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FJERRITSLEV HANDELSGYMNASIUM
Dit lokale gymnasium
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rangementer, fredagscaféer og fester.
Som elev på Fjerritslev Handelsgymnasium
kan du således være tæt på dine kammerater,
uanset om I har valgt den samme ungdomsuddannelse eller ej.

MERKANTIL STUDENTEREKSAMEN
Med en HHX får du en 3-årig gymnasial uddannelse, der er
adgangsgivende 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 IT.
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.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen er bygget op med et grundforløb på 10 uger,
hvorefter du vælger en studieretning. Indholdsmæssigt er
grundforløbet ens for alle.
På grundforløbet undervises du i en række almene fag og
bliver samtidig introduceret til vores profilfag, så du er godt
klædt på til at vælge den linje og de fag, du ønsker at tone din
uddannelse med.
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Studieretninger

SAMFUND OG INTERNATIONALE FORHOLD
Afsætning A, International økonomi A
Brænder du for at blive klogere på politiske, økonomiske og kulturelle forhold på såvel nationalt som internationalt 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 forhold’ kommer du til at
lære en masse om dansk og international 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

MATEMATISK/ØKONOMISK
Matematik 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/økonomiske studieretning sikkert lige noget for dig.
På den matematiske/økonomiske 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.
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3 studieretninger
- beskrivelse
Studieretninger

MARKETING
Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A

Synes du, det er spændende at lære om, hvordan virksomheder ved hjælp af
forskellige markedsføringsmæssige 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 virksomheden sinterne 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.

VI KENDER HINANDEN
– PÅ TVÆRS AF KLASSER
OG UDDANNELSER
Jeg synes helt klart, at det er et plus, at man er en
del af et lille gymnasiesamfund, hvor alle kender
hinanden. Vi er gode til at blande os på tværs af klasser og uddannelser, og der går ikke lang tid, før man ved,
hvem stort set alle på gymnasiet er. Jeg valgte det lokale
gymnasium, så jeg kendte mange på forhånd, og det gjorde,
at jeg ikke behøvede at bruge den første lange tid på at få det
sociale til at fungere – i stedet kunne jeg gå direkte til at koncentrere mig
om det faglige. Gymnasiet har også et rigtig godt college, der tiltrækker
elever fra hele Danmark, så det er ikke kun de lokale, der vælger stedet her.
Når vi er ude at besøge virksomheder, får vi et godt indblik i, hvordan de bruger fagenes termer og begreber i praksis. Det gør, at det bliver tydeligt for
os, hvad vi kan bruge uddannelsen til. Det gør det også, når vi arbejder med
forskellige virksomhedscases. Nogle gange er vi i direkte dialog med virksomhederne i forbindelse med de opgaver, vi arbejder med, og det er meget
lærerigt.
Magnus, 3.g
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SAMFUND OG
INTERNATIONALE
FORHOLD

MATEMATISK/
ØKONOMISK

MARKETING

AFSÆTNING A
INTERNATIONAL ØKONOMI A

MATEMATIK A
VIRKSOMHEDSØKONOMI A

AFSÆTNING A
VIRKSOMHEDSØKONOMI A

Obligatoriske fag udover
studieretningsfag:
Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
Erhvervsjura C
Informatik C
Samfundsfag C

Obligatoriske fag udover
studieretningsfag:
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
International økonomi B
Historie B
Erhvervsjura C
Informatik C
Samfundsfag C

Obligatoriske fag udover
studieretningsfag:
Dansk A
Engelsk A
Matematik B
International økonomi B
Historie B
Erhvervsjura C
Informatik C
Samfundsfag C

2. fremmedsprog:
Tysk B
Spansk A

2. fremmedsprog:
Tysk B
Spansk A

2. fremmedsprog:
Tysk B
Spansk A

Mulige valgfag:
Matematik A
Tysk A
Virksomhedsøkonomi A
Samfundsfag B
Erhvervsjura B
Psykologi B
Finansiering C
Markedskommunikation C
Musik C
Idræt C
...med flere

Mulige valgfag:
Afsætning A
Tysk A
International økonomi A
Samfundsfag B
Erhvervsjura B
Psykologi B
Finansiering C
Markedskommunikation C
Musik C
Idræt C
...med flere

Mulige valgfag:
Matematik A
International økonomi A
Tysk A
Samfundsfag B
Erhvervsjura B
Psykologi B
Finansiering C
Markedskommunikation C
Musik C
Idræt C
...med flere
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VI ARBEJDER MED RIGTIGE
CASES OG RIGTIGE VIRKSOMHEDER
Jeg synes, at det er virkelig rart, at det er et lille gymnasium. Der er et godt studiemiljø, og der bliver arrangeret
mange ting, hvor vi kan mødes på tværs af de forskellige uddannelser. Der er fx Bachhusfesterne, fredagscaféer, skiferie,
musical og fritidsaktiviteter som mountainbike og fitness.
Jeg har ikke et decideret yndlingsfag, men det er helt klart økonomi-fagene,
jeg bedst kan lide. Generelt kan jeg godt lide, at vi i mange af fagene får opgaver fra den virkelige verden. Det er rigtige cases og rigtige virksomheder, vi
arbejder med, og det gør det mere jordnært og spændende samtidig med, at
det gør det nemmere at se, hvordan det vi lærer kan bruges i virkeligheden.
Og så synes jeg, at det er rart, at vi ofte arbejder på tværs af både årgange og
studieretninger.
Alma, 2.g

ET GODT STUDIEMILJØ MED
MANGE AKTIVITETER
Jeg er megaglad for at have valgt Fjerritslev Handelsgymnasium.
Mange af mine venner og veninder går her også, så jeg har haft
en stor omgangskreds fra starten, men samtidig sker der også altid en masse heroppe, hvor man lærer mange nye mennesker at
kende. Fx til fredagscaféer, fester og andre arrangementer, hvor
vi får lov at hygge på skolen om aftenen, og også
aktivitetstilbud som fitness og mountainbike
efter skoletid er godt til at ryste folk sammen på tværs af klasser og uddannelser
og skabe et godt socialt miljø.
Man kan virkelig mærke, at det man
lærer er noget, man kan bruge til noget.
Vi får en masse baggrundsviden inden
for mange forskellige fag - fx lærer vi i
virksomhedsøkonomi om budgetter, og
det er helt sikkert noget, man kan tage
med sig, når man skal til at lægge budget i
ens eget liv.
Maiken, 2.g
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EN PÅ
OPLEVEREN...
Vi er vilde med studieture, hvor vi kan kombinere faglig og
personlig udvikling med gode, mindeværdige oplevelser.
Studieturene kan være af både kortere og længere
varighed. Det kan være alt fra et dagsbesøg 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.

STUDIEMILJØ
TÆTTERE PÅ
VIRKELIGHEDEN
Vi har et professionelt og engageret korps af undervisere, som alle brænder for deres fag. Alle dine undervisere har en kandidatgrad fra universitetet eller
tilsvarende, ligesom mange af dem har flere års relevant erhvervserfaring - og den erfaring bruger vi
selvfølgelig også i undervisningen.
Du kommer derfor ikke til at sidde med næsen i
bøgerne dagen lang – tværtimod kommer du til at ar-

bejde med teorierne i praksis, så du kan se, hvordan
de gør sig gældende i den virkelige verden.
Ved hjælp af spændende cases og konkrete eksempler, sætter vi teorierne i spil og bringer dem tættere
på virkeligheden. Vi har ofte en tværfaglig tilgang til
de problemstillinger, vi arbejder med, og derfor vil du
opleve, at vi indimellem arbejder med de samme virksomhedscases i forskellige fag.
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