STUDIERETNINGER PÅ HG
Naturvidenskabelige studieretninger
» Matematik A, Fysik B, Kemi B
» Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
» Biologi A, Kemi B

Samfundsvidenskabelige studieretninger
» Samfundsfag A, Engelsk A
» Samfundsfag A, Matematik A
» Samfundsfag A, Tysk A
» Samfundsfag A, Fransk A

VIL DU VIDE MERE?
Dit gymnasievalg handler om din fremtid. Jo bedre
forberedt du er, desto større er sandsynligheden
for, at dine drømme og forventninger bliver indfriet.
Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os for mere information. Du
kan også følge os på Facebook, Instagram eller
Snapchat eller gå ind på vores hjemmeside
www.hels-gym.dk.
På hjemmesiden kan du se nogle af de nuværende
elever udtale sig om gymnasiet. Du er meget velkommen til at ringe til os på 49224100 eller at skrive til os på post@hels-gym.dk.
Vi vil gerne tale med dig og svare på dine spørgsmål.

Sproglige studieretninger
» Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B
» Engelsk A, Fransk A, Samfundsfag B
» Engelsk A, Spansk A, Latin C

Kunstneriske studieretninger
» Musik A, Engelsk A
» Musik A, Matematik A

Læs mere om vore studieretninger på
www.hels-gym.dk
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FÅ MERE UD AF DIT TALENT
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Har du et særligt talent inden for et fagområde, har du
flere muligheder for at dygtiggøre dig på Helsingør
Gymnasium. Vi tilbyder en række talentprogrammer for
dig, der gerne vil udfordres og afprøve dit talent i større
Dimission sammenhænge.
Her er nogle af mulighederne:

Bioteknologi

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE (ATU) er et 2-årigt
program med fokus på videregående uddannelser og de
metodiske forskelle mellem de forskellige videnskaber.
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(MUN)
FN er verdens mest indflydelsesrige organisation. MUN er et
FN-rollespil på engelsk for
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Stjerne for en Aften på HG og GymnasieRock med EG

Skovtur for alle 1.g’ere

HG er Røde kors-gymnasium

Den årlige idrætsdag

Cykeltur til Søderåsen for
alle 2.g’ere

ELITEIDRÆT (HEA)
For dig, der vil kombinere eliteidræt
med gymnasial uddannelse uden at gå
på kompromis med hverken dine
sportslige eller akademiske ambitioner. Helsingør gymnasium er Team
Danmark uddannelsespartnere.
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Velkommen til 3 spændende år på HG

TEAM DANMARK
Det sociale vægtes højt

Musical 2021

GYMNASIUM UDDANNELSESPARTNER

