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KÆRE NYE ELEV

Vi glæder os til at byde dig velkommen
på gymnasiet for sammen med dig at
skabe rammerne og indholdet for dine
år på Midtsjællands Gymnasium.
Hos os kan du enten vælge den 3-årige
STX-, eller 2-årige HF-uddannelse på en
af vores to afdelinger.
Du vælger selv, om du ønsker at gå på
afdelingen i Haslev eller Ringsted.
På Midtsjællands Gymnasium bliver du
en del af en skole, hvor du har det nære
fællesskab på den afdeling, du vælger at
gå på, men du bliver også en del af et
større fællesskab på tværs af skolens to
afdelinger.
Vi lægger vægt på, at du udvikler dig
som person og bliver god til at bidrage
konstruktivt til fællesskabet - både til
gavn for dig selv og for dem, du skal
være sammen med.
Du kommer til at indgå i forskellige faglige og sociale sammenhænge og med
mange forskellige mennesker – både i og
uden for selve undervisningen. På den
måde forberedes du på at kunne forholde dig kritisk og ansvarsfuldt til dine
medmennesker og omverdenen.
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Der er mange muligheder på Midtsjællands Gymnasium for at udfolde sig,
både med hensyn til fag, tværfaglige
projekter, talenttilbud, internationalt
arbejde, masterclasses, sportsaktiviteter
og frivillige aktiviteter efter skoletid.
Du kan også engagere dig i en række
elevstyrede udvalg og herved påvirke og
bidrage til dagligdagen på Midtsjællands
Gymnasium til gavn for alle elever.
Vi er nysgerrige på fag og undervisning,
og vi vil gerne bringe viden i spil ved at
undersøge omverdenen. Jo mere vi forstår os selv, jo bedre forstår vi verdenen
omkring os.
Vi er omsorgsfulde, tolerante og opmærksomme på hinanden, fordi vi tror
på, at den enkelte elev udvikler sig bedst
i forpligtende og respektfulde fællesskaber.
Velkommen på Midtsjællands Gymnasium – enten i Haslev eller Ringsted.

Lene Eilertsen, rektor

STX ÅBNER FLEST DØRE
TIL DIN FREMTID

At vælge gymnasiet er en af de bedste
beslutninger, du kan tage for din egen
fremtid. En studentereksamen (STX)
er nemlig den ungdomsuddannelse,
der åbner dørene til flest videregående
uddannelser.
Hvad enten du drømmer om at blive
dyrlæge, sygeplejerske, ingeniør, jurist,
revisor, læge, skolelærer, musiker, fysioterapeut, stjerneforsker, biomediciner, tolk,
gymnasielærer, økonom, socialrådgiver,
journalist - ja, stort set hvad som helst
- så er en STX med den rigtige studieretning dit bedste valg.

Din fremtid afhænger selvfølgelig også af
det eksamensresultat, du ender med at
få. Men her er gymnasiet stadig et godt
valg: Set på landsplan ligger eleverne
på STX øverst i eksamensgennemsnit,
sammenlignet med andre gymnasiale
ungdomsuddannelser.
Gymnasieeleverne har også det laveste
frafald og er bedst til at videreuddanne
sig: For hver 100 elever, der kan sætte
den hvide studenterhue på hovedet,
gennemfører de 94 senere en videregående uddannelse, typisk en lang eller en
mellemlang.
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Gymnasiet åbner døre til en meget større
verden af viden, end hvad du er vant til
fra grundskolen. Her får du lærere, der
hver især er universitets-uddannede
eksperter i det, du skal undervises i.
På MSG udvikler du studiekompetencer,
så du bliver god til at bruge din tid bedst
muligt. Du får mere ansvar, end du er
vant til – også i forhold til at lave lektier
og få lært tingene.

GRUNDFORLØBET PÅ MSG
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- DIN VEJ TIL EN TRYG START I GYMNASIET

AFKLARINGSSAMTALE

1
2
3

VELKOMMEN I STUDIEGRUPPEN

Når du starter på MSG, kommer du i en studiegruppe
sammen med fem andre 1.g-elever. I får en lærer og en
2.- eller 3.g-elev tilknyttet. De hjælper jer til en god faglig
start i gymnasiet. Sammen med studiegruppen går du
i din grundforløbsklasse og til de fag, du skal følge i
grundforløbet.
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HVILKEN STUDIERETNING?

I løbet af grundforløbet får du
også mere viden om de forskellige
studieretninger og sprogfag, og du
får en bedre fornemmelse af, hvad de
forskellige fag i gymnasiet kræver.

Sidst i grundforløbet hjælper vi dig med
at vælge den studieretning, der passer
dig bedst. Det sker gennem samtaler med
din studievejleder og faglærer. Her taler I
både om din faglige forståelse og interesse,
om de prøver, du har haft i grundforløbet,
og om de videregående uddannelser, du
drømmer om.

FØRST GRUNDFORLØB,
SÅ STUDIERETNING
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INTRO-UGEN

Første uge er en ryste-sammenuge. Du lærer studiegruppen,
grundforløbsklassen og skolen
godt at kende. Ugen afsluttes
med en introtur på to dage.

STUDIERETNINGER OG VALGFAG

FAGENE BEGYNDER

Efter tre måneders grundforløb vælger du studieretning,
og du starter i din studieretnings-klasse og på sproghold.
I en studieretning skal du have fire fag på A-niveau, samt
en række fag på B- og C-niveau. Du kan læse mere om
vores studieretninger og valgfag på de følgende sider.

Efter introugen begynder fagene. Sammen med din grundforløbsklasse
har du dansk, samfundsfag, engelsk, matematik, naturvidenskabeligt
grundforløb, almen sprogforståelse og idræt. Desuden har du dit kreative
fag, som kan være på tværs af holdene.
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Når du starter på gymnasiet
skal du ikke vælge studieretning med det samme. Du skal
først vælge efter vores grundforløb, der varer tre måneder.
På den måde bliver du klædt
bedre på til at vælge rigtigt.
Det eneste, du skal huske at
krydse af, når du tilmelder dig
MSG, er dit andet fremmedsprog, (spansk eller fransk begynder, eller tysk eller fransk
fortsætter) samt hvilket
kreativt fag, du ønsker i 1.g:
Musik, drama, billedkunst eller design og arkitektur.

TRYG, STÆRK OG TÆT PÅ
MIDTSJÆLLANDS GYMNASIUM BESTÅR AF TO
AFDELINGER – MSG HASLEV OG MSG RINGSTED
MSG er et stærkt og et trygt valg. Rektors dør står altid åben
for dig. Til daglig går du på et mindre gymnasium med ca.
400 elever, hvor det er muligt at lære de fleste at kende.
Samtidig er du en del af et stort gymnasium med i alt 800
elever fordelt på to afdelinger. Det betyder flere studieretninger, flere forskellige fag og flere muligheder for dig.

NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

BIOLOGI,
2. BIOTEKNOLOGI A, MATEMATIK A, FYSIKMATEMATIK,
B
ølbrygning? Hvordan IDRÆT,
bliver en bakterieBIOTEKNOLOGI,
selvlysende, og hvordan
Du skal føle dig godt tilpas blandt petriskåle og mikroskoper i et
kan matematikken bruges til at forudsige pandemiudvikling?
laboratorium. Det er især de små ting, vi arbejder med, ekspeKEMI,
FYSIK
Biomediciner, kemiingeniør, biolog, læge, bioteknologi,
farmarimenterer med, får til at vokse, analyserer og regner på: Gær,

Vi har tre af slagsen på MSG, som du kan læse mere om her.
Dit drømmejob kan være tusinde ting: Ingeniør, sygeplejerske,
dyrlæge, software-udvikler, stjerneforsker, biolog, fysioterapeut,
læge, matematiker og meget andet. Men din tilgang til verden
er først og fremmest naturvidenskabelig.

Fra de fjerneste stjerner til den mikroskopiske nano-partikel. Fra
energien i sollys til hormonforstyrrende stoffer i solcreme. Har
du lyst til at undersøge og forstå den fysiske verden omkring
os? Vide, hvad man kan læse ud fra menneskets DNA? Hvordan
medicin virker? Eller hvordan matematikken kan regne på alt
fra epidemiers spredning til afstanden til galakserne? Så er en
naturvidenskabelig studieretning dit rette valg.

ceut eller dyrlæge er blandt de mange valgmuligheder inden for
videreuddannelse.

alger, bakterier, nanopartikler, DNA og tilsætningsstoffer. Ligesom forskerne gør. Hvordan virker doping? Hvad sker der under
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3. BIOLOGI A, KEMI B

Hvad får atomerne til at vise os farverne i et maleri? Hvordan
producerer og udnytter man energi? Ingeniør, læge, kemiker,
matematiker, astrofysiker, it-udvikler eller geolog er nogle af de
mange uddannelser, der er oplagte med denne studieretning.

Her arbejder du med det, du ikke kan nå eller ikke kan se:
Fjerne galakser, bittesmå atomer og energi. Men også jorden
som planet. Fra brændsler og brintbiler til levnedsmidler og
katalysatorer. Du undersøger verden ved hjælp af forsøg,
opstiller modeller og regner på virkeligheden.
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Valgfag C læses i 2.g. Alternativt kan det være kreafag på B niveau.
Valgfag A læses i 3.g. Hvis du har valgt begyndersprog er valgblok benyttet til dette.
* Mulighed at vælge enten biologi på C, naturgeografi på B eller fysik/kemi på A niveau.
2. fremmesprog kan være tysk- eller fransk fortsætter på B-niveau eller fransk- eller spansk begyndersprog på A-niveau.
Dit kreative valg på denne studieretning kan være musik, design, drama eller billedkunst.
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JESPER GLERUP
STX FRA MSG RINGSTED 2014

næringsstoffer, ølbrygning og celledeling til vandmiljø og fossile
kranier. Laver dit eget DNA-fingeraftryk. Vi tager til steder, hvor
forskerne arbejder. Du er måske interesseret i at læse videre til
miljøkemiker, fysioterapeut, sygeplejerske eller biologilærer. Eller
biolog, læge, dyrlæge eller farmaceut, hvis du hæver matematik
til A-niveau.

Krop, kemi og miljø er i fokus. Vi arbejder med sundhed, bevægelse, evolution, arv og miljø. Hvad er diabetes? Hvad gør doping
ved dig? Hvad er lykke og afhængighed? Hvorfor opstår kræft?
Du arbejder både i laboratoriet, i naturen og i sportshallen. Du
måler stoffer i blodet, undersøger alt fra enzymers reaktioner,
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Valgfag C læses i 2.g. Alternativt kan det være kreafag på B niveau.
Valgfag A læses i 3.g. Hvis du har valgt begyndersprog er valgblok benyttet til dette.
Valgfag der læses i 3.g vil afhænge af dine personlige interesser og kan være på C, B eller A niveau.
2. fremmesprog kan være tysk- eller fransk fortsætter på B-niveau eller fransk- eller spansk begyndersprog på A-niveau.
Dit kreative valg på denne studieretning kan være musik, design, drama eller billedkunst.
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Læser til sygeplejerske på
UCSJ i Roskilde.
Jeg vidste tidligt, at jeg ville være
sygeplejerske, men valgte gymnasiet, fordi jeg også gerne ville
dygtiggøre mig bogligt. Det har givet
mig mange fordele på mit studie, at jeg
f.eks. ved hvordan man laver store opgaver.
Det er klart, at jeg har haft glæde af at have biologi
og psykologi på B-niveau på MSG. Men fag som
religion og historie har også været vildt spændende.
Jeg vil også fremhæve det sociale, hvor man udvikler
sig meget i gymnasietiden.

Valgfag C læses i 2.g. Alternativt kan det være kreafag på B niveau.
Valgfag der læses i 3.g vil afhænge af dine personlige interesser og kan være på C, B eller A niveau. Hvis du har valgt begyndersprog er valgblok benyttet til dette.
2. fremmesprog kan være tysk- eller fransk fortsætter på B-niveau eller fransk- eller spansk begyndersprog på A-niveau. Med begyndersprog får du fem A-niveau fag.
Dit kreative valg på denne studieretning kan være musik, design, drama eller billedkunst.
														

1. MATEMATIK A, FYSIK B, KEMI B

NADIA MARTLEV,
STX FRA MSG RINGSTED 2014

Valg

C

Læser medicin på Københavns
Universitet.
Jeg havde en naturvidenskabelig
studieretning, men ville gerne arbejde med mennesker, så det skulle
være læge.
Jeg tror, gymnasiet er med til at modne en, og man
finder ud af, at hvis man vil noget, må man arbejde
for det. Det gælder endnu mere, når man kommer
ind på studiet. Men jeg har kunnet bruge meget af
det, jeg har lært, også f.eks. et fag som psykologi.
Engelsk er selvfølgelig også et must, for næsten alt
vores studiemateriale er på engelsk.

MATHIAS K. CHRISTENSEN,
STX FRA MSG RINGSTED 2013
Læser til bygningsingeniør på SDU.
I gymnasiet kunne det nogle gange
være svært at forestille sig, hvad
man skulle bruge alt det teoretiske
til. Men her på mit studie bliver
matematikken pludselig meget praktisk,
når man f.eks. skal bruge en differentialligning til at
regne ud, hvordan en betonbjælke vil opføre sig.
Vi har tværfaglige projekter med udvekslingsstuderende, som foregår på engelsk, og i mange ingeniørfirmaer arbejder man med udenlandske kunder, så
jeg er også glad for, at jeg valgte at hæve engelsk til
A-niveau.

SAMFUNDSVIDENSKAB

Læser farmaci på Københavns
Universitet.
Jeg elsker farmaci-studiet. Før
gymnasiet ville jeg være dyrlæge, men
undervejs overvejede jeg også alt muligt andet.
Farmaci kendte jeg ikke, før jeg lavede studieretningsprojekt om det i 3.g og blev fuldstændig bidt
af det.
I gymnasiet kunne jeg ikke altid se, hvad vi skulle
bruge det, vi lærte til – f.eks. integralregning – men
her på studiet bruger vi det hele tiden. Det samme
med engelsk: Vores bøger er på engelsk, og en del af
underviserne på studiet taler kun engelsk.

er vores samfundsfaglige studieretninger med fokus på engelsk
et godt valg. Måske tænker du på at blive jurist, lærer, politiker,
politolog, journalist eller samfundsforsker. Måske vil du bare
gerne have et godt samfundskendskab og et godt engelsk med
på din videregående uddannelse, eller måske til udlandet.
Disse to studieretninger handler også om at blive bedre til at
se ind bag facaden, være analyserende og kritisk, og at kunne
sætte sig ind i og forstå andre menneskers holdninger.

Fra præsidentvalg i USA til byrådsvalg i din egen by. Fra
stenrige til socialt udsatte. Hvad gør sociale medier ved vores
forståelse af os selv og verden? Kan politikerne sige ét, men
mene noget andet? Hvad betyder det for samfundene, at din
venindes mobil er designet i USA, fremstillet i Kina og solgt via
et skattely i Irland?
Hvorfor fungerer vores demokrati, som det gør? Interesserer
du dig for sammenhængen mellem sprog, kultur og samfund,

MALTHE KILDEGAARD RASMUSSEN,
STX FRA MSG RINGSTED 2012

som f.eks. koncertsteder og sound-designere. Du går fra fantasi
til formidling. Du udvikler sprogfærdigheder og får en kulturel
øjenåbner til viden, værdier og idéer i den engelsksprogede verden. Måske er du på vej mod en fremtid i musikkens verden. Eller
du vil måske være lærer, journalist, skuespiller, kaospilot, arbejde
på reklamebureau eller kaste dig over mulighederne i udlandet.

Er du til musik, sprog og formidling? Vil du være kreativ og
international på én gang? Med engelsk og musik analyserer du
f.eks. hiphoppere som Busta Rhymes, dystre digtere som William
Blake og skaberen af Romeo og Julie: Shakespeare. Du lærer at
læse, spille og producere musik. Ikke kun i samarbejde med dine
klassekammerater, men også med det professionelle erhvervsliv

Læser historie og psykologi på
RUC.
Historiefaget var ikke noget, jeg
interesserede mig meget for, før
jeg startede på MSG. Men min
historielærer åbnede virkelig mine
øjne. Historie endte med at være mit bedste fag, og
er det fag, jeg nu læser videre på RUC. Her kan jeg
desuden kombinere det med psykologi, som var det
fag, jeg oprindeligt troede, at jeg ville læse.

4. SAMFUNDSFAG A, ENGELSK A
Fag

Dansk

Jeg håber at kunne tage en ph.d, når jeg bliver færdig
med kandidatuddannelsen.
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MAJKEN CAMILLA ANCHER,
STX FRA MSG HASLEV 2014

Valgfag C læses i 2.g. Alternativt kan det være kreafag på B niveau.
Valgfag A læses i 3.g. Hvis du har valgt begyndersprog er valgblok benyttet til dette.
2. fremmesprog kan være tysk- eller fransk fortsætter på B-niveau eller fransk- eller spansk begyndersprog på A-niveau. Med begyndersprog får du fem A-niveau fag.
Dit kreative valg på denne studieretning kan være musik, design, drama eller billedkunst.
Som naturvidenskabeligt fag på B-niveau kan du vælge naturgeografi eller biologi.
								

9. ENGELSK A, TYSK A, SAMFUNDSFAG B
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Valgfag C læses i 2.g. Alternativt kan det være kreafag på B niveau. Valgfag der læses i 3.g vil afhænge af dine personlige interesser og kan være på C, B eller A niveau.
Dit kreative valg på denne studieretning kan være musik, design, drama eller billedkunst.
Som naturvidenskabeligt fag på B-niveau kan du vælge naturgeografi eller biologi.
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5. MUSIK A, ENGELSK A

STUDIERETNING

STUDIERETNING 5
Nat. B

Valg

B

3.g

Valg
3g
C

2g
1g

Fag

Dansk

Histore

Studieretn.

A

A

Mat.

Idræt

Fysik

Samfunds

C

Studieretn.

A

A

B

C

Studieretn.

A

A

B

C

C

Grundforløb

A

B

C

C

Old

Religion

C

C

C

2. frspr

Naturg.

Biologi

B
B

C

C

Musik

Engelsk

Nat. B

Valg

A

A

B

3.g

A

A

A

A

A

A

Valgfag C læses i 2.g. Alternativt kan det være kreafag på B niveau. Valgfag der læses i 3.g vil afhænge af dine personlige interesser og kan være på C, B eller A niveau.
Dit kreative valg på denne studieretning kan være musik, design, drama eller billedkunst. Som naturvidenskabeligt fag på B-niveau kan du vælge naturgeografi eller biologi.
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Læser Leisure Management på
UCSJ i Roskilde.
Jeg har lært meget af at arbejde
med større opgaver. Jeg har også haft
brug for både samfundsfag og matematik B. Men i
det fag, jeg læser nu, kan jeg egentlig bruge alt det,
jeg lærte på MSG, for man kan komme til at arbejde
med alle slags events. Så man behøver ikke lytte
efter, hvis folk uden for gymnasiet spørger, hvad
man kan bruge det til.

CARINA SUDHOF,
STX FRA MSG HASLEV 2013
Læser kandidatuddannelsen i Interkulturelle Markedsstudier med
tysk (cand.ling.merc) på CBS og
Københavns Universitet.
Jeg har altid gerne villet noget med
tysk og marketing, men jeg skulle give
den en skalle i gymnasiet for at få høje nok karakterer til CBS. Samfundsfag A og engelsk A er begge
superrelevante på mit studie. Men jeg har også haft
meget glæde af f.eks. oldtidskundskab og religion.
De fag gør, at jeg kan komme med anderledes input
end mange af mine medstuderende, som kommer
fra handelsgymnasierne. At have lært at lave en
problemformulering og selv styre sit arbejde er også
afgørende her.

LÆRKE ØLSHØJ,
STX FRA MSG HASLEV 2008
Kandidat i musikvidenskab fra
Københavns Universitet, læser nu
Rytmisk Korledelse i Aalborg.
Da jeg begyndte på MSG, vidste jeg
ikke, om musik ville blive en stor hobby eller et levebrød. Jeg overvejede også psykologi. Efter gymnasiet
var jeg på musikhøjskole og kom bagefter ind på
Musikvidenskab på universitetet, hvor man kunne
læse psykologi som sidefag. På universitetet bruger
man alt det, man lærte i gymnasiet om at analysere
og arbejde i dybden. Og mere til. De naturvidenskabelige fag var tunge for mig komme igennem
i gymnasiet, men i dag er jeg glad for den brede
viden, det gav.

SPROGLIGE STUDIERETNINGER

FREMMEDE DUFTE,
STORE TANKER OG
OPLEVELSEN AF VERDEN

6. ENGELSK A, SPANSK A, TYSK B

Er du vild med andre lande, sprog, kultur, bøger, film, fremmede dufte, store tanker og oplevelsen af verden, så er
en af vores sproglige studieretninger noget for dig. Med
engelsk på A-niveau bliver du ikke bare bedre til at begå dig
i verden, du får også en dybere indsigt i engelsk og amerikansk kultur. Fra tysk, fransk eller spansk får du åbnet flere
døre ind til andre kulturer, som på hver deres måde har stor
betydning for verden i dag. Vælger du latin, får du mulighed
for at kigge langt tilbage i tiden og i sproget, men også et
godt grundlag for at lære nye sprog.

STUDIERETNING

STUDIERETNING 6
Fag

Dansk

Histore

3g

Studieretn.

A

A

2g

Studieretn.

A

A

Studieretn.

A

A

Grundforløb

A

1g

Mat.

Idræt

Fysik

Samfund

Kreafag

C
C

Old

Religion

Naturg.

Biologi

C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Spansk

Engelsk

A

A

Tysk

A

A

B

A

A

B

Valg

Valg

B

B

Valg

C

A

Valgfag C læses i 2.g. Alternativt kan det være kreafag på B niveau. To valgfag på B-niveau læses i 3.g. Hvis tysk løftes til A niveau får du fem A-niveau fag.
Intet krav om naturvidenskabelig valgfag på B niveau på denne studieretning.
Dit kreative valg på denne studieretning kan være musik, design, drama eller billedkunst.
											

7. ENGELSK A, FRANSK A, TYSK B
STUDIERETNING

STUDIERETNING 7

En sproglig studieretning handler ikke kun om at tale og
skrive. Du lærer også om, hvordan sprog er bygget op og
bruges i de kulturer, sproget tales i. Måske er du bognørd,
filmnørd, sprognørd, rejsenørd. Måske elsker du at skrive og
formidle.
Sprog handler også om at forstå sig på mennesker, så psykologi er derfor et oplagt valgfag sammen med en sproglig
studieretning. Samfundsfag eller religion er andre gode
muligheder.
Mulighederne for videreuddannelse er mange: International
virksomhedskommunikation, jurist, sprogofficer, journalist, sproglærer, litteraturforsker, ambassade-medarbejder,
oversætter, international personalemedarbejder, tolk, korrespondent – you name it!
Vær opmærksom på, at på studieretning 6 og 7 er matematik på C-niveau, med mindre du vælger at hæve det til
B-niveau.

Fag

Dansk

Histore

3g

Studieretn.

A

A

C

2g

Studieretn.

A

A

C

Studieretn.

A

A

Grundforløb

A

1g

Mat.

Idræt

Fysik

Samfund

Kreafag

Old

Religion

Naturg.

Biologi

C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Fransk

Engelsk

Tysk

A

A

A

A

B

A

A

B

Valg

Valg

B

B
C

JONAS JOCHUMSEN,
STX FRA MSG HASLEV 2015

Valgfag C læses i 2.g. Alternativt kan det være kreafag på B niveau. To valgfag på B-niveau læses i 3.g. Hvis tysk løftes til A niveau får du fem A-niveau fag.
Intet krav om naturvidenskabelig valgfag på B niveau på denne studieretning.
Dit kreative valg på denne studieretning kan være musik, design, drama eller billedkunst.								
			

8: SPANSK A/FRANSK A, ENGELSK A, LATIN C
STUDIERETNING

STUDIERETNING 8
Fag

Dansk

Histore

3g

Studieretn.

A

A

2g

Studieretn.

A

A

B

C

Studieretn.

A

A

B

C

C

C

Grundforløb

A

B

C

C

C

1g

Mat.

Idræt

Fysik

Samfund

Kreafag

C

Old

Religion

Naturg.

Biologi

C
C

C
C

C

Spansk/Fransk

Engelsk

A

A

A

A

A

A

Latin

10

11

Valg

Valg

B

B

Valg

C
C

A

Læser Arabisk på
Københavns Universitet
Jeg ville være sprogofficer, men
troede ikke, jeg ville kunne holde
ud at læse igen efter gymnasiet.
Jeg arbejdede og rejste, men efter to
år var jeg bare SÅ sulten efter at studere. Jeg søgte
ind på arabisk, og det er vildt spændende. Vi lærer
både sproget, nyere mellemøstlig historie og arabisk
kultur. Senere skal jeg læse et halvt år på universitet i Cairo. Man skal ikke stresse, hvis man ikke ved,
hvad man vil være, når man går på STX. Det skal nok
komme, bare rolig.”

Valg

A

Valgfag C læses i 2.g. Alternativt kan det være kreafag på B niveau. To valgfag på B-niveau læses i 3.g. Hvis matematik løftes til A niveau får du fem A-niveau fag.
Intet krav om naturvidenskabelig valgfag på B niveau på denne studieretning. Dit kreative valg på denne studieretning kan være musik, design, drama eller billedkunst.
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MARIA PIHL,
STX FRA MSG RINGSTED 2015

Læser teologi på
Københavns Universitet
Jeg læser ikke teologi for at blive
præst, men studiet er det bedste, når
man er interesseret i klassisk græsk, hebraisk, religion
og filosofi. Spiren blev lagt af mine lærere i religion
og dansk i gymnasiet. De lærte mig, at religion også
handler om store filosofiske og eksistentielle tanker.
I mit sabbatår arbejdede og rejste jeg og overvejede
også andre fag. At vide, hvordan man skal læse en
tekst og at stille spørgsmål, er også noget af det
vigtige, jeg har taget med fra MSG.

SKUESPILLERE, MUSIKERE,
DANSERE, AKROBATER
OG SCENEFOLK

SEBASTIAN PRIMDAHL OLESEN,
STX FRA MSG HASLEV 2013
Læser Fransk på Købehavns
Universitet.
Min fransklærer på MSG tændte
gnisten. Jeg elsker fransk sprog,
kultur og mad. Først ville jeg være
rockmusiker, men efter sabbatår valgte
jeg franskstudiet. Faget kan føre til alting, f.eks. er
jeg ved at starte et online oversætterfirma.
På universitetet bruger jeg alt det, som først virkede
lidt underligt på mig i gymnasiet: At problemformulere, analysere i dybden, arbejde med taksonomiske
niveauer og arbejde tværfagligt.

AMANDA BØGH NIELSEN,
STX FRA MSG HASLEV 2012
Læser international virksomhedskommunikation med tysk, engelsk
og dansk på SDU i Odense.
I gymnasiet opdagede jeg, at jeg
elskede tysk og var god til det. Jeg ville læse videre
et sted, hvor jeg både kunne læse tysk og engelsk.
Da studievejlederen på MSG foreslog mit studie,
var jeg solgt. Jeg var et år i London som au pair og
startede så på studiet.

MASTERCLASS I DRAMA
ER DU TIL TEATER? SÅ KOM!

KREATIVE FAG OG VALGFAG
KREATIVE FAG

VALGFAG PÅ STX

I gymnasiet skal du vælge et kreativt fag, før du starter. På
MSG kan du vælge mellem billedkunst, design, drama og musik.
I de kreative fag er du skabende, du bruger både hænder og
hoved, men du lærer også om teorien bag fantasien. Du bliver
ikke bare bedre til dit krea-fag, men lærer også noget, der kan
styrke dig i andre fag.

Hvert år gennemfører vi en Masterclass i Drama på højt
niveau i samarbejde med folk fra det professionelle teatermiljø. Der er audition for både skuespillere, musikere,
dansere, akrobater og scenefolk.
Der arbejdes på højtryk, og vores forestillinger –og
scenografi - er helt ud over det sædvanlige.

I løbet af 2.g og 3.g skal du vælge valgfag. Det kan være nye
fag, som du ikke har haft tidligere. Eller det kan være opgraderinger af fag, du allerede har i gymnasiet, men som du gerne vil
udforske yderligere.
Eksempelvis kunne du vælge Idræt B som valgfag på studieretningen Biologi A-Kemi B, hvis du er interesseret i, hvordan du
kan træne, hvorfor flere dyrker ekstremsport, og meget andet.
Du kunne f.eks. vælge Psykologi B eller C på den sproglige
studieretning Engelsk A-Spansk A-Tysk B. Sprog er kommunikation mellem mennesker, og psykologien arbejder netop med
mennesket i centrum.

Hvert år arrangerer de kreative fag en særlig aften, hvor kreaeleverne præsenterer det bedste af det, de har arbejdet med i
løbet af året. På MSG Ringsted kalder vi det Kunstnerisk Aften,
på MSG Haslev hedder det Art, Fashion and Culture Club.

Vi har lavet nycirkus, kammerspil, in-ya-face-teater og
meget andet. Hvert år er det nyt og anderledes. Ingen,
der har været med, glemmer det.
Masterclass-arbejdet foregår uden for skoletiden. Men
selvfølgelig har vi også super undervisning i drama som
en del af skemaet. På MSG kan du både vælge drama på
C- og B-niveau.
MSGs drama-arbejde rækker også ud over gymnasiet. Vi
arbejder bl.a. med afgangselever i folkeskolerne, med flygtningeteater, med en teater-tænketank og meget andet.
Vi kalder vores drama-koncept for Teater-Vi-Tør.

Jeg har haft brug for al den grammatik, jeg har lært
i sprogfagene. Elsker man sprog, gælder det om at
få hørt og talt så meget som muligt, også uden for
timerne, mens man går i gymnasiet,

A-niveau

B-niveau

C-niveau

Engelsk

Billedkunst

Billedkunst

Fransk

Biologi

Design

Fysik

Design

Drama

Kemi

Drama

Erhvervsøkonomi

Matematik

Fysik

Filosofi

Musik

Idræt

Informatik

Samfundsfag

Kemi

Latin

Tysk

Matematik

Mediefag

Musik

Musik

Naturgeografi

Retorik

Psykologi

Psykologi

Religion
Samfundsfag
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TRYG, STÆRK, TÆT PÅ

FOR DIG, DER VIL MERE...
ER DU MATEMATIKNØRD, HÅNDBOLD-FREAK,
FORSKER-TYPE – ELLER BARE BREDT
INTERESSERET I ALT MULIGT?
På MSG har vi en stribe talentprogrammer for dig, der
gerne vil bruge hovedet endnu mere, og vi har en række
tilbud om frivillig idræt for dig, der gerne vil bruge kroppen mere.
Har du særligt talent, kan du få tilbud om at komme
med i de landsdækkende programmer Akademiet for
Talentfulde Unge, Forskerspirer eller Unge Forskere.
Vi har Master Classes i drama, SoMe og journalistik samt
vores eget talentprogram, MSG Academy.
Hvert år har vi hold, elever og klasser, der deltager i f.eks.
kemikonkurrencer, sprogkonkurrencer og matematikkonkurrencer.
En af vores matematikelever har præsteret at ende
blandt landets fem dygtigste.
Er du mere interesseret i hverdagens praktiske demokrati,
kan du komme med i vores elevråd. Kan du lide at
arrangere sjove begivenheder, er skolens festudvalg
måske noget for dig.

Midtsjællands Gymnasium, Ringsted og Haslev
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KORT
GYMNASIAL
UNGDOMSUDDANNELSE

HF PÅ MSG

HF HAR PRAKTIK- OG PROJEKTFORLØB
Hos os får du tre forskellige slags praktik- og projektforløb. Det
er forløb, hvor du kommer ud i virkeligheden, væk fra klasselokalet, men samtidig skal bruge det, du har lært i timerne.

SAMFUNDSPAKKEN:

Samfundsfag B og psykologi C

SUNDHEDSPAKKEN:
Biologi B og psykologi C

FELTARBEJDE:

VALGFAG

Billedkunst C, Billedkunst B, Biologi B, Design C, Drama C
Drama B, Erhvervsøkonomi C, Filosofi C, Idræt B
Informationsteknologi C, Kemi B, Matematik B
Musik C, Musik B, Naturgeografi B, Psykologi B
Religion B, Retorik C, Samfundsfag B

HF er for dig, som har brug for en kort gymnasial ungdomsuddannelse. HF tager kun to år. Undervejs er du lidt mindre
i klasseværelset og lidt mere ude i virkeligheden i forskellige
praktik- og projektforløb.
Du kommer i en klasse med andre unge, som er mere forskellige, end man er i en typisk STX-klasse: Forskellige aldre,
forskellige erfaringer og forskellige faglige udgangspunkter. Det
giver en god dynamik i klasserne.
Samtidig kan du nyde godt af de samme aktiviteter som
STX’erne på MSG Haslev: Idræt, koncerter, fester, fredagscafe,
MSG Academy, internationale projekter osv.

FAG

På HF er det kun eksamenskaraktererne, der tæller. Derfor
skal du til eksamen i alle fag. Til højre kan du se, hvordan
din HF-uddannelse er sat sammen, med obligatoriske fag,
fagpakker og valgfag.

Midtsjællands Gymnasium - HF
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1. hf

2. hf

EKSAMENSFORM

Dansk A

Mundtlig og skriftlig

Engelsk B

Mundtlig og skriftlig

Matematik C

Mundtlig og skriftlig

Praktisk/kreativt fag
Vælg mellem idræt og billedkunst

Mundtlig

Naturvidenskab
Biologi C, geografi C, kemi C

2 Mundtlige eksaminer –
En fælles med alle 3 fag og en
enkeltfagligt ved lodtrækning.

Kultur- og samfundsfag:
Historie B, samfundsfag C,
religion C

2 Mundtlige eksaminer –
En fælles med alle 3 fag og en
enkeltfagligt ved lodtrækning.

Samfunds- eller Sundhedspakken

Mundtlig

Valgfag

Mundtlig (og evt. skriftligt)

SSO

Skriftlig

Her skal du ud i virkeligheden og indsamle data, fx ved
observationer, målinger, interviews eller meningsmålinger.

PRAKTIK:

Her er du i studiepraktik på en videregående uddannelse
og i erhvervspraktik på en arbejdsplads.

FAGLIG OPGAVE:

HER ER DIN VEJ TIL HF PÅ MSG HASLEV:

I samarbejde med en virksomhed eller en institution skal
du arbejde med at løse en opgave på en opfindsom måde.

Kommer du direkte fra 9. klasse, 10. klasse og er erklæret studieparat? Så kan du optages med det samme. Det
samme gælder, hvis du skifter over fra en anden gymnasial
uddannelse

Din HF er en god vej mod en mellemlang videregående uddannelse, f.eks. til fysioterapeut, skolelærer, politibetjent, pædagog,
socialrådgiver, sygeplejerske – eller noget inden for design,
turisme, økonomi eller handel.
Samtidig kan du ved dit valg af fagpakke og valgfag farve din
HF-uddannelse efter dine egne interesser.

Har du været ude af uddannelsessystemet, eller har du
gået på f.eks. en erhvervsuddannelse? Så skal du en tur
rundt om vores optagelsesprøve til HF.
Kontakt vores kontor og få mere at vide. Tlf 56 31 24 04,
E-mail: kontor@msg-gym.dk
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MSG GIVER DIG KOMPETENCER TIL FREMTIDEN

GLOBALT

I gymnasiet får du en masse ny viden. Der bliver meget nyt, du
skal forholde dig til, forstå, bruge og huske. Du skal bruge din
nye viden og alt det, du har lært, når du skal til studentereksamen.
Den viden og de studieteknikker, du lærer på gymnasiet, giver
dig samtidig et rigtig godt grundlag, når du senere skal læse
videre.

På MSG kommer du tættere på den store verden. Gennem
studierejser og samarbejdsprojekter med andre lande kan du
møde mennesker fra andre kulturer, opleve andre dufte og
smage, høre andre stemmer og meninger, og prøve dig selv af,
når du skal kommunikere på et fremmed sprog.

På MSG Ringsted har vi et samarbejde med et gymnasium i
Norditalien. Hvert andet år har en gruppe MSG-elever besøgt
Torino i en uge i et fagligt projekt, og hvert andet år kommer italienerne på besøg hos os. Spanskhold har været i den
charmerende by Salamanca i Spanien. Engelskhold har f.eks.
været i London, hvor de har prøvet at være i dramaworkshop
på Shakespeares gamle teater.

Vi lever i en globaliseret tid, og det vil du også kunne mærke i
den daglige undervisning, hvor vi trækker det store udland ind i
klasseværelset på mange måder.

Du lærer om, hvordan man hurtigt tjekker en faglig tekst og
finder det, man skal bruge. Du bliver god til at navigere i forskellige typer af tekster og vurdere, om der skal læses dybt
eller bredt alt afhængig af, hvad teksten skal bruges til.
Du lærer at tage noter, som kan bruges til noget – også tre
år efter, når du skal læse op til eksamen.

Naturligvis er der også den faste studierejse i 2. g, hvor alle elever er afsted. Blandt bynavnene på flybilletten har der blandt
andet stået Firenze, Athen, Dublin, Berlin, Edinburgh, Barcelona,
London og mange andre.

Vi har også et samarbejde med gymnasier i England, Frankrig
og Tjekkiet, hvor ti elever fra hvert land hvert år mødes og
arbejder sammen i en uge om et fagligt projekt. Vores Masterclass i Drama samarbejder med et gymnasium i Finland, og
de deltagende elever fra begge lande har opført forestillinger
begge steder. Nogle dramahold har også været på studierejse,
f.eks. for at studere sort teater i Tjekkiet.

Du får indføring i, hvordan man bedst forstår en matematisk
tekst. Du bliver god til at søge information på nettet uden at
drukne i titusindvis af ubrugelige, forkerte eller falske opslag.
Vi giver dig tips til, hvordan du kan planlægge dit arbejde med
det faglige stof på gymnasiet, så du bedst muligt kommer igennem det.

Du kan også være heldig at komme i klasse med en af vores
udvekslingsstuderende, så du på den måde lærer noget om at
komme et andet sted fra. Vi har haft elever fra så forskellige
lande som Brasilien, Australien, Italien, Tyskland og Thailand.

Alle disse gode teknikker og vaner i forhold til at studere, lærer
du i faget Studiekompetence (SK), som er en del af dit skema
alle tre år på STX. På den måde udvikler du dine kompetencer,
så du får et sikkert grundlag til videre studier efter MSG.

Midtsjællands Gymnasium, Ringsted og Haslev
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HVIS DU VIL VIDE MERE
ÅBENT HUS:

Kom til et af vores Åbent Hus arrangementer enten på MSG
Ringsted eller MSG Haslev. Vi afholder dem som regel i januar.
Find tid og sted på vores hjemmeside www.msg-gym.dk

TJEK VORES HJEMMESIDE:

www.msg-gym.dk
Masser af information, videoer, nyheder og historier
fra skolens liv.

DIN UU-VEJLEDER:

Alle unge under 25 har en UU-vejleder, som kan hjælpe med
studievalg. UU-vejleder finder du gennem din skole eller –
hvis du ikke går i skole lige nu – ved at kontakte UU-vejledningen i den kommune, hvor du bor.

RING TIL OS:

MSG Haslev: tlf. 56 31 24 04
MSG Ringsted: tlf. 57 68 11 40

SKRIV:

kontor@msg-gym.dk

MSG Haslev
Skolegade 31
4690 Haslev

MSG Ringsted
Ahorn Allé 11
4100 Ringsted

