HHX

SOFIE SAABYE BRANDT, HHX I LYNGBY:
På HHX arbejdede vi meget med projekter og på tværs
af årgangen, og det fungerede godt og gav et godt
sammenhold klasserne i mellem.
Jeg valgte HHX, fordi jeg gerne vil gå handelsvejen.
Uddannelsen er relevant for min fremtid, fordi jeg godt
vil læse på CBS.
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/ Handelsgymnasiet – HHX
HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, der
giver dig mulighed for at læse videre på f.eks:
• Handelshøjskoler
• Universiteter
• Erhvervsakademier
• Professionshøjskoler

Grundforløbet

HHX starter med et grundforløb på tre måneder.
Forløbet sluttes i starten af november,
hvorefter eleverne starter i deres valgte
studieretningsklasser. Undervejs er der vejledning,
som klæder dig på til dit valg af studieretning.
Grundforløbet består af undervisning i dansk,
engelsk, matematik og samfundsfag samt i nogle
af de studieretningsfag, som U/NORD udbyder.
Du skal desuden have almen sprogforståelse og
et økonomisk grundforløb. Disse fag danner også
rammen om den prøve, der afslutter grundforløbet. En prøve som tæller med på dit
eksamensbevis.

Kombinerer teori og praksis

Fokus på forskellige kompetencer

Et af vores mål med HHX er, at du udvikler dine
innovative, digitale og globale kompetencer. I
undervisningen og prøverne lægger skolen derfor
vægt på innovation, problemløsning, cases og
projekter. Innovation udfordrer dig hele tiden til at
tænke nyt og anderledes, og du lærer at søsætte
nye projekter. Drømmer du derfor om at starte egen
virksomhed, giver HHX dig et godt udgangspunkt for
at gøre drømmen til virkelighed.
Dine digitale kompetencer udvikler du bl.a.
med det nye obligatoriske fag informatik. Faget
beskæftiger sig med it-udvikling og arbejder
både med modeller og teorier. I de økonomiske
fag arbejder vi med virkelighedsnære og
internationale problemstillinger for både små og
store virksomheder. Alle klasser rejser på studietur
til udlandet mindst en gang, og de internationale
klasser rejser oftere.

Optagelse på HHX

Efter 9. eller 10. klasse kan du søge optagelse på
Handelsgymnasiet. Optagelsen er betinget af, at du
erklæres uddannelsesparat.

På HHX lægger vi vægt på det teoretiske og
det praktiske. Som elev får du forståelse for
erhvervslivets virkelighed. Undervisningen er
en afvekslende blanding af tavleundervisning,
projektarbejde, fremlæggelser, gæstelærere
og virksomhedsbesøg. Ofte arbejder du og dine
kammerater sammen i grupper, hvor I kan hjælpe og
udfordre hinanden men samtidigt have det sjovt og
hyggeligt.
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THOMAS KOCH OLSEN, HHX I HILLERØD:
Når man har stor interesse for sin omverden,
så synes jeg, det er ret spændende, at
man kan kombinere fag som f.eks.
virksomhedsøkonomi og international økonomi. Jeg vil gerne
læse jura – eventuelt med
en økonomisk overbygning.
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/ Fag på Handelsgymnasiet
På Handelsgymnasiet får du almene fag
som dansk, historie og matematik, som
du allerede kender fra folkeskolen.
Men derudover møder du fag, som
du ikke finder på andre gymnasiale
uddannelser:
/ Afsætning
/ Virksomhedsøkonomi
/ International økonomi
/ Erhvervsjura
Udover de obligatoriske fag får du både
valgfag samt en række fag, som er
afhængig af hvilken studieretning, du
har valgt.
Inden du starter på skolen, skal
du have besluttet dig for hvilket 2.
fremmedsprog, du ønsker.

OBLIGATORISKE FAG
/ Dansk A
/ Engelsk A
/ Matematik B
/ Samfundsfag C
/ Historie B
/ Informatik C
/ Erhvervsjura C

VALGFAG

/ Afsætning B
/ Virksomhedsøkonomi B
/ International Økonomi B
/T
 ysk/Fransk B el.
Spansk/Kinesisk A

(EKSEMPLER)

/ Innovation
/ Finansiering
/ Design
/ Psykologi
/ Kulturforståelse

/ Kulturforståelse
/ Markedskommunikation
/ Idræt
/ Retorik
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/ De fire gymnasier
/ Frederikssund
Handelsgymnasium

Du har mulighed for at vælge en
af de følgende studieretninger i
Frederikssund:

Drømmer du om at starte egen virksomhed, kan HHX give dig
et godt grundlag for at gøre drømmen til virkelighed. Gennem
foredrag, virksomhedsbesøg og case-forløb får du indblik i
virksomhedernes arbejde.

/ Virksomhedsøkonomi A

På Frederikssund Handelsgymnasium har vi i løbet af den
3-årige uddannelse blandt andet fokus på innovation og
erhvervslivet. Med en HHX bliver du klar til videre studier på
fx CBS eller universitetet.
Vi er ca. 260 elever. Vi ligger på Heimdalsvej 1 med mulighed
for offentlig transport lige til døren.

Økonomi
/ International økonomi A

Marked og innovation
/ Afsætning A
/ Innovation B

Marked og Økonomi
/ Afsætning A
/ Virksomhedsøkonomi A

Verdenshandel
/ International økonomi A
/ Afsætning A

Økonomi og Virksomhed
/ Matematik A
/ Virksomhedsøkonomi A
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/ Lyngby
Handelsgymnasium

På Lyngby Handelsgymnasium
vælger du din studieretning
indenfor én af de fire profiler:

Marketing og virksomhed

HHX er det rette valg, hvis du ønsker at læse videre efter
de tre år på skolen på enten universitet eller CBS. Og hvis
du drømmer om at starte egen virksomhed, kan en HHX
studentereksamen give dig en rigtig god ballast.

/ Afsætning A Virksomhedsøkonomi A
/A
 fsætning A
Tysk A / Fransk A

På Lyngby Handelsgymnasium forbereder vi dig til fremtiden
ved at give dig en gymnasial uddannelse med et økonomisk
fokus. Gennem foredrag, virksomhedsbesøg og case-arbejde
på tværs af fagene får du omsat teori til praksis og oplever at
alle fagligheder også er i spil i erhvervslivet.

/ Virksomhedsøkonomi
International økonomi A
/ Virksomhedsøkonomi A
Matematik A

På Lyngby Handelsgymnasium er vi omkring 850
HHX-elever. Skolen ligger på Hjortehøjsvej 1 sammen med
Lyngby Gymnasium – tæt på offentlig transport og tæt på
Lyngby centrum.

Finans og virksomhed

Økonomi og internationale markeder
/ International økonomi A
Afsætning A
/ International Economics A (engelsk)
Marketing A (engelsk)

Sprog og international kommunikation
/ Spansk A
Tysk B /Fransk B
/ Kinesisk A
Tysk B /Fransk B
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/ Hillerød
Handelsgymnasium
På Hillerød Handelsgymnasium har vi gennem de tre
år blandt andet fokus på innovation og erhvervslivet.
Drømmer du om at starte egen virksomhed, kan HHX give
dig et godt grundlag for at gøre drømmen til virkelighed.
Gennem gæsteundervisning og case-arbejde får du indblik i
virksomhedernes arbejde.
På gymnasiet er vi ca. 700 elever. Handelsgymnasiet ligger
på Trollesmindeallé 24 med offentlig transport lige til døren.
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På Hillerød Handelsgymnasium
vælger du din studieretning
indenfor én af de fire profiler:

/ Marketing og virksomhed
/ Finans og virksomhed
/ Økonomi og internationale markeder
/ Sprog og international kommunikation

/ Helsingør
Handelsgymnasium
Helsingør Handelsgymnasium er et lille gymnasium med ca.
75 elever, der har business i blodet.
Vi ligger på samme adresse som Helsingør Tekniske
Gymnasium, der har omtrent det samme antal elever. Med
denne størrelse forsvinder du ikke i mængden. Her oplever du
et nærvær og en dyb, gensidig respekt, der gør det sjovere at
blive klogere. Du får plads til at være dig selv med ro i kroppen
og kan blive student med hjernen på rette sted.

Du har mulighed for at vælge en
af de følgende studieretninger i
Helsingør:

/ Virksomhedsøkonomi A
/ International økonomi A
/ Afsætning A, 2. fremmedsprog
/ Afsætning A
/ Virksomhedsøkonomi A

Hos os er skoleoplevelsen personlig, koncentreret og
målrettet. Lidt mere dig.
Vi fokuserer på det personlige og udfordrer dit individuelle
talent.
Din gymnasietid er meget andet end lektier og skoleskema.
Helsingør Handelsgymnasium har et godt studiemiljø,
som det er værd at være en del af. Der er masser af sjove
aktiviteter – både festlige og faglige. Hvert år arrangeres
der fester, fredagscaféer, studieture til udlandet, idrætsdag
og ekskursioner. Du kan også blive en del af skolens aktive
elevråd eller festudvalg.
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/ Talent
Ud over den almindelige undervisning har vi en lang
række ekstra forløb, som vores elever har mulighed for
at deltage i.

Idéer og innovation

På HHX arbejder vi meget med innovation. Tanken
om at skabe noget, der har værdi for andre. Det
kommer blandt andet til udtryk i forskellige idédage og
innovationscamps.
Et eksempel kunne være en idé/innovationsdag hvor
målet er at komme med nye idéer, der kan løse små
eller store problemer i hverdagen. Helt konkret har
vores elever f.eks. været med til at komme med bud
på, hvad Zoologisk Have skal gøre for at fastholde
deres årskort-medlemmer.

Master Class

På alle vores afdelinger har vi en Master Class. Det er
et ekstra tilbud til de elever, som gerne vil have noget
ekstra. Også her arbejder vi tæt sammen med en
række virksomheder.
Som en del af forløbet i Hillerød og Frederikssund
kommer eleverne på studietur til f.eks. München eller
Helsinki: En tur med ekstra fokus på erhvervsliv, kultur
og innovation.
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DM i Erhvervscase og DM i International Økonomi

Med udgangspunkt i den teori, som eleverne lærer
i fagene virksomhedsøkonomi, afsætning og
international økonomi dyster det bedste team fra
U/NORD mod andre Handelsgymnasier fra hele landet.
I konkurrencerne skal eleverne opbygge deres egen
stand, og på 15 minutter, ved hjælp af f.eks. film,
forklaringer og markedsundersøgelser, overbevise
dommerne om, hvorfor lige netop deres arbejde er det
bedste.

TURBO

U/NORD deltager også i TURBO, som er et tværgående
talentprogram på tværs af ungdomsuddannelser
i Region Hovedstaden. Et par dage om måneden
samles eleverne i København. Her er der ekstra fokus
på blandt andet innovation og entreprenørskab,
og sideløbende arbejder eleverne med deres
egne projekter, der f.eks. tæller opstart af egne
virksomheder, produktudvikling, og frivillige initiativer.
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/ Idræt på Handelsgymnasiet

Handelsgymnasiet er stedet, hvis du både har hovedet og kroppen
skruet rigtigt sammen. Som Team Danmark-elev er der nemlig plads til
at opnå gode resultater på sportsbanen og på skolebænken – samtidig.
Det kræver, at du er godkendt elitesportsudøver, men så får du også lov
til at forlænge din treårige uddannelse med et ekstra år.
Vi har flere års erfaring med at tilbyde forlænget uddannelsesforløb.
Gymnasiet er åben over for de specielle krav, din sport stiller til dig. Og
vi er fleksibel i forhold til afleveringer, og eksaminer passes ind i din
sæsonplan.

Eliteidrætsordning

Har du et særligt talent, og vil du gerne have fokus på din idræt
samtidig med en ungdomsuddannelse, så har du muligheden på Lyngby
Sportscollege eller Helsingør Eliteidræts Akademi.
Du vil få mulighed for at disciplintræne uden at det får
konsekvenser for dit gymnasieforløb. Dit skema vil være
tilrettelagt således, at du ikke får fravær, men timerne skal eventuelt
læses virtuelt.
Som en del af vores eliteidrætsordning kan vi tilbyde dig at leje et af de
50 værelser på vores kollegie. Johannes Fog Kollegiet ligger lige ved
siden af Lyngby Handelsgymnasium.

Læs mere på www.unord.dk
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Klubberne ER BL.A.:
/ Akademisk Boldklub - AB
/ Bushi – Karate og Combat sport
/ Cykelklubben ABC
/ Danske studenters roklub
/ Furesø Golfklub
/ Gentofte Svømmeklub
/ Gladsaxe Svøm
/ HIK Fodbold
/ Holte Roklub
/ Hørsholm Basketball Klub
/ Lyngby Golf College
/ Lyngby Bokseklub
/ Lyngby Dameroklub
/ Lyngby Dans
/ Lyngby Roklub
/ Lyngby Svømmeklub
/ Rungsted Ishockey
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/ Internationale aktiviteter
På Handelsgymnasiet kan vi godt lide at kigge ud over landets
grænser. Derfor er forskellige former for ophold i udlandet en
vigtig del af de tre år på Handelsgymnasiet.
Ens for alle rejser er, at du får nye og spændende kulturelle
oplevelser, og så lærer du at begå dig selvstændigt i et andet
land. På alle vores ture forsøger vi at finde en blanding mellem
virksomhedsbesøg og forskellige kulturelle oplevelser.

Tysk udvekslingsskole

U/NORD har gennem mange år haft en udvekslingsaftale
med en tysk skole i Ahaus. To gange om året bruger elever og
lærere en uge på at besøge skolerne i Danmark og Tyskland.
Under udvekslingen bor eleverne hjemme hos hinanden, og
på den måde er der mulighed for at dele meget mere end blot
skolearbejde. På skolerne samarbejder eleverne om forskellige
projekter. Senest stod de for at udarbejde en skabelon for en
litteraturfestival med program og bud på, hvor man vil kunne
afholde et sådan arrangement.
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Eksempler på nogle af de seneste
ture til udlandet:

/ Berlin
/ Budapest
/ Dublin
/ Seattle
/ Bruxelles
/ Edinburgh
/ Salamanca
/ Toronto
/ Wien
/ Helsinki
Vidste du at?
Vores elever på de sproglige
studieretninger ofte tager på
sprogophold i f.eks. spanske Salamanca
og skotske Edinburgh. Begge steder
kommer du helt tæt på den lokale kultur,
da indkvarteringen foregår hos familier
i byerne. Det samme er tilfældet for de
engelsksprogede klasser, når de rejser
til Seattle.

/ Eksempler på videreuddannelse

/ Oplevelsesøkonomi - AU
/ Kommunikation - KU
/ Exportingeniør - DTU
/ Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
/ HA almen - CBS
/ HA (Jur) - CBS
/ Interkulturel Markedskommunikation
/C
 BS International Handel og
Markedsføring - CPH Business
/ HA (psyk) - CBS
/ Innovation og entrepreneurship - CPH Business
/ Psykologi - KU
/ International Handel og Markedsføring - CPH Business
/ HA Almen - CBS
/ HA Europæisk Business - CBS
/ HA (jur) - CBS
/ International Business - CBS
/ International Business and Politics - CBS
/ Cand Oecon - KU
/ Jura - KU
/ HA (pro) - CBS
/ HA (com) - CBS
/ Development and International Relations - AAU

/ Jura - KU
/ Finansbachelor - CPH Business
/ Revisortrainee - revisionsbranchen + HD,
Merc aud. - CBS
/ HA almen - CBS
/ HA (jur) - CBS
/ Økonomi/ cand polit - KU
/ Financial Controller - CHP Business
/ Cand. merc. mat - CBS
/ Matematik - KU
/ Eksport og Teknologi - DTU

/ Sprog og Kultur - KU
/ International virksomhedskommunikation
i to fremmedsprog - SDU
/ Spansk og Spanskamerikansk sprog,
litteratur og kultur - AU
/International virksomhedskommunikation - AU
/ Kina og Asienstudier - KU
/ International Hospitality Management - CPH Business
/ BSC in Business, Language and Culture - CBS
/ HA Europæisk Business
/ Sprogofficer - Forsvaret
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U/NORD har afdelinger i Lyngby, Hillerød, Frederikssund og Helsingør, og vi tilbyder forskellige
ungdomsuddannelser.
Fælles for alle vores afdelinger er, at de rummer flere forskellige uddannelser. På den måde
får du og dine klassekammerater en hverdag i et studiemiljø med mange forskellige unge
mennesker. En hverdag, som er første skridt på vej mod dine drømme for fremtiden.
Læs om uddannelserne på vores hjemmeside, www.unord.dk

/ Her finder du uddannelserne:
/ Lyngby
Handelsgymnasium
Hjortehøjsvej 1
2800 Kgs Lyngby
Tlf: 4829 0000

16 U/NORD / HHX

/ Hillerød
Handelsgymnasium

/ Frederikssund
Handelsgymnasium

Trollesmindeallé 24
3400 Hillerød
Tlf.: 4829 0000

Heimdalsvej 1
3600 Frederikssund
Tlf.: 4829 0000

/ Helsingør
Handelsgymnasium
Rasmus Knudsens Vej 9
3000 Helsingør
Tlf.: 4829 0000

