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På Thisted Handelsgymnasium er vi ca. 325 elever, men  
da vi bor under samme tag som Teknisk Gymnasium  
Thisted og en række af EUC Nordvests erhvervs- 
uddannelser, har vi rent faktisk en noget større 
volumen, når vi samles til fælles foredrag, diverse 
sociale aktiviteter, fredagscaféer og fester, samt når 
eleverne – på tværs af uddannelser og årgange – mødes 
i løbet af skoledagens pauser til hygge og afslapning i 
fællesarealerne.

Selvom vi har mange gode ”naboer”, er vi stadig 
helt vores egen. Så når du træder ind ad døren til 
handelsgymnasiet, træder du ind i vores verden. En 
verden, hvor vi vægter faglighed, fællesskab, tryghed 
og et godt studiemiljø højt. 

Vi er tæt på vores elever, og vi har 
fokus på den enkelte elevs faglige og 
sociale udvikling. 

Hos os skal alle, uanset forudsæt-
ninger, nemlig opleve succes. Dét er 
vores målsætning, og vi vil strække 
os langt for at indfri den. 

Som en del af EUC Nordvest, er vi en 
del af en stor familie – men vi er alli-
gevel helt vores egen.
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THISTED HANDELSGYMNASIUM
Dit lokale gymnasium



Med en HHX får du en 3-årig gymnasial uddannelse, der er 
adgangs-givende til de videregående uddannelser. 

Du vil blive undervist i en række almene, kendte fag samt fag, der 
relaterer sig til økonomi og samfundsforhold Det er fx fag som 
virksomhedsøkonomi, samfundsfag, afsætning, erhvervsjura, 
sprog og informatik. 

Kendetegnende for HHX er, at undervisningen er meget 
virkelighedsnær og case-baseret: Vi læser ikke blot om teorier – 
vi afprøver dem også i praksis, når vi arbejder med aktuelle cases 
og fordyber os i spændende projekter.

MERKANTIL 
STUDENTEREKSAMEN

På handelsgymnasiet er du selv med til at designe din uddannelse, 
så den matcher dine ønsker og behov. I løbet af dine tre år på HHX 
vælger du nemlig selv studieretning og valgfag.

HHX består, ligesom andre gymnasieretninger, at et grundforløb 
på 10 uger efterfulgt af et studieretningsforløb på 2 ¾ år. På 
grundforløbet bliver du undervist i de obligatoriske fag dansk, 
engelsk, matematik og samfundsfag. Herudover skal du arbejde 
med to studieområder, som er tværfaglige forløb, hvor du lærer 
at arbejde med forskellige teorier og metoder inden for det 
virksomhedsøkonomiske og det kulturelt sproglige felt. Når 
du har afsluttet dit grundforløb på HHX, fortsætter du på den 
studieretning, du har valgt. Her skal du have to studieretningsfag, 
en række obligatoriske fag, samt 1-2 valgfag eller niveauløft.

 

SÅDAN ER HHX OPBYGGET
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SAMFUND OG  
INTERNATIONAL  
FORHOLD
Afsætning A, International økonomi A

Brænder du for at blive klogere på politiske, økonom-
iske og kulturelle forhold på såvel nationalt som inter-
nationalt niveau? Synes du, at fag som samfundsfag og 
international økonomi lyder drønspændende? Og går 
du måske med en drøm om på sigt at gøre karriere i en 
international virksomhed? 

På studieretningen ’Samfund og internationale for-
hold’ kommer du til at lære en masse om dansk og in-
ternational politik og økonomi. Du kommer til at lære 
om, hvordan forskellige politiske greb og økonomiske 
tiltag influerer på samfundslivet, hvordan udviklingen i 
andre lande kan influere på danske forhold, og hvordan 
du kan tilgå aktuelle emner og samfundsforhold med 
kritiske øjne og sund fornuft.

Du får bl.a. samfundsfag på C-niveau og international 
økonomi på A-niveau, og samtidig er der lagt op til tre 
år med spændende studieture og rejser i både ind- og 
udland*.

*Grundet COVID-19 kan vi pt. ikke garantere  
udlandsrejser 

INNOVATION
Afsætning A, Innovation B

Er du typen, der sætter handling bag ord? Er du kreativ 
og har lyst til at påvirke dine omgivelser? Og vil du hel-
lere bevæge dig i den virkelige verden frem for blot at 
tale om den? Så er innovationslinjen lige noget for dig.

Innovationslinjen er en anderledes linje, som sender dig 
ud af klasseværelset for at afprøve teorier og metoder 
og for at få testet, om dine innovative idéer og krea-
tive løsninger rent faktisk også har sin berettigelse og 
vil være levedygtige, når de bliver løftet fra idéblok-
ken og sendt til afprøvning ude i den virkelige verden. 
’Teamwork’, ’kreativitet’ og ’idéudvikling’ er nøgleord 
på denne linje, som giver dig en god ballast i forhold til 
at arbejde i kreative og innovative brancher – ofte som 
den iværksættende kraft.

Vælger du innovationslinjen, kommer du til at deltage 
i konkurrencer mod andre, entreprenante elever, og 
måske får du endda mod på at starte din egen virksom-
hed? 

Drømmer du om at blive advokat, jurist, økonomichef 
eller direktør i en virksomhed? Så er vores juralinje et 
godt springbræt.

På juralinjen kommer du til at arbejde med spændende 
juridiske og økonomiske problemstillinger. Du kommer 
til at lære om erhvervsjuridiske emner som køberet 
og markedsføringsret, om organisationsteori og om 
virksomhedsledelse, økonomi og investering. Samtidig 
får du på denne linje god erfaring med projektarbejde 
– kompetencer, du helt sikkert vil få glæde af på både 
kort og langt sigt. 

JURA
Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A

SPROGLIG
Spansk A, Tysk A/B/C, Fransk A, Italiensk A

Hello, Bonjour, Hola, Guten Tag! Sprog åbner døre og 
sætter dig i stand til at agere i en globaliseret verden, 
hvor evnen til at kunne kommunikere med andre men-
nesker og udveksle informationer på mere end ét sprog 
er vigtige kompetencer. Så er du vild med at arbejde 
med sprog og kommunikation, er du nysgerrig på an-
dre kulturer, og er du generelt internationalt orient-
eret, ja så hører du helt klart hjemme på den sproglige 
linje- 

På den sproglige linje bliver du skarp i at kommunikere 
i både tale og skrift på hele tre forskellige sprog. Det er 
noget, der rykker, hvis du gerne vil øge dine mulighed-
er for senere at studere og arbejde internationalt. For 
hvert nyt sprog, du lærer, får du større og mere dybde-
gående indsigt i verden omkring dig, og samtidig vil du 
opleve, hvordan dét at lære et sprog, gør tilegnelsen af 
nye sprog både sjovere og nemmere. 
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Synes du, det er spændende at lære om, hvordan 
virksomheder ved hjælp af forskellige markedsførings-
mæssige tiltag kan fremme afsætningen af deres 
produkter eller serviceydelser? Og brænder du 
for at lære mere om hele samspillet mellem en 
virksomheds markedsføring, økonomi og ledelse? Så 
er studieretningen ’Marketing’  lige noget for dig. 

Her lærer du om virksomhedens interne og eksterne 
forhold – både nationalt og internationalt. Du lærer 
om markedsanalyser og købsadfærd, og du får 
indblik i strategiske udviklingsmuligheder, der kan 
skabe grobund for øget vækst i virksomheden. Du får 
med andre ord et indgående kendskab til nogle af de 
værktøjer, der kan gøre en forskel for virksomhedens 
fortsatte udvikling.

MARKETING
Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A

Synes du, at økonomiske og matematiske modeller 
og samspillet mellem disse er vildt spændende? 
Og har du lyst til at lære at anvende, analysere og 
vurdere en virksomheds økonomiske og finansielle 
problemstillinger. Så er den matematiske studieretning 
sikkert lige noget for dig. 

På den matematiske studieretning opnår du 
forståelse for de mange problemstillinger, en 
virksomhed står overfor i forbindelse med dens 
etablering og den løbende drift, og vi giver dig et 
solidt grundlag for at arbejde målrettet med disse. 
Studieretningen beskæftiger sig både med teoretiske 
og anvendelsesorienterede emner gennem opbygning 
af og indsigt i matematisk teori, der anvendes til 
modellering og løsning af teoretisk eller praktisk 
orienterede problemstillinger.

Undervisningen kombinerer vi med spændende 
virksomhedsbesøg, ekskursioner og studieture, hvor 
der vil være fokus på finansielle og økonomiske temaer, 
så du kan opleve, hvordan teorier og metoder udfolder 
sig i praksis.

MATEMATISK
Matematik A, Virksomhedsøkonomi A

Er du vild med at jonglere med tal og matematiske 
modeller? Og kunne du godt tænke dig at lære en hel 
masse om virksomhedsøkonomi og samfundsøkonomi 
i både nationale og globale sammenhænge? Så er den 
økonomiske studieretning stedet for dig. 

På den økonomiske studieretning får du mulighed 
for at fordybe dig i økonomiske og matematiske 
teorier og metoder, og du lærer at bruge forskellige 
værktøjer til at analysere og vurdere økonomiske 
og finansielle problemstillinger i både offentlige og 
private virksomheder. Vi kommer omkring økonomiske 
forhold på mange forskellige niveauer – lige fra den 
lille enkeltmandsvirksomhed, der kun opererer på et 
afgrænset marked, til store globale virksomheder, der 
har hele verden som markedsplads. 

Vores tilgang til læring er i høj grad praksisorienteret, 
og derfor kan du også godt regne med, at vi kommer 
til at krydre teoriundervisningen med aktuelle 
cases fra virkelighedens verden samt  spændende 
virksomhedsbesøg, ekskursioner og studieture, hvor 
du kan opleve de finansielle og økonomiske temaer 
foldet ud i praksis.

ØKONOMISK
Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A

Kan kombineres 
med Idrætslinjen



Vælg 2. fremmedsprog

Tysk B
Spansk A
Italiensk A
Fransk A

 

AFSÆTNING A
INTERNATIONAL ØKONOMI A 

MULIGE VALGFAG

Matematik A
Tysk A 
Virksomhedsøkonomi A
Erhvervsjura B
Informatik B
Innovation C 
Psykologi C  
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C

Obligatoriske fag udover 
studieretningsfag

Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Virksomhedsøkonomi B
Historie B 
Samfundsfag C  
Erhvervsjura C  
Informatik C

SAMFUND OG 
INTERNATIONALE 

FORHOLD

SPANSK/FRANSK/ 
ITALIENSK A

TYSK A/B

MULIGE VALGFAG

Matematik B/A
Virksomhedsøkonomi A 
International økonomi A 
Afsætning A
Erhvervsjura B
Informatik B
Innovation C  
Psykologi C  
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C

Obligatoriske fag udover 
studieretningsfag

Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B
International økonomi B 
Historie B 
Matematik C
Samfundsfag C 
Erhvervsjura C  
Informatik C

SPROGLIG

Vælg 2. fremmedsprog

Tysk B
Spansk A
Italiensk A
Fransk A

 

AFSÆTNING A
VIRKSOMHEDSØKONOMI A

MULIGE VALGFAG

Matematik A
Tysk A 
International økonomi A 
Erhvervsjura B
Informatik B
Innovation C  
Psykologi C  
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C

Obligatoriske fag udover 
studieretningsfag

Dansk A
Engelsk A
Erhvervsjura C til B 
Matematik B
International økonomi B 
Historie B 
Samfundsfag C 
Informatik C

JURA

Vælg 2. fremmedsprog

Tysk B
Spansk A
Italiensk A
Fransk A

 

AFSÆTNING A
INNOVATION B

MULIGE VALGFAG

Matematik A
Tysk A 
International økonomi A
Virksomhedsøkonomi A
Erhvervsjura B
Informatik B
Psykologi C  
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C

Obligatoriske fag udover 
studieretningsfag

Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Virksomhedsøkonomi B 
International økonomi B 
Historie B 
Samfundsfag C  
Erhvervsjura C  
Informatik C

INNOVATION
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Vælg 2. fremmedsprog

Tysk B
Spansk A
Italiensk A
Fransk A

 

AFSÆTNING A
INNOVATION B

MULIGE VALGFAG

Matematik A
Tysk A 
International økonomi A
Virksomhedsøkonomi A
Erhvervsjura B
Informatik B
Psykologi C  
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C

Obligatoriske fag udover 
studieretningsfag

Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Virksomhedsøkonomi B 
International økonomi B 
Historie B 
Samfundsfag C  
Erhvervsjura C  
Informatik C

INNOVATION

Vælg 2. fremmedsprog

Tysk B
Spansk A
Italiensk A
Fransk A

 

AFSÆTNING A
VIRKSOMHEDSØKONOMI A

MULIGE VALGFAG

Matematik A
Tysk A 
International økonomi A 
Erhvervsjura B
Informatik B
Innovation C  
Psykologi C  
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C

Obligatoriske fag udover 
studieretningsfag

Dansk A
Engelsk A
Erhvervsjura C 
Matematik B
International økonomi B 
Historie B 
Samfundsfag C 
Informatik C

MARKETING

2. fremmedsprog

Tysk B
Spansk A
Italiensk A
Fransk A

MATEMATIK A
VIRKSOMHEDSØKONOMI A

MULIGE VALGFAG

Tysk A 
International økonomi A
Afsætning A
Erhvervsjura B
Informatik B
Innovation C  
Psykologi C  
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C 

Obligatoriske fag udover 
studieretningsfag

Dansk A
Engelsk A
Afsætning B 
International økonomi B
Historie B 
Samfundsfag C  
Erhvervsjura C  
Informatik C

MATEMATISK

Vælg 2. fremmedsprog

Tysk B
Spansk A
Italiensk A
Fransk A

INTERNATIONAL ØKONOMI A
VIRKSOMHEDSØKONOMI A

MULIGE VALGFAG

Matematik A
Tysk A 
Afsætning A
Erhvervsjura B
Informatik B
Innovation C  
Psykologi C  
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C

Obligatoriske fag udover 
studieretningsfag

Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Afsætning B  
Historie B 
Samfundsfag C
Erhvervsjura C  
Informatik C

ØKONOMISK

Kan kombineres 
med Idrætslinjen

Idrætselever kan kun vælge Tysk B 
som 2. fremmedsprog.
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Jeg valgte HHX fordi, jeg syntes det lød mega-spæn-
dende. Jeg ville gerne prøve nogle nye fag – noget der 
er meget anderledes end folkeskolen. 

Vi arbejder ofte med cases både i afleveringer og i den 
almindelige undervisning. Det gør det nemmere at forstå 
stoffet, og det gør det også nemmere at forstå, hvorfor man 
skal lære det, og hvad det kan bruges til i det virkelige liv.

Det sociale miljø på skolen er supergodt. Jeg synes, at det er rart, at det ikke er et kæmpe 
gymnasium. Her ved man, hvem hinanden er, og det er hyggeligt. Det er let at falde i snak 
med folk, og man lærer mange at kende også på tværs af både årgange og uddannelser.

Laura, 2.g

TÆTTERE PÅ 
VIRKELIGHEDEN
Vi har et professionelt og engageret korps af under-
visere, som alle brænder for deres fag. Alle dine un-
dervisere har en kandidatgrad fra universitetet eller 
tilsvarende, ligesom mange af dem har flere års  
relevant erhvervserfaring - og den erfaring bruger de 
selvfølgelig også i undervisningen. 

Du kommer derfor ikke til at sidde med næsen i bøg- 
erne dagen lang – tværtimod kommer du til at arbejde 
med teorierne i praksis, så du kan se, hvordan de gør 
sig gældende i den virkelige verden. 

Ved hjælp af spændende cases og masser af konkrete 
eksempler, sætter vi teorierne i spil og bringer dem 
tættere på virkeligheden. Vi har ofte en tværfaglig til-
gang til de problemstillinger, vi arbejder med, og der-
for vil du opleve, at det sagtens kan være de samme 
virksomhedscases, vi arbejder med i de forskellige fag 
på HHX. 

På den måde opnår du et mere indgående kendskab til 
virksomheden eller det samfundsvidenskabelige om-
råde, og du kommer hele vejen rundt, frem for blot at 
arbejde med et udsnit af en kompliceret virkelighed. 

NY, ANDERLEDES OG 
VIRKELIGHEDSNÆR 
UNDERVISNING

STUDIEMILJØ
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FEST OG FARVER
Let’s face it…..det er ikke kun din faglige udvikling, der afgør, 
om din studietid er værd at huske på. De sociale relationer, 
samværet med dine kammerater og de festlige stunder fylder 
naturligvis også i mindebogen.

Derfor gør vi meget ud af at skabe de rette rammer for den mere 
uformelle og festlige del af din uddannelsestid. Vi stiller lokaler til 
rådighed og er involveret i en del arrangementer, men vi overlader 
i vid udstrækning også ”dirigentstokken” til vores elever. Som elev 
har du således mulighed for at få indflydelse på, hvad der skal ske. På 
Thisted Handelsgymnasium har vi et engageret elevråd og et aktivt 
festudvalg, der er gode til løbende at sætte nye tiltag i søen.

- OG HVAD KAN DU SÅ FORVENTE? 
Du kan bl.a. forvente invitationer til vores legendariske drage- 
bådssejlads, gallafest, forskellige fællesarrangementer med eksterne 
foredragsholdere samt naturligvis fredagscaféerne og elevfesterne.  
Der er, med andre ord, rig mulighed for tre sjove, festlige, lærerige og 
mindeværdige år.

LEKTIECAFÉ 
Vi tilbyder lektiecafé, hvor du kan arbejde med dine lektier og afleveringer.  
Der er både lærere og student-teachers til stede, så du kan få hjælp, hvis 
udfordringerne bliver for store. Lektiecafeen er et tilbud til alle elever.

Til særligt dygtige elever tilbyder vi Master Class-forløb. Det er forløb, 
der rækker ud over pensum, og hvor de udvalgte elever får lov at 
dygtiggøre sig og blive udfordret lidt mere inden for det specifik-
ke fag. Hvilke emner der udbydes som Master Class varierer fra år 
til år, men det kan fx være jura, innovation, statistik, filosofi eller  
aktiehandel. 
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Vi er vilde med studieture, hvor vi kan kombinere 
faglig og personlig udvikling med gode, mindevær-
dige oplevelser. 
Studieturene kan være af både kortere og læn-
gere varighed. Det kan være alt fra et dags-
besøg på en spændende virksomhed til  
flere ugers ophold i udlandet. Det veksler, hvem 
du rejser afsted med - nogle ture foregår klassevis, 

mens andre arrangeres årgangsvis eller holdvis.
Studieturene er fantastiske til at skabe samhørighed 
og sammenhold og til at styrke kammeratskabet, og 
samtidig kommer vi ud af klasselokalerne og oplever,  
hvad der sker ude i virkeligheden. 
Vi kan godt afsløre, at det ikke kun er os, der er glade 
for studieture – det er vores elever bestemt også.

OPLEVELSER
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Vi har et godt studiemiljø med rigtig gode faciliteter 
og fællesarealer, kompetente undervisere, mange 
aktiviteter og et godt sammenhold. Vi har normalt café 
en gang om måneden, og 4-5 fester i løbet af skoleåret, 
og der er altid god opbakning – især til festerne, hvor alle EUC 
Nordvests uddannelser kan deltage. Der kommer virkelig mange, og det er en 
rigtig god måde at mødes på – også med de kammerater, der har valgt en anden 
uddannelse end én selv. 

Vi får generelt en langt mere aktuel undervisning, end hvad jeg har været vant til. 
Det er altid aktuelle emner, vi arbejder med – specielt i økonomifagene. Vi har fx 
haft meget om, hvordan Corona-krisen har præget Danmark, og hvordan virksom-
hederne konkurrerer og klarer sig i den nye situation. Dét at det altid er aktuelle 
og væsentlig emner, vi lærer om, gør det også nemmere at lære stoffet – det bliver 
mere interessant frem for at skulle lære om noget, der skete for længe siden. 

Sebastian, 2.g

GODT STUDIEMILJØ 
OG AKTUEL  
UNDERVISNING



Er du ambitiøs både omkring din sport og din ud-
dannelse? Drømmer du om at kunne fokusere på 
begge dele i din studietid? Og synes du, at økonomi 
og matematik er ret fede fag? Så er Idrætslinjen lige 
stedet for dig. Her får du nemlig en unik mulighed for 
at udvikle dig både fagligt, sportsligt og personligt.

På Idrætslinjen får du alle de samme fag, som elev-
erne på den økonomiske studieretning, og herudo-
ver får du - to gange ugentligt - mulighed for at dyrke 
din sport i dagens to første lektioner. Vi har et godt 

samarbejde med en bred vifte af lokale idrætsfore-
ninger, så uanset om du er til holdsport eller indivi-
duelt idræt, har vi et tilbud, der matcher. 
 
Vi tilbyder træningsforhold som bl.a. indebærer:
• Vægt- og motionstræning i Studie 7 
• Gratis skadesbehandling 

IDRÆTSLINJEN 
ØKONOMISK LINJE 

HAR DU AMBITIONER MED DIN IDRÆT?

Du får mulighed for at 
bo sammen med andre 

idrætsinteresserede 
elever under din uddan-

nelse, da vores skolehjem 
i Thisted har en separat 

afdeling dedikeret til 
Sportscollege-elever. 
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Thisted Handelsgymnasium er et mangfoldigt gymnasium, hvor der er 
plads til alle. Folk er gode til at snakke med hinanden på tværs af klasser 
og årgange, og jeg oplever ikke, at der er så meget med kliker og grupper. 
Her er man helt nede på jorden.

Jeg kan virkelig godt lide fagene, og jeg synes, at de fleste af vores under-
visere er nytænkende og laver god undervisning – de gør meget ud af at 

sikre, at det skal være spændende. Undervis- 
ningen er også meget praksisnær. Fx har man 

i 2.g. erhvervscase, hvor man skal arbejde 
med en praktisk case for en specifik virk-

somhed. Man arbejder faktisk som en 
slags konsulent for virksomheden, 
så det er så praksisnært, som det 
næsten kan blive. Man kan tydeligt 
mærke, at det, man lærer, er noget, 
man kan bruge til noget. 

Tobias, 3.g

HER ER PLADS TIL ALLE
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THISTED HANDELSGYMNASIUM

Center for Uddannelse og Erhverv

Læs mere på eucnordvest.dk 
eller følg os på facebook.com/
thistedhandelsgymnasium


