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MORSØ HANDELSGYMNASIUM

Undervisningen er spændende, og lærerne er meget motiverende. De er gode 
til at inddrage aktuelle begivenheder og cases fra den virkelige verden, og dét, 
at det er rigtige emner og ikke bare opdigtede, gør helt klart undervisningen 
mere interessant og giver os lyst til at følge mere med. Samtidig gør det også, 
at det bliver meget tydeligt for os, hvordan det vi lærer, kan bruges og komme 
i spil, når vi kommer ud i en rigtig virksomhed.

Kristina, 3.g

Dit lokale gymnasium

Morsø Handelsgymnasium er med sine ca. 200 
elever et mindre gymnasium. Her er vi ikke større, 
end at alle kender alle, og det giver en god og tæt re-
lation både eleverne imellem, men også undervisere 
og elever imellem. 

Vi bor under samme tag som EUD/EUX Business, 
STX, HF og VUC, så samlet set er der i alt ca. 700 
elever, der bidrager til et godt og aktivt studiemiljø 
med spændende fællesarrangementer, fede fester 
og hyggelige fredagscaféer. Det betyder, at du også 
nemt kan holde kontakten med de kammerater, der 
har valgt en anden uddannelse end dig.

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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MORSØ HANDELSGYMNASIUM
Dit lokale gymnasium

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

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 informatik. 

Kendetegnende for HHX er, at undervisningen er meget virke-
lighedsnær 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.
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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? 

Du kommer til at lære om, hvordan forskellige politiske greb og økono- 
miske tiltag indvirker på samfundslivet, hvordan udviklingen i andre 
lande kan påvirke 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.

SPROGLIG
Spansk A, Tysk B/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 mennesker og udveksle informationer på mere end ét sprog 
er vigtige kompetencer. Så er du vild med at arbejde med sprog og kom-
munikation, er du nysgerrig på andre kulturer, og er du generelt interna-
tionalt orienteret, 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 muligheder for senere at studere og arbejde internationalt. 
For hvert nyt sprog, du lærer, får du større og mere dybdegående 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. 

MORSØ HANDELSGYMNASIUM
Studieretninger
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INNOVATION
Afsætning A, Innovation B

Er du typen, der sætter handling bag ord? Er du kreativ, og har du lyst til 
at påvirke dine omgivelser? Og vil du hellere 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 klasse- 
værelset for at afprøve teorier og metoder og for at få testet, om dine  
innovative idéer og kreative løsninger rent faktisk også har sin beret- 
tigelse og vil være levedygtige, når de bliver løftet fra idéblokken 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 virksomhed. 

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

MORSØ HANDELSGYMNASIUM MORSØ HANDELSGYMNASIUM
Studieretninger
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SAMFUND OG 
INTERNATIONALE 

FORHOLD

AFSÆTNING A
INTERNATIONAL ØKONOMI A

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

SPROGLIG

SPANSK A
TYSK B/A

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

Mulige valgfag:
Matematik B/A
Tysk A 
Virksomhedsøkonomi A 
International økonomi A 
Afsætning A
Samfundsfag B
Erhvervsjura B
Psykologi C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C

2. fremmedsprog:
Tysk B
Spansk A

Mulige valgfag:

Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Erhvervsjura B
Psykologi C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C
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ØKONOMISK INNOVATION

INTERNATIONAL ØKONOMI A
VIRKSOMHEDSØKONOMI A

AFSÆTNING A
INNOVATION B

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

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

2. fremmedsprog:
Tysk B
Spansk A

Mulige valgfag:
Matematik A
Tysk A 
Afsætning A
Erhvervsjura B
Psykologi C
Finansiering C
Markedskommunikation C

Mulige valgfag:
Matematik A 
Virksomhedsøkonomi A 
International økonomi A
Tysk A 
Samfundsfag B 
Erhvervsjura B 
Psykologi C 
Markedskommunikation C

2. fremmedsprog:
Tysk B
Spansk A
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Mit yndlingsfag er International økonomi. Her lærer vi noget om 
hele verden. Vi lærer at forstå den danske økonomi, og samtidig 
kommer vi også ind på alt, fra hvordan man kan forbedre økono-
mien i et lille U-land, til hvordan den internationale udvikling i lande, 
som fx USA og Kina, kan påvirke økonomien i Danmark. 

Generelt er undervisningen på HHX meget virkelighedsnær. Det er 9 ud 
af 10 gange rigtige virksomheder, vi arbejder med. Vi får opgaver, der omhandler 
konkrete problemstillinger i rigtige virksomheder, og det gør, at man kan se menin-
gen med det, man lærer, og at man forstår det hele bedre.

Relationen mellem lærere og elever er rigtig god. Der er plads til, at vi kan have det sjovt, uden 
at det går ud over undervisningen. De har styr på tingene, og man lærer virkelig noget i fagene.

 
Marco, 3.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 rele-
vant erhvervserfaring - og den erfaring bruger vi 
selvfølgelig også i undervisningen. Du kommer der-
for ikke til at sidde med næsen i bøgerne 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 konkrete eksem-
pler, 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 virk-
somhedscases i forskellige fag.

VI ARBEJDER MED
RIGTIGE VIRKSOMHEDER

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. De sociale relationer, sam- 
været 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 Morsø 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 dragebåds- 
sejlads, gallafest, vores årlige juleturnering, forskellige fælles- 
arrangementer med eksterne foredragsholdere samt naturligvis 
fredagscaféerne og elevfesterne. 
Der er med andre ord rig mulighed for tre sjove, festlige, lærerige og 
mindeværdige år på Morsø Handelsgymnasium. 
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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

Man lærer meget her på HHX – og man lærer det på en 
god måde. Fagene er interessante og spændende, og 
lærerne er både gode til at undervise og til at snakke 
privat med. 

Studiemiljøet er også rigtig godt. Der er et godt sam-
menhold - både i de enkelte klasser, men også på tværs 
af klasser og årgange. Til aktivitetsdage, fredagscaféer og 
fester bliver vi blandet godt med de øvrige elever. Især fes-
terne er sjove. Der er altid stor opbakning, og det er en rigtig god 
mulighed for at få snakket med dem fra de andre klasser. 

På grund af Corona, har jeg endnu ikke været på studietur med klas-
sen, men det kommer vi forhåbentlig her i 3.g., hvor vi skal en tur til 
enten Ungarn eller Paris. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Jeg er 
sikker på, at det kommer til at styrke sammenholdet i klassen endnu 
mere, at vi kommer ud og oplever en masse ting sammen med dem, 
vi har tilbragt snart tre år sammen med.

Mikkel, 3.g

ET GODT FÆLLESSKAB



HHX har udviklet mig både personligt og fagligt, og 
jeg har fået mange gode oplevelser og masser af vi-
den med mig. Siden jeg blev student, har jeg haft 
gang i flere iværksætterprojekter. Jeg har etableret 
mig som konsulent inden for online-markeds-
føring, startede virksomheden ’Det Gamle Ishus’ i 
Glyngøre, og har, sammen med min mor, startet 
virksomhed op inden for hudpleje og skønhedspro-
dukter. 

Handelsgymnasiet har lært mig en masse om, hvordan 
man arbejder med innovation, og hvordan man får ført sine 
idéer ud i livet. Undervisningen, og dét at deltage i DM i Entreprenør-
skab og Company Program, har alt sammen været med til at motivere 
mig til at starte egen virksomhed. Og jeg har fået redskaberne og den 
nødvendige basisviden til at kunne gøre det.

Kasper Lindgren, HHX student 2017

JEG HAR FÅET REDSKABERNE TIL  
AT FØRE MINE IDEER UD I LIVET

På Morsø Handelsgymnasium har du 
mulighed for at kombinere din interesse 
for håndbold, fodbold, gymnastik eller 
badminton med din ungdomsuddannelse 
og personlige udvikling.
 
På Sports College Mors bliver du en del af et kreativt 
idrætsmiljø, hvor du er omgivet af andre unge med 
samme interesser, og hvor kompetente fagfolk står 
klar til at sikre såvel din sportslige som faglige ud-
vikling. 

Blandt andet er Håndbold Akademi Mors en del af 
Sporst College Mors. Det er et  elitetilbud til unge 
håndboldspillere, der drømmer om en fremtid som 
professionel håndboldspiller, men som samtidig øn-
sker at kombinere det med en ungdomsuddannelse.

Vi er dog ikke kun et elite-college. Her er nemlig plads 
til både de største talenter og de elever, der bare øns-
ker en sjov og udviklende studietid i idrættens tegn. 

Så er du klar på at udvikle dig sportsligt, fagligt og 
personligt? Og har du lyst til at blive en del af et 

fedt studiemiljø med mange sociale arrangementer 
på tværs af idrætsgrene og uddannelser? Ja, så er 
Sports College Mors et oplagt valg. 

Du kan blive en del af Sports College Mors både som 
linjeelev, hjemmeboende og col legeboende. 

Hent vores brochure på www.sportscollegemors.dk 
og læs mere om mulighederne.

 

SPORTS COLLEGE MORS
Vil du være en del af et fedt collegemiljø med  

andre sportsinteresserede unge?
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MORSØ HANDELSGYMNASIUM

Center for Uddannelse og Erhverv

Læs mere på eucnordvest.dk 
eller følg os på facebook og Instagram
facebook.com/morsohandelsgymnasium

Limfjordsvej 95 B • 7900 Nykøbing Mors • Tlf. 99 19 19 19 • eucnordvest.dk


