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Vælg mellem 2 studieretninger
Hvis du er vild
med tal og vil have
et højt fagligt niveau
i matematik og
økonomi

Hvis du interesserer
dig for samfundsforhold
og vil specialisere
dig inden for
kommunikation

Matematisk/økonomisk
studieretning

Markedesorienteret
studieretning

Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Markedskommunkation C

Virksomhedsøkonomi A
Markedskommunikation C

Obligatoriske fag udover
studieretningsfag

Obligatoriske fag udover
studieretningsfag

Dansk A
Engelsk A
Samfundsfag C
Afsætning B
Erhvervsret C
Samtidshistorie B
International økonomi B
Tysk B eller Spansk A

MULIGE Valgfag*
Tysk A
International Økonomi A
Samfundsfag B
Idræt C
Billedkunst C
Finansiering C/B

Afsætning A

Dansk A
Engelsk A
Matematik C
Samfundsfag C
Erhvervsret C
Samtidshistorie B
International økonomi B
Tysk B eller Spansk A

MULIGE Valgfag*
Tysk A
Matematik A/B
International Økonomi A
Samfundsfag B
Idræt C
Billedkunst C
Finansiering C/B

* Antal valgfag afhænger af studieretning og fagniveauer.

Vil du i gymnasiet?
Så overvej lige, om ikke en erhvervsrettet gymnasial uddannelse
er noget for dig.
Hhx giver dig en skarp og international studentereksamen, som giver
adgang til videregående uddannelser eller job i en privat eller offentlig virksomhed lige efter eksamen.

Vil du studere på
universitetet?
En studentereksamen fra Fjerritslev Handelsgymnasium er en adgangsbillet direkte til en videregående uddannelse.
Dine 3 år på hhx forbereder dig
både fagligt og personligt til at tage
en videregående uddannelse til bachelor, kandidat eller professionsbachelor.

Vil du videreuddanne
dig i erhvervslivet?
Hhx giver dig det bedste grundlag
for en karriere i erhvervslivet.
Du kan vælge at gå i lære inden for
f.eks. revision, bank, spedition eller
kontor. Er du ambitiøs nok, kan din
læretid måske være i udlandet.

Grundforløb og studieretninger
Fra august til udgangen af december afvikles det såkaldte grundforløb på alle de 3-årige gymnasieuddannelser. Her modtager du selvfølgelig undervisning i en
række fag, men derudover arbejdes der med et større projektforløb og studieteknikker, så du bliver dygtigere til at lære og får struktur på tingene.
Fra januar begynder så arbejdet i selve studieretningerne, men du har allerede fået kendskab til dine studieretningsfag. Endelig er der mulighed for at skifte
retning i december måned.

Diverse aktiviteter

''Masser af fede
og lærerige
oplevelser...''

og skolemiljø

Fjerritslev Gym
nasium vil stå
for en
række aktivite
ter som fælle
stimearrangemente
r, frivillige ak
ti
viteter,
fester m.v., s
om eleverne
fra HHX
også deltager
i.
Der vil også væ
re studievejle
dning,
og teamlære
re – ja, kort o
g godt
alt det, som s
kal til for at få
et godt
skolemiljø.
Der er også a
ktiviteter sam
men med
Thisted Hand
elsgymnasium
, f.eks.
idrætsdag og
virksomheds
besøg.
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Jeg kan koble fagene til virkeligheden
Jeg valgte hhx, fordi jeg synes, at fagene fangede mig. Jeg har altid interesseret mig for økonomi og virksomheder, så derfor var valget ikke
så svært.

En uddannelse tæt på virkeligheden
Jeg overvejer at læse erhvervsjura, fordi jeg
synes at fagene virksomhedsøkonomi og erhvervsret er rigtig spændende. Man kommer til
at arbejde med økonomiske problemstillinger i
en virksomhed inden for lovens rammer.
Vi har været på forskellige virksomhedsbesøg,
og det synes jeg giver et godt indblik i karrieremuligheder og viden om, hvordan virkeligheden
ser ud.

Jeg er især glad for fagene virksomhedsøkonomi og international økonomi, fordi det er fag, jeg
kan koble til virkeligheden. Vi arbejder med virkelige problemstillinger – ikke fiktive.
Vi har fx besøgt Morsø Jernstøberi og her fik vi
indblik i deres strategi, produktion og økonomi.
Ind i mellem arbejder vi også tværfagligt. Sidste gang arbejdede vi f.eks. tværfagligt i fagene
engelsk, markedskommunikation og afsætning,
hvor vi brugte en ung iværksætter som case.
Mathias Slot Larsen

Generelt arbejder vi meget med virkelige cases,
og det kan jeg godt lide, for så kan jeg se, hvordan mine fag og det jeg lærer kan bruges.
Hhx er også masser af andre ting end undervisning. Vi har fx fredagscafeer, gallafest og den
årlige aktivitetsdag i Svinkløv – og så er der et
rigtig godt sammenhold her.
Iben Winther Christensen

''HHX er de beds tliev...''
3 år i mit skole
Læs mere på

Uddannelsens veje
Ph.d.

Job

Kandidatuddannelse
Bacheloruddannelse
Hf, hhx, htx, stx
9./10. klasse

fjerritslevhandelsgymnasium.dk
Skovbrynet 9 . 9690 Fjerritslev . Tlf. 99 19 19 19
euc@eucnordvest.dk . www.eucnordvest.dk
Center for Uddannelse og Erhverv

