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Horsens Gymnasium & HF er gymnasiet med de mange muligheder. Vores nye gymnasium 
bygger videre på de gode traditioner fra de to eksisterende gymnasier i Horsens; Horsens 
Gymnasium og Horsens Statsskole. Vi bygger på nogle værdier, som skal hjælpe os med at 
lave den bedste uddannelse for de mange  og gøre den enkelte så dygtig som muligt.

Værdierne er med til at vise, hvem vi er, og hvordan vi laver en skole fuld af liv. Vores to ud-
dannelser er almendannende og studieforberedende.
Det skal være sjovt at lære. Nogle af de vigtigste forudsætninger for det at lære er nysger-
righed og engagement. Derfor er det væsentligt, at elever og lærere er gensidigt lyttende og 
deltagende, så vi i fællesskab kan skabe formidling, fordybelse og læring.
Vores fælles værdier er udviklet af de nuværende elever og medarbejdere på Horsens Gym-
nasium og Horsens Statsskole, og vi har samlet dem i 5 begrebspar, som siger noget om, 
hvem vi er, og hvordan vi tænker skole:
• Fællesskab og nærhed
• Mangfoldighed og samarbejde
• Åbenhed og nysgerrighed
• Kultur og dannelse
• Faglig fordybelse og personlig bevægelse

I denne lille pjece kan du læse lidt mere om os, og hvordan det er at gå på STX og HF.
Vi håber, at du vil være med til at udvikle og fylde liv og engagement i Horsens Gymnasium 
& HF.

Tag din STX eller HF hos os – vi glæder os til at se dig.

Velkommen til Horsens Gymnasium & HF

Flemming Steen Jensen, 
Rektor, Horsens Statsskole

Henriette Hartoft Andersen, 
Rektor, Horsens Gymnasium



Velkommen til Horsens Gymnasium & HF

TO GYMNASIER BLIVER TIL ÉT
Fra august 2021 bliver Horsens Gymnasium og Horsens Statsskole lagt fysisk sammen til ét 
gymnasium på Studentervænget 2, dér hvor Horsens Statsskole nu ligger.

DET NYE GYMNASIUM I BYEN
Horsens Gymnasium & HF bliver fortsat en stærk STX- og HF-skole i byen med fokus på 
faglighed og almendannelse. Du bliver en del af et stærkt og spændende uddannelsesmiljø. 
Det bliver gymnasiet med de mange muligheder. Du får en bred vifte af valgmuligheder i stu-
dieretninger og valgfag. Du får mulighed for at være lige den, du er, i et mangfoldigt miljø - og 
finde andre med samme interesser som dig. Du bliver én blandt mange - og der er mange 
blandt dig. 

DIT FORLØB FREM MOD HORSENS GYMNASIUM & HF
Frem til 2021 foregår undervisningen i de oprindelige lokaler på Højen og Studentervænget. 
Hvis du begynder på STX eller HF i 2020, så skal du fra august 2021 gå i 2.g eller 2. hf på 
det nye Horsens Gymnasium og HF. 

Lige meget hvilket gymnasium du vælger at gå på, så garanterer vi, at du ved sammenlæg-
ningen bliver i din studieretningsklasse og beholder dine lærere. I løbet af 1.g vil du møde 
de elever, du kommer til at gå sammen med i nogle 
aktiviteter på tværs af de to eksisterende skoler. Du vil 
derfor opleve, at vi bliver flere samlet på ét sted, men 
meget vil være kendt.

Hvor mange elever bliver 
der på det nye gymnasi-
um?
Der bliver i alt ca. 1350 ele-
ver på Horsens Gymnasium 
& HF, og på hver årgang vil 
der være to HF-klasser og 15 
STX-klasser. Vi glæder os til 
de muligheder, det giver for 
at tilbyde dig studieretninger, 
fag, arrangementer og akti-
viteter. Det bliver et levende 
gymnasium - som gymnasi-
erne altid har stået for.



På Horsens Gymnasium & HF har vi to stærke ungdomsuddannelser; STX og HF samlet 
under ét fælles tag. Det giver et alsidigt studiemiljø, hvor elever på tværs af de to uddannelser 
mødes om skolens aktiviteter, i elevudvalg og til sociale begivenheder. 

Vi forbereder dig til videregående uddannelse, så du fra os har det bedste afsæt til din videre 
færden. 

EN GOD START 
Når du begynder på Horsens Gymnasium & HF, vil du hur-
tigt føle dig hjemme. Vi har et særligt introforløb til nye ele-
ver, så alle hurtigt lærer skolen og deres nye klassekam-
merater at kende – og vores engagerede og inspirerende 
tutorer tager sig kærligt og kompetent af alle de nye.

Vi tror på, at nærhed på alle niveauer er basis for frihed 
og ansvar i skolens daglige liv. Nærhed i din klasse, dine 
valghold, i din studieretning, på tværs af årgange, Og ikke 
mindst i relationen mellem lærer og elev.

EN TYPISK SKOLEDAG
På de fleste dage går du i skole fra 8-15 og 
har 90 minutters moduler.
Hverdagen suppleres med en masse spæn-
dende faglige input uden for klasselokalet – 
f.eks.:
• Fællestimer med spændende foredrag af 

kendte navne udefra
• Virksomhedsbesøg
• Besøg af VIA på Vejen eller Århus Uni ver-

sitet
• Lektiecafé med hjælp til lektier og opgaver
• Skriveværksted ved større skriftlige 

opgaver
• Studieture og ekskursioner i ind- og 

udland – med vægt på både det faglige 
og det sociale.

STX og HF – to stærke ungdomsuddannelser

Er der mange lektier i 
gymnasiet?
På STX skal du regne 
med 1,5-2 timers lektier 
hver dag. Derudover har 
du skrift lige opgaver. På 
HF skal du regne med ca. 
en times lektier hver dag.



STX er en tre-årig gymnasial uddannelse. STX er en almendannende gymnasial uddannelse 
– det betyder, at du på STX møder mange forskelligartede fag ud over de store studieret-
ningsfag, fx idræt, kunstneriske fag, religion og oldtidskundskab. Vi udbyder mange forskel-
lige studieretninger inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og musik. STX 
åbner mange døre for din videre uddannelse, og gennem dine studieretnings- og valgfag kan 
du opnå de niveauer, der kræves for din videre uddannelse. 

STX er bygget op med ca tre måneders grundforløb, hvor du undervises i gymnasiale fag 
og klædes på til at træffe dit studieretningsvalg. Fra november i 1.g til 3.g går du i din stu-
dieretningsklasse.

Når du søger ind på STX, skal du vælge et sprog og et kunstnerisk fag:
• Sprog: Du kan fortsætte med at have tysk, som du kunder fra grundskolen, eller du kan 

vælge et af følgende begyndersprog: fransk, italiensk, kinesisk eller spansk. Tysk skal du 
have i 1g og 2g, mens et begyndersprog varer alle tre gymnasieår.

• Kunstnerisk fag: Du kan vælge mellem billedkunst, drama, mediefag og musik. Det 
kunstneriske fag har du i 1g. 

Sproget og det kunstneriske fag vælger du på optagelse.dk, når du søger ind på “Horsens 
Gymnasium & HF”.

STX

Du skal tage en STX på Horsens Gymnasium & HF, hvis du:
• Er fagligt nysgerrig
• Har en bred faglig interesse
• Drømmer om en videregående uddannelse



Er du interesseret i jordskælv og vulkaner? Synes du, det er spændende at gå i deltaljer med 
kroppens mekanismer eller kemiske forbindelser? Er klimaforandringer på din dagsorden? 
Så kan de naturvidenskabelige studieretninger være noget for dig.

De naturvidenskabelige fag bidrager til at forstå og beskrive sammenhænge i den verden, du 
befinder dig i, og hvordan vi som mennesker er med til at påvirke og blive påvirket af naturen.
I laboratoriet og ude i felten vil du teste teorierne i praksis, og du vil arbejde med, hvordan 
videnskaben bliver brugt og udviklet i hverdagen, når vi besøger virksomheder og universiteter.

Vores studieretninger: Naturvidenskab

Du kan vælge mellem et bredt udsnit af naturvidenskabelige 
studieretninger: Bioteknologi, geovidenskab, matematik, fysik, 
kemi og biologi



Kunne du tænke dig at få indsigt i de processer, der påvirker menneskers liv og udvikling? 
Synes du, det er spændende at diskutere samfundsforhold og politik? Vil du gerne fordybe dig 
i globaliseringens betydning for os alle? Vil du gerne forstå, hvorfor vi i Danmark er afhængige 
af, hvad der sker i andre dele af verden? Så kunne det være en af de samfundsfaglige 
studieretninger, du skal vælge.

På de samfundsfaglige studieretninger undersøger vi aktuelle temaer fra nyhederne for at 
kunne forstå og forklare den verden, der omgiver os. Vi har både et globalt, regionalt, nationalt 
og lokalt fokus. Vi arbejder med teorier fra sociologi, politik, økonomi og international politik 
for at blive klogere på vores samfund og for at kunne blive aktive medborgere i den verden, 
vi lever i.

Vores studieretninger: Samfundsfag

Der er to studieretninger, hvor samfundsfag indgår: 
Samfundsfag og engelsk samt samfundsfag og matematik



Er du interesseret i sprog og den kultur, som sprog er en del af? Kan du lide at lære nye 
sprog - eller gå i dybden med dem, du kender i forvejen? Kan du lide litteratur og synes 
du, at kommunikation er spændende? Så hører du måske hjemme på en af de sproglige 
studieretninger.

På de sproglige studieretninger kan du udvikle dine sprogfærdigheder mundtligt og skriftligt. 
Du får en dybere forståelse af kulturen i de lande, sproget lever i. Vi opbygger vigtige 
redskaber inden for sprog og kulturforståelse, som hjælper dig med at klare dig i hele verden. 
Vi går i dybden med sproget og grammatikken, så du kan blive dygtig til at kommunikere 
både mundtligt og skriftligt. 

Sprog er en adgangsbillet til at lære en anden kultur at kende.

Vores studieretninger: Sprog

Du kan som en sproglig studieretning vælge spansk og engelsk 
i kombination med et af skolens andre fremmedsprog eller en 
retning med engelsk, tysk og samfundsfag



Kan du lide at spille musik og synge? Vil du gerne vide mere om Mozart, rock, jazz, musikteori 
og et symfoniorkester? Så er en musik-studieretning måske noget for dig.

Med en musik-studieretning lærer du om musik på mange forskellige måder. Du kommer til 
at spille sammen med dine klassekammerater, du kommer til at synge i kor med dem, og 
du vil få en dybere musikforståelse gennem arbejdet med musikanalyse og musikhistorie. I 
musikanalyse lærer du, hvordan et musiknummer er opbygget, og hvad de enkelte elementer 
af musikken består af. 

Arbejdet med musik kommer dig til gavn og glæde - og det kommer hele skolen til glæde, 
da elever på studieretningen ofte spiller til skolens begivenheder. 

Forudsætningen for at vælge en studieretning med musik er lysten til at beskæftige sig med 
musik både teoretisk og praktisk.

Der er to studieretninger med musik: 
Musik og engelsk samt musik og matematik

Vores studieretninger: Musik



På Horsens Gymnasium & HF kan du få en 2-årig HF-studentereksamen, der er adgangsgi-
vende til korte og mellemlange videregående uddannelser. Vi udbyder flere fagpakker, som 
er målrettede erhvervsakademiet og professionsbacheloruddannelserne på VIA fx i Horsens 
eller Århus. Så drømmer du om at blive politibetjent, lærer, pædagog eller noget helt fjerde, 
så er HF den rette uddannelse for dig.

HF-uddannelsen er bygget op om obligatoriske fag, valgfag, fagpakker og projekt- og prak-
tikperioder. Fagpakker er en kobling af to fag, der er målrettet forskellige uddannelser og 
hverv.

På HF kobles teori med praksis, blandt andet via projekt- og praktikperioderne, hvor fagene 
i fagpakken arbejder sammen og er koblet til dine videreuddannelsesmuligheder. Undervis-
ningen på HF varieres med cases, virksomhedsbesøg og studieture. På den måde opnår 
du en bedre helhedsforståelse af din uddannelse og bliver bedre rustet til at videreuddanne 
dig efter HF.

HF indeholder også to tværfaglige projektfag. I KS kombineres historie, samfundsfag og 
religion og i NF kombineres biologi, geografi og kemi.

På HF er der ingen standpunkts- og årskarakterer. I stedet kommer du til eksamen i alle dine 
fag. Nogle eksamener ligger i december og nogle ligger i juni.

HF



Når du søger ind på HF, skal du vælge et kunstnerisk fag eller idræt. Af kunstneriske fag 
kan du vælge mellem billedkunst, drama, mediefag og musik. De kunstneriske fag og idræt 
ligger på 1. semester af HF-uddannelsen. 
Hvilket fag du ønsker, skal du vælge på optagelse.dk, når du søger ind på “Horsens 
Gymnasium & HF”.

Du skal tage en HF på Horsens Gymnasium & HF, fordi:
• Du får en adgangsgivende ungdomsuddannelse på to år
• Du får mulighed for at forme din uddannelse gennem fagpakke og 

valgfag
• Du bliver en del af et stort fælles studie- og ungdomsmiljø.
• Vi arbejder målrettet med at understøtte din læring. Derfor arbejder 

vi med niveaudeling og ekstra lærerressourcer i matematik og 
engelsk



…FOR DIG, DER KAN LI’ AT LÆRE…
Vi har et stærkt fagligt miljø med engagerede lærere, der alle er specialiserede i netop de fag, 
de underviser i. Vi giver dig de bedste forudsætninger for at lære og det bedste springbræt 
til din videre uddannelse. Vi ved, at elevernes sociale trivsel og mødet mellem lærer og elev 
er afgørende for, at du er motiveret for skolen og lærer mest muligt. 

Vi møder dig med:
• Engagerede lærere
• Et mangfoldigt undervisningsmiljø 
• Faglige udfordringer 
• Tillid til, at du er hos os for at lære
• Åbenhed og nysgerrighed

Vi forventer, at du:
• Er motiveret for at lære
• Er nysgerrig og fagligt interesseret
• Deltager aktivt i dit uddannelsesforløb
• Kan indgå i et fagligt samarbejde med de andre elever

Gymnasiet med de mange muligheder…



... FOR DIG, DER HAR SÆRLIGE TALENTER….
Hvis eleverne har særlige faglige interesser eller talenter, er Horsens Gymnasium & HF det 
helt rigtige sted. Vi har tilbud inden for husets rammer og vi samarbejder om talentpro-
grammer under Akademiet for talentfulde unge og Subuniversity – et tilbud til elever med et 
potentiale, for at vælge en universitetsuddannelse. 

Vi kan bl.a. tilbyde:
• Masterclasses
• Cambridge-certifikat i engelsk
• Goethe-certifikat i tysk
• Naturvidenskabelige konkurrencer, f.eks. Science Cup

Elitesport og STX
Horsens Gymnasium & HF arbejder tæt sammen med Sportscollege Horsens. Sportscolle-
ge Horsens er et tilbud til dig, som har sportslige ambitioner og talent og som gerne vil udvik-
le dine idrætsfærdigheder i et elitemiljø samtidig med, at du tager en gymnasial uddannelse. 
Hvis du er godkendt af Team Danmark, har du også mulighed for at tage STX på fire år. 

Visuelt Gymnasium Horsens
Horsens Gymnasium & HF og Horsens Kunstmuseums billedskole tilbyder dig en mulighed 
for at kombinere STX med Billedskolens akademi. Hermed kan du kombinere din interesse 
for kunst med en gymnasial uddannelse af høj faglighed. Det betyder, at mens du tager en 
STX, kan du samtidig få plads i dit skema til at gå på Visuelt Gymnasium. 

…FOR DIG, DER HAR BRUG FOR LIDT EKSTRA HJÆLP…
Vi tager sammen ansvar for din uddannelse og giver dig den støtte, du har brug for under-
vejs. Støtten kan både være af faglig og social karakter. Du vil få tilknyttet en studievejleder 
der kan hjælpe dig med det, du tumler med og med at få styr på hverdagen. 

Vi har lektiecafeer, hvor ældre elever og lærere står klar til at hjælpe dig i flere forskellige fag.
Skolen har læsevejledere og matematikvejledere til særlige udfordringer.



…FOR DIG, DER HAR MANGE INTERESSER.
Frivillig aktiviteter er også en del af hverdagen. På Horsens Gymnasium & HF er der noget 
til den nørdede, den begejstrede, den der vil prøve noget nyt og den, der gerne vil møde de 
andre elever i afslappede rammer.

Frisport
Vi tilbyder eftermiddagsidræt med bl.a. kajak, volley og badminton. I løbet af året får du mu-
lighed for fælles aktiviteter, hvor alle er velkomne, uanset niveau. Det vigtigste er det sociale 
samvær på tværs af klasser og årgange – og så selvfølgelig at ha’ det sjovt og få pulsen op!

Musik
Vi har mange musikinteresserede elever og gode faciliteter til et aktivt musikliv. Du kan del-
tage i bigband, mødes med andre i små bands og spille for skolens elever til cafeer. Du kan 
deltage i skolens musical, som en stor del af skolens elever er aktive i.





Bliver det to år med byggerod, hvis man går på HS?
Det tager et års tid at bygge til. De gamle, flotte bygninger skal kun i mindre grad 
tilpasses de nye forhold, så vi kan fokusere på undervisningen og elevernes og læ-
rernes hverdag på skolen.

Hvordan skal jeg søge ind på Horsens Gymnasium & HF?
Hvis du vil begynde på STX i august 2020, skal du udfylde en ansøgning på optagel-
se.dk senest 1. marts 2020. Du skal vælge skolen “Horsens Gymnasium & HF” og 
uddannelsesretningen STX lige meget, om du ønsker at begynde på Studentervæn-
get 2, hvor Horsens Statsskole ligger nu, eller Højen 1, hvor Horsens Gymnasium 
ligger nu. Du får mulighed for i ansøgningsprocessen på optagelse.dk at vælge, om 
du vil ønske at gå i 1g på Studentervænget eller Højen. 

Hvis du vil begynde på HF i august 2020, skal du udfylde en ansøgning på optagelse.
dk senest 1. marts 2020 og vælge skolen “Horsens Gymnasium & HF” og uddannel-
sesretningen HF.

Hvis du vil begynde på STX eller HF i 2021, skal du udfylde en ansøgning på optagel-
se.dk senest 1.marts 2021 og vælge skolen „Horsens Gymnasium & HF og uddan-
nelsesretning STX eller HF.

Du kan læse mere på de to skolers hjemmeside:
www.horsensgymnasium.dk - www.horsensstatsskole.dk

Eller kontakte os direkte:
Horsens Gymnasium: mail@adm.horsensgym.dk, 76261500
Horsens Statsskole: hs@hs-gym.dk, 75629033


