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Uddannelsen på handelsgymnasiet i Aalborg be-
står af obligatoriske fag, studieretningsfag 
og valgfag.

De obligatoriske fag er de fag, som du skal have, 
uanset hvilken studieretning du vælger.

DE OBLIGATORISKE FAG: 

• Dansk A

• Engelsk A 

• Afsætning B 

• Virksomhedsøkonomi B

• Samtidshistorie B 

• International Økonomi B

• 2. fremmedsprog fortsætter B (Tysk / Fransk) eller 

2. fremmedsprog begynder A (Fransk / Spansk)

• Matematik C

• Samfundsfag C 

• Erhvervsret C

VALG AF STUDIERETNING

Når du tilmelder dig uddannelsen, skal du vælge 
en studieretning – dit valg af studieretning be-
stemmer, hvilket fokus der er i din uddannelse. 

Du skal have mindst 4 A-fag. Vælger du yderli-
gere A-fag, skal du være opmærksom på, at du 
får en ekstra eksamen for hvert ekstra A-fag, du 
vælger. En studentereksamen forudsætter mindst 
8 eksamener (ved 4 A-fag). 
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VALGFAG 

Ud over studieretningen skal du også vælge 1-3 
valgfag, mens du går på handelsgymnasiet. Nogle 
af de nedenstående fag findes både som studie-
retningsfag og valgfag; andre findes kun som 
valgfag: 

• Virksomhedsøkonomi A

• Afsætning A

• Tysk A 

• Fransk A

• International økonomi A

• Matematik B / A

• Samfundsfag B

• IT C / B

• Psykologi C / B 

• Kulturforståelse C / B 

• Innovation C / B

• Finansiering C / B

• Design C / B

• Idræt C

• Mediefag C 

• Multimedier C 

• Markedskommunikation C 

• Kinesisk som områdestudium C

Antallet af og niveauet på de mulige valgfag af-
hænger af studieretningen. Du kan vælge valg-
fag på højere niveauer end de angivne under stu-
dieretningerne, hvis det skemamæssigt kan lade 
sig gøre, og hvis der samtidig er et tilstrækkeligt 
antal elever, der ønsker faget.

Ud over Engelsk A skal du vælge et andet frem-
medsprog - enten som fortsættersprog (Tysk/
Fransk) eller begyndersprog (Fransk/Spansk). 
Vælger du et fortsættersprog, skal du have faget 
i minimum 2 år. Vælger du et begyndersprog, 
skal du have faget i alle 3 år. 

Fransk A og International 

Økonomi A findes kun 

som studieretningsfag



FAG DU IKKE HAR MØDT FØR
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Fagene - kort fortalt. Få et indblik i de fag, som du 
ikke kender fra folkeskolen.

 AFSÆTNING

Du får bl.a. kendskab til, hvordan virksomhe-
der kan sælge deres produkter bedst muligt, 
og hvorfor folk køber de varer, som de gør. Her 
lærer du at analysere et marked og lave en mar-
kedsføringsstrategi.

 DESIGN

Du lærer om forskellige former for design - både i 
forhold til konkrete produkter som telefoner, ure, 
tøj etc., og i form af fysiske omgivelser såsom 
bygninger. Her lægges der vægt på det prakti-
ske, og du lærer at visualisere og bygge modeller. 

 ERHVERVSRET

Du får et indblik i de juridiske regler, der gæl-
der i et retssamfund, og hvordan disse på én 
gang skaber muligheder og sætter rammer for 
virksomheder og forbrugere. Du får bl.a. under-
visning inden for emner som indgåelse af kon-
trakter, køb og salg af varer og erstatningsansvar.

 FINANSIERING

Du lærer at analysere aktuelle og konkrete pro-
blemstillinger ud fra en økonomisk vinkel. Samti-
dig får du en viden om internationale finansielle 
markeder, og om virksomheders mulighed for at 
fremskaffe og anvende kapital. 

 INNOVATION

Du lærer at arbejde kreativt med idéudvikling og 
du får et indblik i, hvordan man laver forretnings-
planer og opstarter egen virksomhed. 

 INTERNATIONAL ØKONOMI

Her får du undervisning i de samfundsmæssige 
forhold, der påvirker økonomien – både i forhold 
til Danmark og resten af verden.  Derudover vil du 
lære om international handel, det økonomiske 
samarbejde i EU, økonomisk vækst m.m. 

 KULTURFORSTÅELSE

Du lærer om forskellige landes kulturer, og du 
lærer desuden om hvilke muligheder det giver 
dig selv og/eller en virksomhed at forstå og imø-
dekomme kulturelle forskelle.



 PSYKOLOGI

Du får et godt indblik i menneskets udvikling, og 
hvordan vi som personer tænker, føler og hand-
ler i forskellige situationer. Du lærer også, hvor-
dan faktorer som arv, miljø, kultur og historie kan 
spille ind i forhold til vores adfærd. 

 SAMTIDSHISTORIE

Handler om, hvordan mennesker lever i dag set 
i lyset af den udvikling, der har fundet sted de 
sidste 200 år. Her bliver der kigget bredt på his-
torien i forhold til både Danmark og udlandet 
– fx ud fra emner som Berlinmurens fald eller 
Grundloven. 

 VIRKSOMHEDSØKONOMI

Du kommer til at beskæftige dig med virksomhe-
ders økonomiske beslutninger og adfærd i sam-
spil med omverdenen. Du får desuden et indblik 
i økonomiske modeller og planer, budgetter og 
regnskaber i en virksomhed. 
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 MARKEDSKOMMUNIKATION

Du får et indblik i virksomheders kommunikati-
on. Du lærer om, hvordan man udformer det helt 
rigtige budskab, og du kommer til at analysere 
og arbejde med reklamer i forhold til forskellige 
medier og platforme. 

 MEDIEFAG

Du kommer til at arbejde både teoretisk og prak-
tisk med medier som film og tv, og du lærer at til-
rettelægge og gennemføre en medieproduktion. 

 MULTIMEDIER

Du lærer at analysere og vurdere interaktive me-
dier. Du får en overordnet viden om emner som 
design, lyd, billeder og internettets opbygning. 
Endelig lærer du at designe og fremstille din 
egen multimedieproduktion. 



HANDELSGYMNASIET AALBORG 
GØR DIG KLAR TIL

en videregående uddannelse i Dan-
mark eller udlandet 

en dansk eller international karriere

et liv med egen virksomhed

en karriere i et samfund i rivende 
udvikling
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På de følgende sider er der en oversigt over ud-
buddet af studieretninger på Handelsgymnasiet 
Aalborg. 

Forskellige farver angiver fagenes forskellige ni-
veauer: 

Niveau A (markeret med blåt) 
Forløber over alle 3 år i uddannelsen. 

Niveau B (markeret med pink) 
Forløber over 2 år 

Niveau C (markeret med orange) 
Forløber over 1 år.

Ud over informationerne i denne oversigt kan du 
finde mere info om Handelsgymnasiet på 

www.hhxaalborg.dk samt 
www.uvm.dk

SÅDAN FÅR DU OVERBLIK

OVERSIGTEN VISER

1. hvad der lægges vægt på i den enkelte 
studieretning

2. hvilke fag der indgår i studieretningen 

3. hvilket niveau de enkelte fag har 

4. hvor mange valgfag der skal vælges 
senere i uddannelsen
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GLOBAL ØKONOMI OG MARKEDSFØRING
STUDIERETNINGSFAG: AFSÆTNING A, INTERNATIONAL ØKONOMI A OG 
KULTURFORSTÅELSE C

Er du interesseret i internationale forhold og 
i handel med udlandet, så er denne studieret-
ning noget for dig. 

Studieretningsfagene er Afsætning A, Internatio-
nal Økonomi A og Kulturforståelse C. 

Du får viden om virksomhedernes, landenes og 
de internationale organisationers forhold i det 
internationale samfund. Derudover lærer du om 
handelssamarbejde, konkurrenceforhold, miljø 
og kulturforskelle. Studieretningen tager ud-
gangspunkt i de økonomiske fag, men sprogfa-
gene samt Dansk A og Samtidshistorie B vil også 
bidrage til at belyse det internationale perspektiv. 

Studieretningens virksomhedsbesøg, ekskursio-
ner og studieture vil have det internationale og 
globale perspektiv som omdrejningspunkt. 

 = studieretningsfag

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  

International Økonomi A  

Spansk A / Fransk A

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

Kulturforståelse C  

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se bemærkninger s. 15+20)
1. C-fag
1. C-fag

Begyndersprog (2. fremmedsprog)
Spansk A / Fransk A

Studieretningens udformning afhænger af, om 
du vælger fortsætter- eller begyndersprog:

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  

International Økonomi A  

Virksomhedsøkonomi B

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

Kulturforståelse C  

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se bemærkninger s. 15+20)
1. C-fag
2. C-fag
3. C    B eller B    A

Fortsættersprog (2. fremmedsprog)
Tysk B / Fransk B
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 = studieretningsfag

 = studieretningsfag

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  

International Økonomi A  

Virksomhedsøkonomi B

Samtidshistorie B

Tysk B

Kulturforståelse C  

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Markedskommunikation C

Valgfag: (Se bemærkninger s. 15+20)
1. C-fag
2. C    B eller B    A

International klasse
Fortsættersprog - Tysk B 

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  

International Økonomi A  

Spansk A 

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

Kulturforståelse C  

Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Markedskommunikation C

Valgfag: (Se bemærkninger s. 15+20)
1. C-fag

International klasse
Begyndersprog - Spansk A

TAG STUDIERETNINGEN I EN 
INTERNATIONAL KLASSE
- og få en uddannelse i verdensklasse

Vælger du studieretningen Global Økonomi og 
Markedsføring, har du også mulighed for at 
komme i en såkaldt international klasse. Det be-
tyder, at undervisningen i højere grad vil foku-
sere på internationale forhold, og samtidig vil der 
være studieture i både 1., 2. og 3.g. 

Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller en 
karriere i en international virksomhed, kan den 
internationale klasse være et godt tilvalg til stu-
dieretningen. Vælger du den internationale klas-
se, skal du påregne at betale ca. 30.000 kr. for at 
deltage i alle studieturene. 

De internationale klasser udbydes både på Saxo-
gade og Turøgade.  

Hvis du ønsker at gå i en international 
klasse, skal du angive dette, når du tilmel-
der dig via www.optagelse.dk. Ved tilmel-
ding til studieretningen Global Økonomi 
og Markedsføring skal du i kommentar-
feltet gøre opmærksom på, at du ønsker 
at gå i en international klasse - og om det 
skal være med fortsætter- eller begynder-
sprog. 

SÅDAN TILMELDER DU DIG
INTERNATIONAL KLASSE
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ØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD
STUDIERETNINGSFAG: INTERNATIONAL ØKONOMI A, VIRKSOMHEDSØKO-
NOMI A OG MATEMATIK B

Dette er studieretningen for dig, der er glad 
for tal og er interesseret i internationale for-
hold.

Studieretningsfagene er International Økonomi 
A, Virksomhedsøkonomi A og Matematik B.

Der er fokus på det økonomiske i et internatio-
nalt perspektiv. Du vil med denne studieretning 
opnå færdigheder i at anvende matematiske 
værktøjer. Du vil derudover komme til at arbejde 
med danske virksomheders økonomiske forhold 
og virksomhedernes muligheder på det interna-
tionale marked. 

Studieretningens virksomhedsbesøg, ekskursio-
ner og studieture vil have fokus på internationale 
aktiviteter. 

 = studieretningsfag

Dansk A

Engelsk A

International Økonomi A  

Virksomhedsøkonomi A  

Spansk A / Fransk A

Matematik B  

Samtidshistorie B

Afsætning B

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se bemærkninger s. 15+20)
1. C-fag
2. C-fag

Begyndersprog (2. fremmedsprog)
Spansk A / Fransk A

Studieretningens udformning afhænger af, om 
du vælger fortsætter- eller begyndersprog:

Dansk A

Engelsk A

International Økonomi A  

Virksomhedsøkonomi A  

Matematik B  

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

Afsætning B

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se bemærkninger s. 15+20)
1. C-fag
2. C-fag
3. C-fag

Fortsættersprog (2. fremmedsprog)
Tysk B / Fransk B
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 = studieretningsfag

TAG STUDIERETNINGEN I EN 
INTERNATIONAL KLASSE
- og få en uddannelse i verdensklasse

Vælger du studieretningen Økonomi og Inter-
nationale forhold, har du også mulighed for at 
komme i en såkaldt international klasse. Det be-
tyder, at undervisningen i højere grad vil sætte 
fokus på internationale områder, og samtidig vil 
der være studieture i både 1., 2. og 3.g. 

Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller en 
karriere i en international virksomhed, kan den 
internationale klasse være et godt tilvalg til stu-
dieretningen. Vælger du den internationale klas-
se, skal du påregne at betale ca. 30.000 kr. for at 
deltage i alle studieturene. 

Der udbydes både en international klasse på Sa-
xogade og Turøgade.  

Hvis du ønsker at gå i den internationale 
klasse på denne studieretning, skal du an-
give dette, når du tilmelder dig via www.
optagelse.dk. Ved tilmelding til studieret-
ningen Økonomi og Internationale for-
hold skal du i kommentarfeltet blot gøre 
opmærksom på, at du ønsker at gå i den 
internationale klasse. 

SÅDAN TILMELDER DU DIG
INTERNATIONAL KLASSE

Dansk A

Engelsk A

International Økonomi A  

Virksomhedsøkonomi A  

Matematik B  

Samtidshistorie B

Tysk B 

Afsætning B

Kulturforståelse C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se bemærkninger s. 15+20)
1. C-fag
2. C-fag

International klasse
Fortsættersprog - Tysk B 

 = studieretningsfag



 

FINANS
STUDIERETNINGSFAG: VIRKSOMHEDSØKONOMI A, MATEMATIK A OG 
FINANSIERING C

Er du glad for tal og matematik, så er dette 
studieretningen for dig.

Studieretningsfagene er Virksomhedsøkonomi 
A, Matematik A og Finansiering C.

Studieretningen giver dig et solidt matematisk 
grundlag for at arbejde med virksomheders øko-
nomiske og finansielle problemstillinger.

Du får en bred indsigt i matematiske teorier og 
metoder. Derudover får du en forståelse for de 
mange problemstillinger, en virksomhed kommer 
ud for i forbindelse med dens etablering og lø-
bende drift. Du opnår evnen til at anvende de 
matematiske værktøjer til at analysere og vurdere 
virksomhedens økonomiske problemstillinger. 

Studieretningens virksomhedsbesøg, ekskursio-
ner og studieture vil ligeledes indeholde finan-
sielle temaer.

 = studieretningsfag

Dansk A

Engelsk A

Virksomhedsøkonomi A  
Matematik A  
Afsætning B

Samtidshistorie B

Tysk B 

International Økonomi B

Finansiering C  
Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se bemærkninger s. 15+20)
1. C-fag
2. C-fag

Fortsættersprog (2. fremmedsprog)
Tysk B
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 = studieretningsfag
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ØKONOMI OG FINANSIERING
STUDIERETNINGSFAG: VIRKSOMHEDSØKONOMI A, MATEMATIK B OG 
FINANSIERING C

Studieretningen er for dig, som er glad for 
tal, men ikke helt ved om du vil have mate-
matik på A- eller B-niveau. 

Studieretningen henvender sig især til dig, som 
skal bruge matematik B for at læse videre eller 
som overvejer at blive revisor eller ansat inden 
for banksektoren. Studieretningen er samtidig 
oplagt, hvis du overvejer en fremtid, hvor du får 
brug for tysk i dit kommende job.

Det særlige ved studieretningen er, at du får mu-
lighed for at vælge, om du på 3. år skal ’løfte’ 
dit niveau i enten tysk eller matematik til et A-
niveau. Det giver dig større mulighed for at be-
stemme, hvilke fag du gerne vil arbejde med i din 
uddannelse ud over valgfagene.

Med undtagelse af, at du på denne studieretning 
selv bestemmer, om du vil have matematik eller 
tysk på 3. år, så minder studieretningen på man-
ge måder om studieretningen Finans.

 = studieretningsfag

Dansk A

Engelsk A

Virksomhedsøkonomi A  
Matematik A / Tysk A

Afsætning B

Matematik B  
Samtidshistorie B

Tysk B 

International Økonomi B

Finansiering C  
Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se bemærkninger s. 15+20)
1. C-fag
2. C-fag

2. fremmedsprog
Tysk B / Fransk B



ØKONOMI OG 
INTERNATIONALE FORHOLD
International Økonomi A, 
Virksomhedsøkonomi A og 
Matematik B

Dansk A

Engelsk A

International Økonomi A  
Virksomhedsøkonomi A  
Matematik B  
Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

Afsætning B

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:
1. C-fag
2. C-fag
3. C    B eller B    A

2. fremmedsprog (fortsætter)

Tysk B / Fransk B

Dansk A

Engelsk A

International Økonomi A  
Virksomhedsøkonomi A  
Spansk A / Fransk A

Matematik B  
Samtidshistorie B

Afsætning B

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:
1. C-fag
2. C-fag

2. fremmedsprog (begynder)

Spansk A / Fransk A

Studieretningens udformning afhæn-
ger af, om du vælger fortsætter- eller 
begyndersprog.

INNOVATION
Afsætning A, 
Virksomhedsøkonomi A og 
Innovation C.

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  
Virksomhedsøkonomi A  
International Økonomi B

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

Innovation C  
Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:
1. C-fag
2. C-fag
3. C    B eller B    A

2. fremmedsprog (fortsætter)

Tysk B / Fransk B

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  
Virksomhedsøkonomi A  
Spansk A / Fransk A

Samtidshistorie B

International Økonomi B

Innovation C  
Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:
1. C-fag
2. C-fag

2. fremmedsprog (begynder)

Spansk A / Fransk A

Studieretningens udformning afhæn-
ger af, om du vælger fortsætter- eller 
begyndersprog.

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  
International Økonomi A  
Virksomhedsøkonomi B

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

Kulturforståelse C  
Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:
1. C-fag
2. C-fag
3. C    B eller B    A

2. fremmedsprog (fortsætter)

Tysk B / Fransk B

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  
International Økonomi A  
Spansk A / Fransk A

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

Kulturforståelse C  
Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:
1. C-fag
2. C-fag

2. fremmedsprog (begynder)

Spansk A / Fransk A

GLOBAL ØKONOMI OG 
MARKEDSFØRING
Afsætning A, 
International Økonomi A og 
Kulturforståelse C.

Studieretningens udformning afhæn-
ger af, om du vælger fortsætter- eller 
begyndersprog.

STUDIERETNINGSMULIGHEDER PÅ HANDELSGYMNASIET AALBORG 2016-2019
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STUDIERETNINGSMULIGHEDER PÅ HANDELSGYMNASIET AALBORG 2016-2019

 = studieretningsfag

BEMÆRKNINGER:
1. Du kan vælge valgfag på højere niveauer end de angivne under studieret-

ningerne, hvis det skemamæssigt er muligt, og der samtidig er tilstræk-
kelig søgning til faget. Alle har dog mulighed for at vælge matematik på 
B-niveau. Der vil som regel også være mulighed for at vælge matematik på 
A-niveau, såfremt den valgte studieretning ikke i forvejen indeholder fem 
A-fag.

2. Hvis du gerne vil have et fag, som ikke findes i din ønskede studieretning, 
kan du ofte vælge faget som valgfag (se valgfagsoversigten på s. 20).

Dansk A

Engelsk A

Virksomhedsøkonomi A  
Matematik A  
Afsætning B

Samtidshistorie B

Tysk B 

International Økonomi B

Finansiering C  
Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:
1. C-fag
2. C-fag

2. fremmedsprog (fortsætter)

Tysk B 

AFHÆNGIG AF STUDIERETNINGEN 
SKAL DU VÆLGE 1-3 VALGFAG - 

SE ALLE VALGFAGENE PÅ SIDE 20

Dansk A

Engelsk A

Afsætning  
Virksomhedsøkonomi A 
Innovation B 
Samtidshistorie B

Matematik B

International Økonomi B

Tysk B

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:
1. C-fag

2. fremmedsprog (fortsætter)

Tysk B

ENTREPRENØRSKAB
Afsætning A, Virksomheds-
økonomi A og Innovation B

FINANS
Virksomhedsøkonomi A, Mate-
matik A og Finansiering C

Dansk A

Engelsk A

Virksomhedsøkonomi A  
Matematik A / Tysk A 

Afsætning B

Matematik B  
Samtidshistorie B

Tysk B 

International Økonomi B

Finansiering C  
Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:
1. C-fag
2. C-fag

2. fremmedsprog (fortsætter)

Tysk B 

ØKONOMI OG FINANSIERING
Virksomhedsøkonomi A, Mate-
matik B og Finansiering C

SPROG OG DESIGN
Spansk A, Afsætning A og 
Design C

Dansk A

Engelsk A

Spansk A  
Afsætning A  
International Økonomi B

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

Design C  
Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:
1. C-fag
2. C-fag
3. C    B eller B    A

2. fremmedsprog (begynder)

Spansk A 

Se hvordan du tilmelder dig 
denne studieretning på s. 26
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Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  
International Økonomi A  
Virksomhedsøkonomi B

Samtidshistorie B

Tysk B

Kulturforståelse C  
Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Markedskommunikation C

Valgfag: 
1. C-fag
2. C    B eller B    A
(Se bemærkninger s. 15+20)

2. fremmedsprog (fortsætter)

Tysk B 

GLOBAL ØKONOMI OG MARKEDSFØRING
Afsætning A, International Økonomi A og Kulturforståelse C.

På denne studieretning kan du vælge mellem to forskellige internationale 
klasser afhængig af, om du vælger fortsætter- eller begyndersprog.

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  
International Økonomi A  
Spansk A 

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

Kulturforståelse C  
Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Markedskommunikation C

Valgfag:
1. C-fag
(Se bemærkninger s. 15+20)

2. fremmedsprog (begynder)

Spansk A

ØKONOMI OG 
INTERNATIONALE FORHOLD
International Økonomi A, 
Virksomhedsøkonomi A og 
Matematik B

Dansk A

Engelsk A

International Økonomi A  
Virksomhedsøkonomi A  
Matematik B  
Samtidshistorie B

Tysk B 

Afsætning B

Kulturforståelse C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag:
1. C-fag
2. C-fag
(Se bemærkninger s. 15+20)

2. fremmedsprog (fortsætter)

Tysk B

OVERSIGT OVER INTERNATIONALE KLASSER 
- STUDIERETNINGSMULIGHEDER FOR INTERNATIONALE KLASSER 2016-2019

  HER HAR 
 HHX-ELEVER 
 VÆRET
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SPROG OG DESIGN
STUDIERETNINGSFAG: SPANSK A, AFSÆTNING A OG DESIGN C

Er du interesseret i design, og kunne du tænke 
dig at kombinere din interesse med en frem-
tid inden for handel? Så er denne studieret-
ning sikkert noget for dig. 

Studieretningsfagene er Spansk A, Afsætning A 
og Design C.

Der er fokus på en lang række områder i forhold 
til virksomhedens internationalisering, og hvilke 
overvejelser en virksomhed gør sig om design af 
produkter, fysiske omgivelser og kommunikation. 

Til forskel fra andre studieretninger med Spansk 
A, vælger du hele 3 fag som valgfag. Dermed 
får du i endnu højere grad mulighed for selv at 
bestemme, hvilke fag studieretningen skal inde-
holde.   

Studieretningens virksomhedsbesøg, ekskursio-
ner og studieture vil have fokus på såvel lokale 
som internationale forholds betydning for mar-
kedsføring og design. 

 = studieretningsfag

Dansk A

Engelsk A

Spansk A 
Afsætning A  
International Økonomi B

Samtidshistorie B

Virksomhedsøkonomi B

Design C  
Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se bemærkninger s. 15+20)
1. C-fag
2. C-fag
3. C    B eller B    A

Studieretning med 
spansk
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Som eliteidrætsudøver har du mulighed for 
at kombinere dine sportsaktiviter og samtidig 
tage en hhx-uddannelse. Læs mere på side 26.

ELITEIDRÆT OG 
HANDELSGYMNASIET
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INNOVATION
STUDIERETNINGSFAG: AFSÆTNING A, VIRKSOMHEDSØKONOMI A OG 
INNOVATION C

Young Enterprise er en landsdækkende orga-
nisation, som medvirker til at gennemføre in-
novationsprojekter i forbindelse med undervis-
ningsforløb. Eleverne skal etablere deres egen 
virksomhed, som undervejs bl.a. vurderes af 
omegnens erhvervsledere.

* YOUNG ENTERPRISE

Dette er studieretningen for dig, der gerne vil 
være nytænkende, og som ser muligheder-
ne i det fremtidige erhvervsliv.

Studieretningsfagene er Afsætning A, Virksom-
hedsøkonomi A og Innovation C.

Der er i denne studieretning fokus på etablering 
af virksomheder og virksomhedernes fortsatte 
drift i et dansk og internationalt perspektiv. Gen-
nem arbejdet med Young Enterprise* opnås 
kendskab til innovation og iværksætteri i Dan-
mark - lige fra de kreative ideer skabes, til det 
udviklede produkt er salgbart. 

Studieretningens øvrige fag vil i varierende grad 
være præget af den innovative tankegang lige-
som virksomhedsbesøg, ekskursioner og studie-
ture vil indeholde innovative temaer. 

På studieretningen har du mulighed for at til-
vælge matematik på B-niveau - læs mere s. 26.

 = studieretningsfag

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  
Virksomhedsøkonomi A  
Spansk A / Fransk A

Samtidshistorie B

International Økonomi B

Innovation C  
Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se bemærkninger s. 15+20)
1. C-fag
2. C-fag

Begyndersprog (2. fremmedsprog)
Spansk A / Fransk A

Studieretningens udformning afhænger af, om 
du vælger fortsætter- eller begyndersprog:

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  
Virksomhedsøkonomi A  
International Økonomi B

Samtidshistorie B

Tysk B / Fransk B

Innovation C  
Matematik C

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se også bemærkninger s. 15)
1. C-fag
2. C-fag
3. C    B eller B    A

Fortsættersprog (2. fremmedsprog)
Tysk B / Fransk B



 

Dette er studieretningen for dig, der ønsker at 
bygge bro mellem teori fra HHX-fagene og 
det at starte egen virksomhed op. 

Studieretningsfagene er: Afsætning A, Virksom-
hedsøkonomi A og Innovation C.

Mens du går på HHX, er det vores forventning, 
at du løbende arbejder på at skabe grundlaget 
for en start-up – enten din helt egen virksomhed 
eller en virksomhed startet sammen med en el-
ler flere andre fra samme studieretning. Når du 
arbejder på at starte din egen virksomhed, får 
du afprøvet din faglige viden i virkeligheden 
og opnår derfor en endnu bedre forståelse for 
profil-fagenes teorier og modeller. Flere elever på 
denne studieretning vil helt sikkert opnå at blive 
CVR-registreret og virksomhedsejere allerede in-
den de bliver HHX-studenter.

Der er i denne studieretning fokus på, at du op-
når en bred vifte af kvalifikationer, der giver dig 
grundlæggende forudsætninger for at kunne 
forretningsudvikle, sælge, formidle/præsentere, 
drifte, økonomistyre og lede en virksomhed i 
praksis – både nationalt og gerne internationalt.

ENTREPRENØRSKAB
STUDIERETNINGSFAG: AFSÆTNING A, VIRKSOMHEDSØKONOMI A OG 
INNOVATION B

Ønsker du studieretningen entreprenør-
skab skal du angive det i kommentarfeltet 
ved tilmelding på www.optagelse.dk, når 
du indtaster studieretningsfagene - skriv 
blot ’Jeg ønsker studieretningen entrepre-
nørskab’.

SÅDAN TILMELDER DU DIG
ENTREPRENØRSKAB
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 = studieretningsfag

Dansk A

Engelsk A

Afsætning A  
Virksomhedsøkonomi A  
International Økonomi B

Samtidshistorie B

Tysk B 

Matematik B

Innovation B  

Erhvervsret C

Samfundsfag C

Valgfag: (Se bemærkninger s. 15+20)
1. C-fag

Fortsættersprog (2. fremmedsprog)
Tysk B 

 = studieretningsfag



Løft fra B til A

Afsætning

Matematik 

Tysk 

Virksomhedsøkonomi

Løft fra C til B

Design

Innovation

IT

Finansiering

Kulturforståelse 

Matematik 

Samfundsfag 

Psykologi 

C-niveau

Design

Idræt 

Innovation

IT

Finansiering 

Kinesisk som områdestudium

Kulturforståelse 

Markedskommunikation

Mediefag

Multimedier

Psykologi

VALGFAGSMULIGHEDER

BEMÆRK:
Alle har mulighed for at vælge matematik på B-
niveau - også selvom der i studieretningen kun 
står valgfag med C-niveau. Der vil som regel 
også være mulighed for at vælge matematik på 
A-niveau, såfremt den valgte studieretning ikke i 
forvejen indeholder fem A-fag.

Afhængig af dit valg af studieretning skal du 
vælge 1-3 valgfag.
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HHX OG FREMTIDEN
- DIN VEJ TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Med en studentereksamen fra Handelsgymnasiet 
har du masser af muligheder for at uddanne dig 
videre. Derfor behøver du heller ikke en færdig 
karriereplan, når du begynder på Handelsgym-
nasiet. Tværtimod kan HHX-uddannelsen hjælpe 
dig til at beslutte hvilken videreuddannelse og 
karriere, der passer til dig.

KORTE 
VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER HHX

MELLEMLANGE 
VIDEREGÅENDE 
UDDANNELSER

UNIVERSITETS-
UDDANNELSER

 Markeds-
 føringsøkonom
 Finansøkonom
 Transport-

 logistiker
 Serviceøkonom
 Datamatiker
 Multimedie-

 designer
 osv.

Lærer  
Pædagog  

Socialrådgiver  
Officer  

Politibetjent  
Sygeplejerske  

Arkitekt  
Bibliotekar  
Journalist  

Fysioterapeut  
osv.  

  Sprog
  Økonomi
  Psykologi
  Samfundsfag
  Datalogi / Informatik 
  Statskundskab
  Jura / Erhvervsjura
  Sociologi
  Revision - HD
  osv.
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HANDELSGYMNASIET AALBORG HAR FOKUS PÅ...
... PRAKSISORIENTERET UNDERVISNING
På Handelsgymnasiet Aalborg tror vi på, at du 
lærer bedst, hvis du har en klar fornemmelse 
af, hvordan teorien kan bruges i praksis. Der-
for tager undervisningen i vid udstrækning 
udgangspunkt i verden omkring os. Samtidig 
krydres den med konkrete virksomhedscases 
og spil – alt sammen for at skabe en anven-
delsesorienteret undervisning. 

Derudover findes der på HHX også klasser, 
som direkte samarbejder med virksomheder i 
erhvervslivet. Her tilrettelægges undervisnin-
gen, så der i højere grad inddrages konkre-
te, virkelige eksempler fra virksomhedernes 
dagligdag. Indtil nu har skolen bl.a. indgået 
aftaler med Nowaco, Beierholm, Spar Nord, 
Fårup Sommerland, Blue Water Shipping og 
Aalborg Universitet. 

... STUDIEKOMPETENCE
Med en studentereksamen fra handelsgym-
nasiet har du masser af muligheder for at 
uddanne dig videre på fx universiteter, han-
delshøjskoler og erhvervsakademier. På HHX 
lægges der derfor vægt på at tilrettelægge 
undervisningen, så du forberedes til en vide-
regående uddannelse. I vores bestræbelser 
på at styrke dine studiekompetencer samar-
bejder vi bl.a. med Aalborg Universitet i flere 
forskellige sammenhænge. Derved skaber vi 
et naturligt spring fra de undervisningsfor-
mer, der praktiseres på HHX og til de under-
visningsformer, der anvendes på de videregå-
ende uddannelser. 
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... INTERNATIONALISERING
Som HHX-elev har du rig mulighed for at 
opleve andre verdensdele og få en større, in-
ternational forståelse og erfaring. Udover de 
traditionelle studieture findes der forskellige 
internationale tilbud for dig, der brænder for 
at lære mere om internationale forhold:

Internationale klasser - Som elev i en in-
ternational klasse kommer du til at deltage i 
tre  studieture i løbet af dine tre år på gymna-
siet. Hvor de to første ture går til europæiske 
lande, går turen i 3.g til USA. Samtidig vil den 
daglige undervisning i højere grad fokusere 
på internationale forhold. 

PIU (praktik i udlandet) - Efter endt uddan-
nelse på handelsgymnasiet kan du vælge at 
tage en erhvervsuddannelse. Det indebærer 2 
års praktik i en virksomhed og kan f.eks. fore-
gå i udlandet.  Det er helt op til dig selv, hvor i 
verden du gerne vil hen. En ting er dog sikkert 
- et PIU-ophold vil både styrke dine interna-
tionale, faglige og personlige kvalifikationer. 

EBBD - EBBD står for European Business Bac-
calaureate Diploma og er en overbygning til 
din almindelige HHX-uddannelse. Udover at 
give dig et højere kompetenceniveau inden 
for det økonomiske område giver overbygnin-
gen også en større viden om EU. Samtidig er 
EBBD anerkendt i det meste af Europa og kan 
derfor lette din adgang til en videregående 
uddannelse eller elevplads i udlandet efter 
endt HHX.
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Tre år på handelsgymnasiet byder på meget mere 
end undervisning, lektier og prøver. Her lægger 
vi også stor vægt på det sociale liv og sammen-
holdet mellem eleverne. Derfor arrangeres der 
løbende forskellige arrangementer, studieture 
og fester med plads til både dans, grin og gode 
oplevelser. 

Det er nemlig vigtigt for os, at du trives på din 
uddannelse, og at du får nogle gode oplevelser 
sammen med dine klassekammerater. 

Gallafesten
– et brag af en afslutning 

Hvert år afholdes der en afsluttende gallafest 
for alle skolens afgangsklasser. Festen er altid 
en kæmpe succes, og forberedelserne begynder 
som regel flere måneder i forvejen. 

  

På Handelsgymnasiet Aalborg findes 
der et elevdemokrati. Det er en gruppe 
elever, som er med til at planlægge og 
gennemføre forskellige arrangemen-ter. Det kan både være elevfester, idrætsdage og mere faglige arrangementer som fx poli-tiske debatter.

Elevdemokrati på Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet
- og det sociale liv

På skolen bliver der løbende lavet sjove og spæn-
dende arrangementer lige fra fredagscaféer til 
bankospil, LAN-parties og meget mere. Og som 
elev er du naturligvis med til at bestemme, hvilke 
arrangementer der skal afholdes. 

Fra idé til arrangement
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Handelsgymnasiet
- og det sociale liv

  

  

 

www.facebook.com/ahturoegade
www.facebook.com/ahsaxogade

www.youtube.com/ahturoegade
www.youtube.com/ahsaxogade

Find os også på:

og følg med i hverdagen 
på Handelsgymnasiet

http://elev.ah.dk

Tjek vores

elevsite

Vild med sport? Hvert skoleår indledes med en 
idrætsdag for alle elever på skolen. Her dystes 
der i discipliner som hockey, rundbold og meget 
mere. 

Og ikke nok med det! I løbet af skoleåret har du 
også mulighed for at prøve kræfter i forskellige 
sportsdiscipliner, når der afholdes AH CUP i en-
ten fodbold, håndbold eller badminton.

På handelsgymnasiet arrangeres der studieture i 
løbet af dine tre år på gymnasiet. Og som elev 
kan du selvfølgelig være med i planlægningen. 

I 1.g kan der arrangeres en kortere tur på ca. 
3 dage til eksempelvis København eller Berlin. I 
3.g går turen længere ud i verden til f.eks. en 
europæisk hovedstad eller i nogle tilfælde fjerne 
destinationer som USA eller Kina. 

Studieture

Idrætsdag og AH CUP
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SÅDAN ANSØGER DU
ADGANGSKRAV OG OPTAGELSE
Har du bestået 9. klassesprøven og evt. 10. klas-
sesprøven, optages du umiddelbart, medmindre 
folkeskolen har indstillet dig til optagelsesprøve. 
Hvis du er indstillet til optagelsesprøve, afgør 
handelsgymnasiet, om du bliver optaget eller ej, 
evt. efter at du har gennemført afgangsprøven i 
folkeskolen. Læs mere om adgangskrav og opta-
gelse på: www.hhxaalborg.dk.

HVORDAN SØGER DU?
Går du i 9. eller 10. klasse kan du søge om opta-
gelse til Handelsgymnasiet via din skole. Hvis du 
er gået ud af folkeskolen, kan du ansøge online 

på www.optagelse.dk eller hente et ansøgnings-
skema via hjemmesiden. Du har også mulighed 
for at kontakte Handelsgymnasiet og få ansøg-
ningsskemaet tilsendt. Herefter skal du returnere 
ansøgningsskemaet til skolen (se adresse på bag-
siden). Få mere at vide på 
www.optagelse.dk og www.ug.dk. 

VIL DU VIDE MERE?
Du kan selvfølgelig altid få mere at vide om hhx 
på skolens hjemmeside www.ah.dk eller hos 
handelsgymnasiets studievejledere. Derudover 
kan du få mere at vide om hhx hos Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (UU). 

Ønsker du at gå i en international klasse, skal du 
angive dette, når du tilmelder dig via www.op-
tagelse.dk (gælder ved studieretningerne ’Global 
økonomi og markedsføring’ samt ’Økonomi og 
internationale forhold’). Ved tilmelding til den 
ønskede studieretning skal du under kommen-
tarfeltet skrive ’International klasse’ og evt. om 
du ønsker begynder- eller fortsættersprog.

INTERNATIONALE KLASSER

Mange uddannelser kræver i dag, at du har ma-
tematik på B-niveau. På studieretning ’Innovati-
on’ har du mulighed for at tilvælge matematik B. 
Vi anbefaler, at du foretager dit valg allerede ved 
tilmelding. Så vil vi forsøge at placere elever, der 
ønsker matematik B, i samme klasse. 

INNOVATION

Som eliteidrætsudøver kan du både kombinere 
dine sportsaktiviter og samtidig tage en hhx-ud-
dannelse. Sammen med dit forbund tilrettelæg-
ger vi et forløb, så du kan følge undervisningen 
og samtidig passe din træning. Du kommer til 
at følge studieretningen ’Innovation’, og vil være 
tilknyttet vores afdeling i Turøgade.

Ved tilmelding til studieretningen Innovation skal 
du angive, om du er eliteidrætsudøver.

ELITEIDRÆT PÅ HHX

Ønsker du studieretningen ’Entreprenørskab’ 
skal du angive det i kommentarfeltet ved tilmel-
ding på www.optagelse.dk, når du indtaster stu-
dieretningsfagene - skriv blot ’Jeg ønsker studie-
retningen entreprenørskab’.

ENTREPRENØRSKAB
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TILMELDING - SPECIELLE STUDIERETNINGER OG TILVALG



STUDIEVEJLEDERE - TURØGADE

Inge-Merete Nør 
Tlf: 2725 8508 - email: inn@ah.dk 

Majken Warneboldt Green 
Tlf: 9133 3328 - email: mwg@ah.dk

Pia Ritter 
Tlf. 9133 3329 - email: piar@ah.dk

Birgitte Nielsen 
Tlf. 2710 5962 - email: bini@ah.dk

STUDIEVEJLEDERE - SAXOGADE

Hanne Kjelst Rosendahl 
Tlf. 2788 6003 - email: hkr@ah.dk

Anne Skytt Gregersen 
Tlf. 2788 6004 - email: asg@ah.dk

Marianne Povlsen 
Tlf. 2788 6001 - email: mpov@ah.dk

STUDIEVEJLEDERE PÅ HANDELSGYMNASIET
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HANDELSGYMNASIET AALBORG ER SAMARBEJDSPARTNER MED:

VELKOMMEN TIL 
ÅBENT HUS
SAXOGADE:
Lørdag den 7. november 2015 - kl. 11.00-13.00 
Onsdag den 13. januar 2016 - kl. 17.00-19.30

TURØGADE:
Tirsdag den 12. januar 2016 - kl. 17.00-19.30

Handelsgymnasiet Turøgade
Turøgade 1
9000  Aalborg
Tlf. 9936 4520 

Handelsgymnasiet Saxogade
Saxogade 10
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4830

www.hhxaalborg.dk


