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STUDIERETNINGER

VELKOMMEN TIL NÆRUM GYMNASIUM
Nærum Gymnasium (NAG) er et levende, inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium.
På NAG skaber vi i fælleskab rammerne for læring og udfoldelse.
Vi tror på, at man skaber de bedste resultater ved at kombinere dannelse og faglig fordybelse
med humør og social trivsel. Med denne grundtanke udfoldes den 3-årige dannelsesproces
på NAG.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på NAG.
Niels Hjølund Pedersen, rektor

HVILKE FAG BESTÅR EN STUDENTEREKSAMEN AF?
En studentereksamen består typisk af 13 obligatoriske fag, og nogle valgfag på A-, B- eller C-niveau. A er det
højeste niveau. Et A-niveaufag er treårigt, et B-niveaufag er toårigt og et C-niveaufag er etårigt (idræt C er dog
treårigt). Alle elever skal have mindst fire fag på A-niveau, tre eller fire fag på B-niveau og otte eller ni fag på
C-niveau.
Sprog: Alle elever skal have to fremmedsprog: Engelsk og andet fremmedsprog. Engelsk og andet fremmedsprog
er obligatorisk på mindst B-niveau. På Nærum Gymnasium kan du vælge mellem følgende sprog som andet
fremmedsprog: Fransk begyndersprog A, fransk fortsættersprog B, spansk begyndersprog A, tysk begyndersprog A og tysk fortsættersprog B.
Hvis du vælger et begyndersprog som andet fremmedsprog, skal du have det på A-niveau. Du skal være opmærksom på, at dette i mange tilfælde vil være som et femte A-niveaufag.
Naturvidenskab: Du har tre naturvidenskabelige fag på C-niveau. Et af fagene, fysik C, er obligatorisk. De to
øvrige naturvidenskabelige fag er biologi og et af fagene informatik, kemi eller naturgeografi. Du skal vælge
mindst et af de naturvidenskabelige fag på mindst B-niveau.
Kunstnerisk fag: Du har et kunstnerisk fag på mindst C-niveau. På Nærum Gymnasium kan du vælge mellem billedkunst, design & arkitektur, dramatik, mediefag og musik.
Matematk: På de fire sproglige studieretninger indgår matematik på C-niveau. På de øvrige studieretninger indgår
matematik B eller, hvis matematik er et studieretningsfag, matematik A.
Du kan se mere om fag og studieretninger på hjemmesiden, hvor du også kan finde vores studieretningshæfte.
Se nagym.dk.
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FAG 1

FAG 2

FAG 3

VALGFAG

Naturvidenskabelige

Matematik A

Fysik B

Kemi B

1 A-niveau og 2 C-niveau
eller 1 A + 1 B + 1C

Matematik A

Fysik A

Kemi B

2 C eller 1 B + 1 C

Matematik A

Fysik B

Kemi A

2 C eller 1 B + 1 C

Matematik A

Bioteknologi A

Fysik B

2 C eller 1 B + 1 C

Biologi A

Kemi B

-

1 A + 2 C/1 A + 1 B + 1C

Samfundsfag A

Matematik A

Nat B + B + C/Nat B + 2C

Samfundsfag A

Engelsk A

Nat B + B + C/Nat B + 2C

Social Science A

English A

Nat B + B + C/Nat B + 2C

Engelsk A

Spansk beg. A

Latin B

2B + C

Engelsk A

Fransk beg. A

Latin B

2B + C

Engelsk A

Tysk fort. A

Latin B

2B + C

Engelsk A

Fransk fort. A

Latin B

2B + C

Musik A

Engelsk A

Nat B + B + C/Nat B + 2C

Musik A

Matematik A

Nat B + B + C/Nat B + 2C

Samfundsvidenskabelige

Sproglige

Kunstneriske

UDVALG PÅ NAG
#MAC (MAKE A CHANGE)
#SUND SKOLEUDVALG
#TRADITIONSUDVALG
#HYGGEUDVALG
#GALLAUDVALG
#CAFÉUDVALG
#FILMUDVALG
#FESTUDVALG

DET SKER PÅ

NAG

#HUEUDVALG
#SKIUDVALG
#MILJØRÅD
#ELEVRÅD

GALLAFEST - DEN GYLDNE ESBEN - FORÅRSKONCERT - TEMAFEST - BANDFEST - JULEKONCERT - MUSICAL

ELEVKLUMME
NAG er noget helt specielt. Gymnasiet har siden 2003 budt på et fantastisk læringsmiljø
med topmoderne faciliteter. For NAG-eleverne betyder fællesskabet meget. Derfor
sikrer vi — i samarbejde med udvalgene — at eleverne altid kan søge nye udfordringer
og oplevelser som fx: Den årlige musical, gratis morgenmad i hele december og
Kærlighedsugen.
Skolen tilbyder også faglige arrangementer både eksterne som Akademiet for talentfulde
unge og vores eget NAGademy. Elevrådets opgave er at sikre elevernes indflydelse på
deres skolegang.
Som elev på Nærum Gymnasium er man del af et større socialt fællesskab, der går på tværs
af klasser og årgange. Vi er ansvarsbevidste og respekterer hinandens forskelligheder
og behov. Vi har højt til loftet og vidt til væggene.
Elevrådet

STUDIEMILJØ

NAG STUDIECAFÉ
— er et sted, hvor eleverne kan komme 4 dage om ugen og lave
lektier og afleveringer og samtidig være en del af et hyggeligt
studiemiljø. I Caféen er der både faglærere og hjælpeelever,
som kan vejlede og hjælpe med opgaverne. Der bliver serveret
frugt og snacks til alle, som sidder og arbejder. Erfaringen
viser, at de elever, der benytter sig af studiecaféen, kommer
hurtigere og bedre igennem hjemmearbejdet.
’Vi sidder sammen i klassen og hjælper hinanden, og hvis vi
har et problem, vi ikke kan løse, er der altid hjælp at hente’
’Når vi skal lave gruppeafleveringer, er det bedre at sidde her
end derhjemme. Her er der god studieatmosfære, og så er der
altid frugt og kage. Hjælperne er virkelig hjælpsomme’
’Når man laver lektier i studecaféen, har man fri, når man kommer hjem’
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