kreativitet, 
innovation og benhårdt arbejde. Og kommunikation er vigtig, når du skal pitche dine ideer klart, kort og 
overbevisende. Målet er, at du skal kunne omsætte dine ideer til produkter, skabe din egen virksomhed 
eller organisere et projekt.

Som en del af Talentudvikling og innovation deltager du i Fonden for Entreprenørskabs Company Pro-
gramme, der udfordrer og styrker dine innovative og entreprenante kompetencer. Her vil du bl.a. møde 
dansk erhvervsliv, ambitiøse virksomhedsledere, kreative iværksættere og deltage i landsdækkende 
innovationskonkurrencer. 

Når du har gennemført forløbet, modtager du The Entrepreneurial Skills Pass, der er et internationalt 
bevis på, at du har opnået innovative og entreprenante evner, viden og kompetencer. Hvis du gennem-
fører Talentudvikling og innovation, kan du skrive det på dit CV og tage beviset med dig i dit fremtidige 
uddannelses- og arbejdsliv.
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Team Danmark- eller 
eliteidrætselev på ØG 
Sport er en essentiel del af Øregård Gymnasium både fag-
ligt og socialt. Derfor arbejder vi hele tiden på at skabe 
de bedste vilkår for, at vores seriøse idrætsudøvere skal 
kunne opnå optimale præstationer og samtidig få en god 
studentereksamen. 
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IDRÆT OG UDDANNELSE 
 
Er du en af de dygtigste til din sport i Danmark, kræver 
det stort overskud at gå i gymnasiet. Vi tilbyder både 
den lokale Gentofte-ordning og Team Danmark. Vi 
gør, hvad vi kan for at hjælpe dig, så du kommer godt 
igennem din uddannelse. Sammen med din klub, dit 
forbund og Team Danmark planlægger vi en hverdag 
med plads til træning og faglig forberedelse. 
 
 
VI TILBYDER 
 
Øregårds Team Danmark-koordinatorer, Line Birch 
Overby og Christian Dan Yde Nielsen, vil hjælpe dig, 
så du kan nå dine sportslige ambitioner, uden, at det 
går ud over din skole. Vi afholder samtaler med dig, 
dine forældre, trænere og forbund med fokus på at 
løse de udfordringer, der måtte opstå. Du får hjælp 
til koordinering af afleveringer, supplerende under-
visning og godskrivning af fravær i forbindelse med 
træningslejre, stævner og rejser.

Du får mulighed for morgentræning tirsdag og 
torsdag og kan frit benytte Øregårds fitnesslokale 
m.m. Du vil få mulighed for at deltage i arrange-
menter med eliteidrætsudøvere og -eksperter om fx 
Life-skills-forløb, orienteringsmøde om sports- 
scholarships i USA og oplæg om kost, ernæring og 
idrætsskader. 

 

TEAM DANMARK 
 
En sportslig godkendelse fra Team Danmark giver 
dig fordele, der gør kombinationen af eliteidræt og 
uddannelse nemmere. Som Team Danmark-elev får du 
mulighed for et års forlængelse af gymnasieforløbet til 
et 4-årigt forløb, og om nødvendigt får du supplerende 
undervisning ved fravær grundet Team Danmark-aktivi-
teter. Du kan vælge mellem alle Øregårds studieretnin-
ger, eller du kan vælge en af de to studieretninger kun 
for Team Danmark-elever (Krop og liv og IPØ), der tager 
højde for morgentræning i skemaet. 
 
 
OPTAGELSE 
 
Alle eliteidræts- og Team Danmark-elever søger 
optagelse gennem optagelse.dk på linje med andre 
elever. Det endelige uddannelsesforløb aftales i dialog 
med Line, Christian og skolens ledelse. Alle Team 
Danmark-elever, der er gymnasieegnede, er sikre på at 
blive optaget på Øregård uanset bopæl – og husk, at 
Øregård ligger kun fem minutter fra Hellerup station.

Se mere under punktet “Sådan søger du” på side 16. 
Har du spørgsmål vedr. Gentofte-ordningen eller Team 
Danmark, så skriv til Christian Dan Yde Nielsen på  
mailadressen: cn@orgd.dk
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Vi arbejder fokuseret på at styrke og udvikle dine sproglige 
og interkulturelle færdigheder og kompetencer, så du kan 
kommunikere respektfuldt og fordomsfrit med mennesker 
fra andre kulturer. Vi udbyder engelsk samt tysk og fransk på 
fortsætterniveau og spansk på begynderniveau. Vi har part-
nerskoler i Kina, Japan, Indien og USA – bare for at nævne 
nogle. 

Øregårds globale fokus vil du mærke på studieturen i 2.g 
samt sprogrejsen i 3.g. På Øregård Gymnasium ser vi det 
som en forpligtelse at give dig mulighederne for at udvikle 
kompetencer, som du får brug for til at kunne uddanne dig, 
arbejde og begå dig globalt. Vi har ekstra fokus på globalise-
ring i vores studieretning Global Studies, hvor undervisningen 
i samfundsfag foregår på engelsk.

Din fremtid er i en global verden, og på Øregård Gymnasium  
giver vi dig de interkulturelle kompetencer, der gør dig i stand 
til at arbejde med mennesker fra andre kulturer og på andre 
sprog.
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Her på Øregård Gymnasium findes der over 12 forskellige elevudvalg. Elev- 
udvalgene er meget forskellige og dækker alt fra Miljøudvalg, ØG-Liga og Røde 
Kors-udvalg til ØG-Redaktioner for både skrivende og VJ’s til Intro-, Hygge- og 
Festudvalg m.fl.

Med vores dygtige elevråd i spidsen sikrer de mange udvalg en levende skole, hvor 
trivslen er i top, og hvor engagementet er stort.

Når du engagerer dig i elevudvalgsarbejdet på Øregård, har du en oplagt mulighed for 
at få venner for livet, fordi du arbejder tæt sammen med andre elever på tværs af år-
gange. Samtidig møder du andre elever, som interesserer sig for nøjagtig det samme, 
som du gør, og det gør din gymnasietid meget sjovere.

Hvert andet år afholder vi teaterkoncert, hvor dedikerede elever med hjælp fra en 
instruktør sammensætter en medrivende forestilling, hvor lyd, lys og indhold går op i 
en højere enhed.

Mulighederne er mange, så der er med høj sandsynlighed også et elevudvalg, som 
passer lige netop til dig.

Et elevudvalg for
DIG
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Det digitale  
Øregård
Vi arbejder hele tiden med at forbedre brugen af IT i  
undervisningen for at lære dig, hvordan du kan begå dig i 
den digitaliserede verden. Din computer er en nødvendig 
del af undervisningen, men du skal lære, hvornår det giver 
mening at lukke ned og kigge op.

Luk ned – kig op: IT, når det giver mening

Vi bruger de nyeste IT-værktøjer, som fx Smartboards og I-bøger, men du vil opleve, at papirbøger, noter, bly-
anter og kridt stadig er en del af undervisningen. Vi har klare regler for brug af mobil og computer og tydelig 
klasserumsledelse. Lærerne afgør, hvornår mobil og computer er relevant.

Digital dannelse, netetik og IT-beredskab 

Elevrådet har sammen med ledelsen udviklet skolens IT-politik. Derfor får du bl.a. et kursus i digital dannelse 
i starten af 1.g. Her arbejder vi i fællesskab på at sikre, at du får de nødvendige IT-kompetencer, så du kan 
begå dig sikkert på nettet. Øregårds værdier gælder også på nettet, og vi værner om hinanden og skolens 
IT-netværk. På Øregård er vi stolte af, at elevredaktionen står for vores Facebook-, Instagram- og Snap-
chat-profiler.

Vi har samarbejdet med Undervisningsministeriet om at udvikle Undervisningsministeriets etiske kodeks, 
som også er implementeret på Øregård. Og vi har et stående beredskab i tilfælde af krænkelser på nettet.
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Grundforløbet i 1.g
Når du starter i 1.g på Øregård Gymnasium, starter 
du på et grundforløb, der varer i tre måneder. Her bli-
ver du introduceret til skolens studieretninger og fag, 
så du bliver klædt på til at vælge den rigtige  
studieretning. 

Grundforløbet starter med nogle gode og spændende introdage, der har fokus på overgangen fra 
folkeskole til gymnasium og på skolens sociale liv. Her vil du møde de andre nye 1.g’ere og en stor 
del af skolens øvrige elever, der vil introducere dig til gymnasielivet. 

I grundforløbet begynder undervisningen i fag som engelsk, dansk, matematik og samfundsfag 
samt almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV). AP og NV afsluttes med 
en prøve i slutningen af grundforløbet. Herudover vil du også møde fagene idræt, andet fremmed-
sprog (tysk, fransk eller spansk) og dit kunstneriske fag, dvs. musik, billedkunst eller mediefag. 

I løbet af grundforløbet vil du blive introduceret til skolens studieretninger. I oktober skal du beslut-
te, hvilken studieretning du vil gå på. Når du har valgt studieretning, starter du i din studieretnings-
klasse og skal umiddelbart herefter på hyttetur i starten af november. På den måde lærer du hurtigt 
dine klassekammerater og dine to teamlærere at kende.
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u Når du udfylder dit ansøgnings- 
skema, skal du vælge tre ting: 

1. GYMNASIUM

Du har fem muligheder, og det samme gymnasium må kun 
vælges én gang.

2. ANDET FREMMEDSPROG

På Øregård kan du vælge mellem fortsættersprogene 
fransk og tysk eller begyndersproget spansk. Vær opmærk-
som på, at et begyndersprog altid vælges på A-niveau. 

3. KUNSTNERISK FAG

I 1.g skal du vælge et kunstnerisk fag. På Øregård kan du 
vælge enten billedkunst, musik eller mediefag. 
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Studieretningerne
På de næste sider kan du læse mere om de forskellige studieretninger på  
Øregård Gymnasium. På side 34 kan du læse mere om de obligatoriske fag og 
valgfag. Husk, at du altid kan ringe til os, hvis du har spørgsmål eller mangler 
hjælp til, hvilken studieretning der passer til dig.

SAMFUNDSFAGLIGE

04.  USA-linjen: Samf. A – Engelsk A

05.   Global Studies: Social Studies A – English A

06a.   International politik og økonomi: Samf. A – Mat. A

06b.                     International politik og økonomi: Samf. A – Mat. A

07.   International politik og kultur: Samf. A – Tysk A / Samf. A – Fransk A

NATURVIDENSKABELIGE

01.  Science: Mat. A – Fysik B – Kemi B

02.   Biotek: Mat. A – Biotek A – Fysik B

03a.   Krop og liv: Bio. A – Kemi B

03b.                     Krop og liv: Bio. A – Kemi B

HUMANISTISKE

08.  Verdenssprog: Eng. A – Spansk A – Tysk B / Eng. A – Spansk A – Fransk B

09.   Sprog og samfund: Eng. A – Tysk A – Samf. B / Eng. A – Fransk A – Samf. B
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Naturvidenskabelige 
studieretninger

01.   Science  
   Mat. A – Fysik B – Kemi B

 

02.    Biotek 
   Mat. A – Biotek A – Fysik B

03a.    Krop og liv 
   Bio. A – Kemi B

03b.                             Krop og liv 
     Bio. A – Kemi B
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Science. Vil du udforske den verden, vi lever i, 
ved at opstille matematiske modeller, undersøge 
hverdagens kemi og fysikkens love fra atomerne 
og molekylerne i din krop til de fjerneste super-
novaer i universet? Så er Science din studieret-
ning.

Science kombinerer fagene matematik, fysik og kemi for at forstå verden gennem 
naturvidenskabelige briller og giver dig adgang til videregående uddannelser inden 
for medicin, naturvidenskab generelt, økonomi og på DTU. 

I matematik lærer du at tænke logisk og abstrakt, og du kommer til at arbejde med 
matematiske modeller, der er uundværlige for behandlingen af problemer inden for 
både naturvidenskab, teknologi og økonomi. Matematik hjælper dig, når du skal 
lave forsøg og analysere videnskabelige data. 

I fysik kommer du til at arbejde med den nære fysik og teknologi fra din hverdag og 
den mere eksotiske fysik med sorte huller og Big Bang. Vi undersøger, hvordan en 
regnbue opstår, hvordan fly kan trodse tyngdekraften og lette, og hvorfor lyden af 
en guitar også er fysik. 

I kemi lærer du, hvordan man kontrollerer de kemiske reaktioner, og hvad der hol-
der molekyler sammen. Du undersøger, hvordan vi anvender vores viden til at lave 
bedre lægemidler og brændstoffer. Du vil arbejde i laboratoriet på skolen og udføre 
forsøg på eksterne institutioner og virksomheder som fx DTU.

Læs mere om optagelse på oregard.dk

01. Science 
MATEMATIK A - FYSIK B - KEMI B 
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02. Biotek 
MATEMATIK A - BIOTEKNOLOGI A - FYSIK B

02
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Biotek. Er du fascineret af den nyeste teknologi? 
Er du interesseret i bæredygtig produktion? Og 
vil du vide, hvordan man skaber lægemidler, de-
signer og ændrer på gener eller producerer grøn 
energi? Så er Biotek-studieretningen for dig.

Biotek kombinerer matematik, bioteknologi og fysik. Vi undersøger biologiske or-
ganismer til produktion, forskning og sygdomsbekæmpelse. Studieretningen giver 
dig adgang til de fleste naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannel-
ser. 

I matematik lærer du at tænke logisk og abstrakt, og du vil arbejde med matema-
tiske og statistiske modeller, der er uundværlige for behandlingen af problemer 
inden for både naturvidenskab og teknologi. 

I bioteknologi vil du kombinere viden inden for biologi og kemi for at kunne forstå, 
hvordan celler, organsystemer og organismer fungerer og kan modificeres til at 
løse bioteknologiske problemer. Du vil eksperimentere med levende organismer og 
biokemiske processer.

I fysik vil du arbejde med den nære fysik og teknologi fra din hverdag og mere 
eksotisk fysik med sorte huller og Big Bang. Vi undersøger, hvordan en regnbue op-
står, hvorfor broer kollapser, og lyn slår ned. Kun naturen sætter grænser.

Læs mere om optagelse på oregard.dk
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03a. Krop og liv 
BIOLOGI A – KEMI B

03b.                 Krop og liv 
BIOLOGI A – KEMI B
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Krop og liv. Er du optaget af globale miljøproble-
mer, og elsker du dyreprogrammer? Undrer du 
dig over, hvordan mennesket har udviklet sig, og 
hvordan kroppen fungerer, hvorfor vi bliver syge, 
og hvordan vi bliver raske? Så er det her studie-
retningen for dig.

På Krop og liv arbejder vi med levende organismer og liv i bred forstand. Ved 
at kombinere biologi og kemi kan vi nå dybere ind i detaljerne og forstå cellers 
funktion og samspillet mellem organismer på jorden bedre. Studieretningen giver 
adgang til alle sundhedsvidenskabelige videregående uddannelser. 
 
Biologi er studiet af liv. Du lærer om arternes oprindelse, genteknologi og klimaets 
effekt på livet, som vi kender det. Hvorfor menneskekroppen ser ud og opfører sig, 
som den gør, og hvad der fx sker, når mennesker dyrker idræt eller bliver syge. Du 
vil deltage i ekskursioner og lave eksperimenter i laboratoriet og i naturen.  
 
Kemi er læren om grundstoffer og molekyler. Du lærer, hvordan man kontrollerer de 
kemiske reaktioner, og hvad der holder molekyler sammen. Du kommer til at ana-
lysere, hvordan vi kan lave bedre lægemidler og brændstoffer, der ikke forurener, 
og hvordan vi øger effektiviteten. Du vil udføre forsøg på eksterne institutioner og 
virksomheder som fx DTU.

Læs mere om optagelse på oregard.dk

En særlig version af denne studieretning (03b) ud-
bydes til elever med Team Danmark-godkendelse. 
Her har du mulighed for at vælge et 4-årigt forløb.
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Samfundsfaglige 
studieretninger

04.   USA-linjen  
   Samf. A – Engelsk A

05.          Global Studies  
   Social Studies A – English A

06a.               International politik og økonomi 
   Samf. A – Mat. A

06b.                 International politik og økonomi 
     Samf. A – Mat. A

07.                International politik og kultur 
   Samf. A – Tysk A / Samf. A – Fransk A
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04. USA-linjen 
SAMFUNDSFAG A – ENGELSK A

04
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USA-linjen. USA er den moderne verdens cen-
trum, men supermagten er under pres. Hvad er 
det, der gør USA så fascinerende, og hvilke udfor-
dringer står det moderne USA overfor? USA-lin-
jen er for dig, der vil være ekspert i amerikansk 
politik, litteratur og kultur – og måske vil læse og 
arbejde i USA.

Vi stiller skarpt på supermagten USA fra New York til San Francisco, fra Lincoln til 
Trump og fra Charlie Chaplin til Breaking Bad. Vi undersøger baggrunden for USA’s 
opståen og udvikling og går i dybden med amerikanske værdier samt amerikansk 
politik og kultur. 

I samfundsfag er fokus på USA’s kulturelle, sociologiske, økonomiske og politiske 
forhold samt USA’s forhold til EU og resten af verden. Du bliver trænet i at analyse-
re og vurdere aktuelle samfundsforhold og problemstillinger. 

I engelsk bliver du udfordret både mundtligt og skriftligt, så du kan begå dig ikke 
blot i USA, men i hele verden. Du vil arbejde i dybden med alt fra romaner, noveller 
og sangtekster til film, tv-serier og medietekster for at kunne forstå amerikansk 
politik og engelsksproget kultur i det hele taget.

Læs mere om optagelse på oregard.dk
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05. Global Studies 
SOCIAL STUDIES A – ENGLISH A 

05
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Global Studies. Our world is changing rapidly. 
The world of today will be different from that of 
tomorrow. What is at the root of the changes 
that inevitably continue to influence us?

The changing world is the focal point of Global Studies. We study how and why 
the world is changing and why some countries have more power and influence 
than others. Social Studies is taught in English. Detailed knowledge of English and 
cultural understanding is necessary in order to cope in a globalised world. 

In Social Studies you will learn how to approach the world from an international, 
regional and national point of view. You will study various parts of the world, based 
on a wide range of terms and theories within Social Science and International 
Relations.

English is the most widely used language in the world, in business and between 
ordinary people. That is why English as a subject is designed to challenge you both 
orally and in writing, improving your ability to communicate across the globe.

Læs mere om optagelse på oregard.dk
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International politik og økonomi. Verden globaliseres, 
og der er behov for fælles politiske løsninger. Hvem 
er spillerne, og hvem har magten til at ændre verden? 
Hvad afgør, hvem der får mest international politisk 
indflydelse? Er det militær eller økonomisk styrke? Eller 
diplomati og forskning? 
 
 
IPØ er studiet af økonomi, politik og erhvervsliv i et internationalt perspektiv. Vi stiller skarpt 
på danske og europæiske samfundsforhold samt på USA’s og BRIK-landenes roller i en ny 
verdensorden. 

I samfundsfag lærer du at analysere og vurdere aktuelle internationale forhold, der påvirker 
Danmark. Fokus er på aktuelle økonomiske, politiske konflikter eller krige og på, hvordan 
Danmark kan forholde sig til verdens udvikling.

I matematik lærer du at lave og vurdere økonomiske modeller og anvende statistik i forhold 
til fx meningsmålinger og opinionsundersøgelser. Faget styrker din evne til at tænke logisk 
og giver dig en forståelse for økonomiske og samfundsmæssige problemstillinger. 

Læs mere om optagelse på oregard.dk

En særlig version af denne studieretning (07b) ud-
bydes til elever med Team Danmarkgodkendelse.
Her har du mulighed for at vælge et 4-årigt forløb. 

06a. International politik og økonomi 
SAMFUNDSFAG A – MATEMATIK A

06b.                 International politik og økonomi 
SAMFUNDSFAG A – MATEMATIK A
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07. International politik og kultur 
SAMFUNDSFAG A – TYSK A / SAMFUNDSFAG A – FRANSK A
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rInternational politik og kultur. Verden globalise-

res, kulturer mødes fysisk og digitalt, og der er i 
stigende grad behov for mennesker med inter-
kulturelle kompetencer og sprogfærdigheder. Har 
du lyst til at uddanne dig, arbejde og begå dig på 
tværs af landegrænser og kulturelle forskelle? Så 
er IPK din studieretning.

På IPK sætter vi sprog og kultur i centrum for undervisningen og undersøger Dan-
marks forhold til andre lande og kulturer. 

I samfundsfag lærer du at undersøge et lands økonomiske, politiske og sociale 
forhold med særligt fokus på kultur. Du lærer at lave kulturanalyser af lande og 
virksomheder for at kunne forstå de udfordringer, som danske og udenlandske 
virksomheder har, når de skal samarbejde med hinanden.

På IPK skal du vælge enten tysk eller fransk. I sprogfagene lærer du ikke kun spro-
get, du studerer også kulturen gennem litteratur, film og medier. Her analyserer du 
de kerneværdier, normer og symboler, som ligger til grund for kulturen, og lærer at 
forstå, hvordan andre kulturer kan spille sammen med den danske.

Læs mere om optagelse på oregard.dk
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Humanistiske 
studieretninger

08.   Verdenssprog  
   Eng. A – Spansk A – Tysk B / Eng. A – Spansk A – Fransk B

09.          Sprog og samfund  
   Eng. A – Tysk A – Samf. B / Eng. A – Fransk A – Samf. B
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08. Verdenssprog 
ENGELSK A – SPANSK A – TYSK B / ENGELSK A – SPANSK A – FRANSK B

08
. V

er
de

ns
sp

ro
g

Verdenssprog. Vil du gerne gøre hele verden til 
din verden? Og vil du gerne kunne kommunikere 
på flere sprog end engelsk? Så er det her stu-
dieretningen for dig. Du får solide mundtlige og 
skriftlige sprogkundskaber i tre verdenssprog.

Verdenssprog sætter sprog og kommunikation i centrum. Vi arbejder med at forstå 
kulturelle, samfundsmæssige og sproglige problemstillinger i de lande, der knytter 
sig til sprogene, og inddrager både landenes litteratur, historie og samfundsfor-
hold.

Engelsk er i dag det sprog, der anvendes mest i international sammenhæng. I en-
gelsk lærer du derfor at kommunikere både mundtligt og skriftligt, så du kan begå 
dig ikke blot i engelsksprogede lande, men i det meste af verden. Du lærer at ana-
lysere sagprosa, medietekster, film, sangtekster, noveller, romaner og meget mere. 

Spansk er et verdenssprog, der strækker sig fra Californien i USA til Argentina, og 
fra Barcelona til Málaga. Du lærer at tale og skrive spansk og at forstå de spansk-
talende landes kulturer ved at analysere og arbejde med både samfundsfaglige og 
litterære tekster.

Som tredje sprog kan du vælge enten tysk eller fransk. I begge fag arbejder du 
med det pågældende lands historie, samfundsforhold og litteratur for at lære at 
kommunikere på et højt fagligt niveau.

Kravet om matematik B og et naturvidenskabeligt fag på B-niveau falder bort i 
denne studieretning. Her er det tilstrækkeligt med matematik på C-niveau samt 
fysik C og to andre naturvidenskabelige fag på C-niveau.

Læs mere om optagelse på oregard.dk
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09. Sprog og samfund 
ENGELSK A – TYSK A – SAMF. B / ENGELSK A – FRANSK A – SAMF. B
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Sprog og samfund. Vil du gerne undersøge, hvor-
dan sprog, kultur og samfund har indflydelse på 
hinanden? Vil du vide, hvad der foregår i EU og i 
Danmarks nærområder? Så er det her studieret-
ningen for dig. 

Sprog og samfund har fokus på Europas sprog og samfundsforhold. Vi arbejder i 
dybden med sproget gennem fag- og skønlitteratur for i samarbejde med sam-
fundsfag at kunne forstå, hvilke sociale, kulturelle, politiske og økonomiske forskel-
le der er internt i Europa.

Engelsk er arbejdssproget i de fleste større virksomheder og politiske organisa-
tioner i Europa. Du vil arbejde med sagprosa, film og litterære tekster af engelsk-
skrivende forfattere fra hele verden. Du lærer at formulere dig på et korrekt og 
nuanceret engelsk om både almene og faglige emner.

Som andet sprog kan du vælge enten tysk eller fransk. I begge fag lærer du at 
kommunikere på et højt fagligt niveau. Du arbejder med både historiske, sam-
fundsmæssige, kulturelle og sproglige problemstillinger.

I samfundsfag analyserer og vurderer du sociologiske, økonomiske og politiske 
forhold i internationalt perspektiv. Du lærer om globaliseringens betydning for 
vores samfund og vores identitetsdannelse og undersøger forskellige landes kul-
turforskelle og deres betydning for politisk og økonomisk samarbejde. 

Læs mere om optagelse på oregard.dk
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Fag og valgfag på 
Øregård Gymnasium

Læs mere om hvert valgfalg på oregard.dk

I løbet af dine tre år på gymnasiet skal du have en række 
obligatoriske fag og min. to valgfag. Din studieretning ud-
gøres som udgangspunkt af de to A-fag (eller et A- og to 
B-fag), som fremgår af oversigten på s. 17.

De obligatoriske fag, som er kernen i din uddannelse, er dansk A, engelsk B, andet fremmedsprog B, (med 
undtagelse af spansk som er A) historie A, oldtidskundskab C, religion C, kunstnerisk fag C, almen sprogfor-
ståelse, naturvidenskabeligt grundforløb, samfundsfag, idræt C, matematik, fysik C og to andre naturviden-
skabelige fag på C-niveau, hvoraf et senere hæves til B-niveau, hvis der ikke på forhånd indgår et natur- 
videnskabeligt B-fag i studieretningen.

Hvis du vælger Latin C som valgfag, frafalder kravet om at hæve et naturvidenskabeligt fag til B- 
niveau, og du kan frit vælge, hvilke af dine fag du vil hæve til B-niveau. På studieretningen Verdenssprog 
kræves der kun matematik på C-niveau og ikke noget naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

I 2. og 3. g skal du som udgangspunkt vælge minimum to valgfag afhængigt af, hvilken studieretning du har 
valgt. Hvis du har valgt tysk eller fransk fortsættersprog som andet fremmedsprog, er der mulighed for at 
vælge dette på A-niveau i 3.g. Hvis du derimod har valgt spansk som andet fremmedsprog, skal du have 
faget på A-niveau i alle tre år. På s. 35 kan du se, hvilke valgfag Øregård udbyder og på hvilket niveau.
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Fag og valgfag på 
Øregård Gymnasium

A-NIVEAU
Engelsk

Fransk fortsætter

Fysik

Kemi

Matematik

Samfundsfag

Spansk

Tysk fortsætter

B-NIVEAU

Billedkunst

Biologi

Fysik

Idræt

Kemi

Matematik

Mediefag

Musik

Naturgeografi

Samfundsfag

Psykologi

C-NIVEAU 

Astronomi

Billedkunst

Design og arkitektur

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Innovation

Latin

Kemi

Mediefag

Musik

Naturgeografi

Psykologi

Retorik

A B C 35
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