
VELKOMMEN

NÅ DIT MÅL 
- OG GLÆD DIG TIL 

TRE FANTASTISKE ÅR!



Hvordan virker robotter? Kan vi mennesker mindske 
den globale opvarmning? Og hvorfor er det så vig-
tigt at få motion?

Spørgsmål som disse og mange andre kan du be-
svare med naturvidenskaben. Naturvidenskaben er 
grundlaget for verden, som du kender den i dag: elek-
trisk lys, medicin, computerspil og biler… for bare at 
nævne nogle få ting. Måske er det dig, der er med til 
at udvikle verden, som den ser ud i morgen?

En naturfaglig studieretning giver dig en grundig 
forståelse af naturen og forbereder dig på en frem-
tid, hvor du både kan komme til at arbejde med 
mennesker og med teknologi. Du kunne fx blive 
læge, ingeniør, farmaceut, skolelærer, dyrlæge 
eller noget helt sjette. Vælger du en naturviden-
skabelig studieretning, vil du som oftest komme på 
studietur, hvor vi beskæftiger os med fx lava på 
Island, eller hvad der mon sker i din krop, når du 
dykker eller vandrer i bjerge. 

I andre studieretninger spiller naturvidenskab en min-
dre rolle. Her giver biologi, kemi og fysik en grund-
læggende viden, så du kan forstå udfordringer og 
debatter i hverdagen. 

Hvis du er glad for og god til engelsk, tilbyder Torn-
bjerg en international naturvidenskabelig studieret-
ning, som hedder ”Tornbjerg Science”.

NATURVIDENSKAB

Naturvidenskabelige 
studieretninger på Tornbjerg

• Matematik A, Fysik A, Kemi B  
(herunder Tornbjerg Science)

• Matematik A, Fysik B, Kemi B
• Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
• Biologi A, Kemi B
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Hvordan hænger serier som ”Breaking Bad” og ”Hou-
se of Cards” sammen med Shakespeare? Hvordan for-
mulerer man et brev til en tysker? Må man sige ”du” 
til en franskmand? Hvorfor vil Catalonien løsrive sig 
fra Spanien? 

Disse spørgsmål kan vi besvare, når vi arbejder med 
sprog og kultur i de sproglige fag. I mange jobs er det 
vigtigt at forstå mennesker, så man kan kommunikere 
viden og budskaber effektivt. Med en sproglig studie-
retning bliver du en dygtig kommunikatør, og du tager 
det første skridt mod en karriere som fx journalist, social-
rådgiver, pædagog, advokat, lærer eller politibetjent. 

Du får sprog - både engelsk og 2. fremmedsprog (tysk, 
fransk eller spansk) i alle studieretninger. Når du ar-
bejder med sprog, bliver du klogere på mennesker, 
kulturer og kommunikation.

Alle sproghold på A-niveau er på studietur til deres 
sprogområde for at møde sproget og kulturen, hvor 
det findes. Vi har desuden internationale aktiviteter 
som European Youth Parliament og Tornbjerg Beyond 
Borders, hvor vi mødes med elever og studerende fra 
andre lande om et fagligt indhold. 

Du kan kombinere det engelske sprog med høj faglig-
hed i andre fag også, hvis du vælger en af de engelsk-
sprogede studieretninger - Tornbjerg International eller 
Tornbjerg Science.

SPROG

Sproglige studieretninger på Tornbjerg

• Engelsk A, Spansk begyndersprog A,  
Tysk fortsættersprog B

• Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Latin C
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Hvordan bliver man præsident i USA? Hvorfor melder nogen sig til Paradise 
Hotel? Og hvordan kan det være, at folk bliver ved med at begå kriminalitet, 
når de allerede har været i fængsel én gang? 

Spørgsmål som disse kan man besvare, hvis man arbejder samfundsviden-
skabeligt. I de samfundsvidenskabelige fag arbejder vi med mange forskelli-
ge emner og temaer. Det kan fx være fattigdom, ”De unge mødre”, krigen i 
Syrien, skattepolitik eller noget helt femte. 

Med en samfundsvidenskabelig studieretning vil du blive godt rustet til at 
søge videre mod en karriere som fx advokat, psykolog, politibetjent, social-
rådgiver eller politiker. Du kan kombinere samfundsfag med matematik på 
højt niveau, hvis du vil være endnu bedre til økonomi, statistik og at arbejde 
med de ”hårde” data i fagene.

Vi gør meget for, at du som elev oplever samfundet midt i skoletiden.  De 
samfundsvidenskabelige klasser på Tornbjerg har i de seneste år bl.a. været 
på udveksling på en amerikansk high school i New York og arbejdet med 
journalistik på SDU og DR.

Hvis du er glad for og god til engelsk, har Tornbjerg en international sam-
fundsvidenskabelig studieretning, som hedder ”Tornbjerg International”. Un-
dervisningen er her hovedsageligt på engelsk, og linjen har Engelsk A og 
Samfundsfag A som studieretningsfag.

SAMFUNDSVIDENSKAB

Samfundsvidenskabelige studieretninger på Tornbjerg
• Samfundsfag A, Matematik A
• Samfundsfag A, Engelsk A (herunder Tornbjerg International) 
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Hvordan skriver man et hit? Hvad er forskellen på East Coast og West Coast-
hip hop? Og hvorfor betragtes Mozart stadig som et musikalsk geni? 

Musik på Tornbjerg er et tilbud til dig, som ikke kan lade være med at opsøge 
de kunstneriske sider af gymnasiet. Som elev på en kunstnerisk studieretning 
bliver du en central del af det kreative miljø på skolen. Vi har store forestillin-
ger, fx musical og årsshow, hvor de kunstneriske elever spiller en stor rolle i 
planlægning og gennemførelse. 

I det daglige arbejder vi med at synge og spille sammen med andre i vores 
musiklokaler, der er blandt de bedste på Fyn. Med en musikstudieretning 
vil du hele tiden udvikle dine musikalske færdigheder. Du bliver bedre 
praktisk, mens du også lærer musikteori og musikhistorie. Alle kan be-
gynde på en musikstudieretning, uanset om du er begynder eller nærmest 
professionel. 

Musikstudieretningen arbejder ofte internationalt. Vi samarbejder fx med 
skoler i New York. Vi samarbejder også lokalt på Fyn med professionelle 
musikere, symfoniorkesteret, spillesteder, musikskoler og andre gymnasier. 
Det giver den bedste undervisning, synes vi.

At være elev på en kunstnerisk studieretning er et tilbud om et helt særligt 
sammenhold og en unik ramme for de tre år, som man vil have med sig 
resten af livet. 

MUSIK

Kunstnerisk studieretning på Tornbjerg
• Musik A, Engelsk A
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Lige nu står du over for en vigtig beslutning om, hvilken slags 
ungdomsuddannelse der passer bedst til dig, og hvor du skal 
tage din uddannelse henne.

I denne folder forsøger vi at sætte ord på, hvad det betyder for 
dig at vælge en STX-uddannelse, og hvad det vil sige at være 
elev på netop vores gymnasium: Tornbjerg Gymnasium. 

Er det almene gymnasium (STX) noget for mig?
STX kaldes også det almene gymnasium.  Det almene gymnasi-
um er den ungdomsuddannelse med den bredeste profil, så du 
åbner flest døre mod videregående uddannelse – uanset hvad 
du vil efter gymnasiet.

Når du efter tre år på Tornbjerg står med din studentereksamen, 
har du fået indsigt i historie, kunst, samfundsforhold, naturviden-
skab, sprog og litteratur. STX giver også plads til fag som religi-
on, oldtidskundskab, de kunstneriske fag og idræt. Vi tror på, at 
det er med til at udvikle dig som et helt menneske med kendskab 
til flere sider af dig selv. Den brede vifte af fag gør dig i stand 
til at se på problemstillinger fra mange perspektiver. Du vælger 
selvfølgelig også en studieretning, så du kan fordybe dig i de 
områder, du bedst kan lide. 

Er Tornbjerg noget for mig?
Ja! Tornbjerg er noget for alle unge, der vil engagere sig fagligt 
og personligt for at få en ungdomsuddannelse. 

Du skal vælge Tornbjerg Gymnasium, fordi vi kan tilbyde dig en 
gymnasietid præget af glæde, respekt og levende undervisning. 

TRE FANTASTISKE ÅR PÅ              TORNBJERG



Vores elevgruppe er meget mangfoldig, og der er et stærkt sam-
menhold på tværs af klasser og årgange. Det betyder, at der 
også er plads til dig.
 
Vi er en stor skole, og det giver mange fordele. Hos os kan du 
udvikle dig både menneskeligt og fagligt, for vi har fitnesscenter, 
lektiecafé, gratis sport, musik og korsang efter skole, fredags-
café i Jazzen, talentudviklingsprojekter og mange andre akti-
viteter for dig, der vil noget mere. Hvis du er elitesportsudøver, 
har vi Tornbjerg Elite, som giver plads til at dyrke din sport på 
højt plan, imens du læser. Uanset din interesse har vi rammerne 
for dig.

Tornbjerg er en internationalt orienteret skole, hvilket betyder, at 
vi tænker og arbejder internationalt i dagligdagen og på studi-
eture. Vi udbyder som noget nyt to engelsksprogede STX-studie-
retninger, hvor du får al undervisning på engelsk i de centrale 
fag. 

Vi holder til i lyse, moderne bygninger, og der er elektroniske 
tavler i alle undervisningslokaler. Du er sikret tidssvarende un-
dervisning af engagerede, fagligt stærke lærere, der vil gøre de-
res ypperste for at udfordre og støtte dig i dine tre år på skolen.

Vi glæder os til at se dig og være en del af de 
tre fedeste år af dit liv!

Hilsen 
Tornbjerg Gymnasiums elever,  
lærere, kontor og rektor

TRE FANTASTISKE ÅR PÅ              TORNBJERG



kindly.dk
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Hvis  du ønsker at gå på Tornbjerg Gymnasium, skal du, 
inden du udfylder din ansøgning, have besluttet dig for
•  hvilket af sprogene tysk, fransk eller spansk, du ønsker som 2. fremmed-

sprog
• hvilket af fagene billedkunst, musik eller dramatik, du ønsker som kunstne-

risk fag
Din ansøgning om optagelse i gymnasiet skal være udfyldt og afleveret elek-
tronisk senest 1. marts, men der kan være en tidligere frist på din skole. 

Ansøgere, der ikke pt. går i skole eller på efterskole, skal sende ansøgningen 
inden 15. marts. 

Du kan få hjælp til din ansøgning af din vejleder fra Ungdommens Uddannelses-
vejledning.

SE MERE OM TORNBJERG GYMNASIUM
www.tornbjerg-gym.dk/elevsite/velkomst

Du søger ind på  

Tornbjerg Gymnasium via  

www.optagelse.dk 

Der finder du og udfylder 

ansøgningsskemaet  

vedr. optagelse på  

elektronisk form




