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HF

Med HF får du et rigtig godt udgangspunkt til at få en videre gående 
uddannelse inden for en bred vifte af fag. Undervisningen på HF er  
i høj grad praksisorienteret. Vi trækker virkeligheden ind i undervis
ningen og under visningen ud i virkeligheden. Det sker i spændende 
projekter og praktikforløb. Det praksisorienterede knytter sig til 
uddannelser til f.eks. politibetjent, sygeplejerske, pædagog, social
rådgiver, folkeskolelærer, laborant eller jobs inden for social og 
sundhedsuddannelserne. Den toårige HF er opbygget i fagkombi
nationer, som zoomer ind og fokuserer på forskellige områder. Du 
vælger en fagpakke, hvor fagene er tonet mod en bestemt retning  
af videre gående uddannelse. Med projekt og praktikperioder vil dit 
valg af fagpakke og videre uddannelse ske på et oplyst og velover
vejet grundlag. Alle fagpakker giver adgang til korte og mellemlange 
videregående uddannelser. Med et ekstra halvt år kan du også  
få adgang til lange videregående uddannelser.

Velkommen

På TG ønsker vi at udfordre og udvikle elevernes tanker, evner og forestillinger om verden.

Om du er nuværende elev, forælder eller bare interesseret i at kigge dig omkring, så håber jeg, at du finder det, 
du søger her. Ellers er du altid velkommen til at kontakte os. 

Selvom TG er en stor skole med næsten 900 elever, så virker skolen ikke stor. Arkitekturen og indretningen gør, 
at skolen virker overskuelig, og man føler sig hurtigt hjemme på TG. Vi har gode fysiske rammer med særlige 
elevområder til både studieforberedelse, gruppearbejde og afslapning og musikhus, dramasal, nyt lokale til 
design og arkitektur og multihal til idræt.

På TG respekterer vi vores indbyrdes forskelligheder, og vi passer godt på hinanden. I undervisningen skaber 
vi plads til faglig fordybelse, og med makkerskabsgrupper og faste klassepladser i kantinen vægter vi fællesskab 
og et forpligtende klassesammenhold højt. Vi stræber efter at være en skole, hvor alle føler sig velkomne.

På TG er der gode muligheder for medbestemmelse. Gennem elevrådet og de forskellige elevudvalg kan hver 
enkelt elev gøre sin indflydelse gældende og være med til at påvirke og præge skolen sammen med andre 
engagerede unge. Vi afholder jævnligt morgensamling med morgensang for hele skolen, og det er eleverne  
selv, der står for morgensamlingerne. Man kan her indgå i fælleskaber, der går på tværs af årgange.

Gennem forskellige masterclassforløb har man mulighed for yderligere fordybelse og i nogle tilfælde også for 
udenlandsrejser og eksterne samarbejder. Vi har de senere år styrket vores tilbud til de dygtigste elever, hvor vi, 
bl.a. i samarbejde med ”Akademiet for Talentfulde Unge” og ”Unge Forskere”, har mange forskellige tilbud.  
Vi har en række udviklingsprojekter, der i disse år koncentrerer sig særligt om bæredygtighed, innovation,  
dialogisk dannelse og fordybelse. 

Én af de måder, hvorpå vi arbejder med fordybelse, er i ”TGlæser”, hvor hele skolen en gang om ugen læser 
skønlitteratur i 45 minutters koncentreret stilhed. Uden skærme og uden afbrydelser. Det er en stor fornøjelse  
at opleve, og eleverne sætter pris på dette frirum, hvor de, som vi siger, læser for livet – ikke for skolen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at kontakte skolen  
på tlf. 45 11 53 53 eller skrive til tgy@tgy.dk.

Venlig hilsen

Mikkel Harder Sørensen
Rektor
Mobil: 26 21 08 31
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Fag på HF

C-Niveau B-Niveau A-Niveau

Billedkunst Billedkunst

Biologi Biologi

Dansk

Design & Arkitektur Design & Arkitektur

Dramatik Dramatik

Engelsk

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Geografi

Historie

Idræt Idræt

Informatik

Kemi

Matematik Matematik

Mediefag Mediefag

Musik Musik

Psykologi Psykologi

Religion   

Retorik

Samfundsfag Samfundsfag

Tysk fortsætter

Abc = Obligatorisk for alle 
Abc = Valgfag 

Fagpakker

Hovedområde Fag 1 Fag 2 Valgfag

Sundhed Biologi B Psykologi C B eller 2xC

Erhverv Samfundsfag B Erhvervsøkonomi C B eller 2xC

Velfærd Samfundsfag B Psykologi C B eller 2xC

Obligatoriske fag 
Dansk A Engelsk B Matematik C Kunstnerisk fag C/Idræt C

Obligatoriske faggrupper 
Naturvidenskabelig faggruppe (NF) med Biologi C, Geografi C og Kemi C.  
Kultur- og samfundsfaggruppen (KS) med Historie B, Samfundsfag C og Religion C.

Fagpakkefag 
1 fag på B-niveau og 1 fag på C-niveau

Valgfag 
1 valgfag på B-niveau eller to på C-niveau. Vær opmærksom på,  
at der kan være bindinger mellem fagpakker og valgfag.

Projekt/praktik

Større Skriftlig Opgave (SSO)
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Sundhedspakken

Denne fagpakke giver dig kompetencer inden for det sundhedsmæssige område, da  
fag pakken indeholder biologi B og psykologi C. Viden om fysisk og mental sundhed er  
udgangspunktet for at sikre et sundt og godt liv og er samtidig fundamentet for en lang  
række videregående uddannelser. I biologi B arbejder man med f.eks. sundhed og ernæring,  
fødevaresikkerhed, menneskets fysiologi, sikker sex, fosterdiagnostik, gentests og etik,  
bæredygtighed, miljø og klimaforandringer. I psykologi sættes fokus på den mentale sund
hed ved for eksempel at blive klogere på de psykologiske trin i menneskets opvækst og 
identitetsudvikling eller ved at undersøge psykologiske dynamikker i sociale sammenhænge 
såsom på arbejdspladsen eller på uddannelsesinstitutionen. Med de to fagpakkefag kobles 
teori, eksperimenter og praktik. Teorien fra begge fag bearbejdes i klasserummet, men  
den efterprøves også ved for eksempel feltundersøgelser i lokalområdet eller ved øvelser  
i laboratoriet. Desuden får du mulighed for at deltage i naturvidenskabsfestivaller,  
besøge uddannelsesinstitutioner og meget mere.

4. sem

Da A En B

Ps C Bi B Valg
3. sem

Ks

Pro / Prak

2. sem
Ma C Nf

Pro / Prak

1. sem Ku / Id Pro / Prak

Sundhedspakken henvender sig til dig, der ønsker en adgangsbillet til mellemlange  
videre gående uddannelser hvor man uddanner sig til f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut,  
bio analytiker, ergoterapeut, farmakonom, jordemoder og miljøteknolog.
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Erhvervspakken

Denne fagpakke er til dig som planlægger at tage en uddannelse rettet mod det private  
erhvervsliv eller drømmer om en tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende. Fagpakken 
indeholder samfundsfag B og erhvervsøkonomi C. Et tværfagligt samarbejde mellem fag
pakkens fag kunne f.eks. bestå i at udvikle ideer til at løse de mange udfordringer, som  
både virksomheder og samfundet generelt står overfor i en globaliseret hverdag. Andre  
emner kunne være danskernes privatøkonomiske situation og ændringer i forbrugsmønstre.  
I medierne måles og beskrives samfundets udvikling i stigende grad ud fra økonomiske  
parametre om overskud, vækst og balancer. Samfundsfag leverer indsigt i dette på et større 
samfundsmæssigt niveau, mens erhvervsøkonomi i højere grad beskæftiger sig med de  
enkelte virksomheder og konkurrencen imellem dem.

4. sem

Da A En B

Sa B Eø C Valg
3. sem

Ks

Pro / Prak

2. sem
Ma C Nf

Pro / Prak

1. sem Ku / Id Pro / Prak

Erhvervspakken henvender sig til dig, der gerne vil læse videre inden for det økonomiske 
område, f.eks. marketingøkonom, ejendomsmægler eller bankrådgiver. Fagpakken er lige ledes 
oplagt for dig, som ønsker at gå iværksættervejen og blive selvstændig erhvervsdrivende.

Velfærdspakken

Denne fagpakke lægger særlig vægt på forskellige sider af velfærdssamfundet. Fagpakken 
indeholder derfor samfundsfag på Bniveau og psykologi C. På Tårnby Gymnasium & HF 
prioriterer vi, at samfundsfagets teoretiske side kobles til den virkelige verden. Det sker  
bl.a. i forbindelse med arrangementer på tværs af flere klasser på skolen, f.eks. politiske 
debatter og ekspertoplæg. Desuden kommer du på ekskursioner til eksempelvis Folketinget,  
Københavns Byret, ministerier eller besøg på universitetet og meget andet. Og med en 
grundviden i psykologi lærer du om dig selv, identitetsdannelse og om gruppedynamikker  
i velfærdssamfundet.

4. sem

Da A En B

Sa B Psy C Valg
3. sem

Ks

Pro / Prak

2. sem
Ma C Nf

Pro / Prak

1. sem Ku / Id Pro / Prak

Velfærdspakken henvender sig til dig, der ønsker at fortsætte med en mellemlang  
videregående uddannelse, hvor man uddanner sig til f.eks. pædagog, folkeskolelærer,  
socialrådgiver, fængselsfunktionær eller politibetjent.
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Efter skoledagen

Fællesarrangementer Nogle gange om året brydes skoleskemaet af foredrag, koncerter, 
teaterforestillinger og andre kulturelle indslag for eleverne.         

Morgensamling En gang om måneden er der festlig morgensamling for alle skolens elever. 
Samlingen indeholder en blanding af underholdende og informative indslag og er en af de  
få muligheder, vi har for at bringe alle skolens elever sammen.          

Kantinen Her kan du købe din mad og dine drikkevarer. I skolens kantine kan du på opslag 
se, hvad ugens menu består af. Skolen byder på gratis morgenmad.          

Brobygning og karrierefokus Som elev på Tårnby Gymnasium & HF får du rig mulighed  
for at blive afklaret i forhold til fremtiden og de videregående uddannelser. Vi brobygger  
til de videregående uddannelser i undervisningen, deltager i Karriere tanken og giver alle 
elever i 2.hf og 3.g mulighed for at besøge drømmeuddannelsen i forbindelse med  
studie praktik i uge 43.          

Mentorer Tårnby Gymnasium & HF har et mentorkorps bestående af elever, som på frivillig 
basis melder sig til at gøre en ekstra indsats. Det er elever, der har et socialt overskud, som 
de bruger til at tage imod eksempelvis intro og besøgselever, og til at være guider ved 
åbent hus. Ved forskellige paneldebatter stiller mentorerne sig også til rådighed.          

Studiecafé og matematikcenter En gang om ugen tilbydes der lektiehjælp på skolen.  
Her opfordres du til at læse lektier og lave hjemmeopgaver. Der er mulighed for at få hjælp 
af andre elever, som er udvalgt særligt til formålet. Det foregår i kantinens atriumgårde,  
hvor der serveres forfriskninger til de fremmødte. Matematikcenter er et andet lektiestøtte
tilbud. Her er fokus på matematik, og hjælperne er unge studerende fra universitetet som en 
gang om ugen efter skoletid kommer på Tårnby Gymnasium & HF. Tilbuddet er åbent for alle.          

Elevrådsarbejdet Det er også muligt at deltage i elevrådsarbejdet. Tårnby Gymnasium  
& HF’s elevråd består af et Qråd (klasseråd) og et egentligt elevråd. I Qrådet sidder  
der to valgte repræsentanter fra samtlige af skolens klasser. I elev rådet sidder et mindre 

udvalg af Qrådet. Rådene varetager elevernes tarv i alt fra at optimere elevernes forhold  
på skolen til festlig afholdelse af skolens fødselsdag for alle elever.           

Talentaktiviteter Har man lyst til mere viden og ekstra udfordringer er der gode tilbud  
hvad enten ens evner hælder i retning af det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige 
eller det humanistiske område. Master Class, Akademiet for Talentfulde Unge, Sprogcamp, 
ECHA og TURBO er samarbejdsplatforme som TG hvert år sender de dygtigste elever afsted 
på. Her møder man dygtige undervisere og elever fra andre gymnasier og får afprøvet hvad 
det vil sige at fordybe sig i emner og metoder som afspejler universitetsverdenen og 
erhvervslivet.          

Musical og revy Efter skoletid kan elever, som er interesserede i at få en fantastisk oplevelse 
og lave noget ikkebogligt sammen med andre elever på tværs af hele skolen, deltage i den 
store årlige musical eller revy. Hvert andet år opføres der en farverig musical som er styret  
af engagerede lærere fra musik og dramatikundervisningen, og hvert andet år producerer 
eleverne selv en revy. Revyen som plejer at være en stor succes er elevernes helt eget værk 
lige fra selv at skrive, instruere, opsætte til at opføre stykket.           

Idræt og musik Hører man til dem, der altid synes at idrætstimerne og/eller musiktimerne 
slutter for hurtigt er der håb forude. Efter skoletid kan man melde sig til frivillig idræt og 
musik. På TG har du både mulighed for at spille i band og synge i kor. Til alle aktiviteter  
har man som bonus adgang til top moderne bygninger til formålene. Hvis man spiller  
i eget band af TGelever er det også muligt at booke et øvelokale.

Eliteidræt og Team Danmark På Tårnby Gymnasium & HF gør vi en indsats for at skabe 
rammerne for, at uddannelse og eliteidræt kan fungere side om side i elevernes hverdag.  
Vores mål er at skabe de bedst mulige resultater, både på sportsarenaen og i klasselokalet.  
Til dig, som dyrker idræt på eliteniveau og eventuelt er Team Danmarkberettiget, tilbyder  
vi en række muligheder som forlænget uddannelse (kræver Team Danmarkgodkendelse), 
fleksibilitet ift. fravær og skriftlige opgaver, ekstraundervisning samt vejledning og fælles- 
møder med skolens eliteidrætskoordinator.
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