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Vi glæder os til at byde dig velkommen til Handelsgymnasiet på  
Frederikshavn Handelsskole. Som elev hos os vil du opleve en hverdag med 
gode venner og engagerede lærere, der vil give dig netop de udfordringer, 
du har brug for, så du kan blive så dygtig som muligt.

På Handelsgymnasiet Frederikshavn kan du fra 1. skoledag forvente  
faglige, sociale og personlige udfordringer, der gør dig klar til at vælge en  
spændende karriere med en bred vifte af uddannelses- og jobmuligheder  
i fremtiden. Efter din studentereksamen er du merkantil student og får 
adgang til videregående uddannelser på for eksempel universiteter og  
handelshøjskoler. Du har også mulighed for at fortsætte ud i erhvervslivet.

Handelsgymnasiet er kendetegnet ved en meget varieret hverdag. I perio-
der er der klasseundervisning. I andre perioder er der blokdage, temadage 
eller projekter. Derudover er der blandt andet studieture og fællessam-
linger. Du har mulighed for at besøge os på skolen, på Facebook, Instagram 
og på vores hjemmeside www.fhavnhs.dk.

Vi lægger vægt på, at vores elever får kendskab til omverdenen. Det kalder 
vi global dannelse. Det opnår du dels gennem den daglige undervisning og 
dels gennem studieture. Hos os har du mulighed for studieture til såvel 
europæiske som oversøiske destinationer. Eksempelvis Tyskland,  
Spanien, Frankrig, USA og Kina. Efter din HHX har du også mulighed 
for at få et udlandsophold i USA eller i et europæisk land.

Mik Ingenuus
Rektor

Handelsgymnasiet på  
Frederikshavn Handelsskole
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På Handelsgymnasiet Frederikshavn 
lægges der stor vægt på det sociale 
liv. Vi tror på, at trivsel giver de bedste 
forudsætninger for aktiv læring. 

”
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De sociale aktiviteter er med til at fremme elevernes triv-
sel. Ledelse, undervisere og elever er alle medvirkende, 
når det kommer til at skabe et godt socialt og fagligt miljø 
på skolen. 

Når eleverne efter studieretningsvalg fordeles i klasser-
ne, er der en rystesammendag. Formålet med de sociale 
aktiviteter er at bringe eleverne i de nyetablerede klasser 
tættere sammen. Fra elevernes side planlægges fester, 
caféer og sociale arrangementer. Her spiller festudvalget 
og elevrådet en væsentlig rolle. Fester og caféer har ofte 
forskellige temaer, og de sociale arrangementer kan være 
alt fra stand-up til musik. 

Også Lektiepatruljen varetages af elever. Den er sammen-
sat af tredjeårs elever med forskellige kompetencer. På  
Facebook sidder disse elever på udvalgte tidspunkter klar 
til at hjælp, hvis man har spørgsmål til de forskellige fag, 
lektier og/eller afleveringer.

På skolen tilrettelægges mange fællesarrangementer med 
både fagligt og socialt indhold. Temadage, deltagelse i 
sportsarrangementer, foredragsholdere, biografture og 
variation i hverdagene underbygger den daglige under-
visning. Eleverne får ofte mulighed for at afprøve deres 
faglige kunnen, eksempelvis med Company Programme 
eller konceptet Løvens Hule. Alle klasser kommer på en 
studietur på HH2. Programmet for turen laves ud fra de-
stinationens udbud af seværdigheder, kultur og erhvervs-
liv og med fokus på den enkelte klasses studieretning. På 
studieretningerne Globalisering, Global Communication 
og Sprog er der flere studieture. Som oftest besøger vi 
europæiske storbyer, hvor paletten af seværdigheder, 
kulturelle tilbud og et varieret erhvervsliv er størst.

Af destinationer kan nævnes Barcelona, Malaga, Rom, 
Budapest, London, Istanbul og mange flere. På 3. år rejser 
Globaliseringseleverne og eleverne på Global Communi-
cation til Kina. Her besøges kendte historiske steder samt 
danske virksomheder, og eleverne får et unikt indblik i 
den kinesiske kultur og levevis. På 3. år vil eleverne på 
tværs af studieretningerne blive tilbudt et tre ugers  
studieophold i USA. For elever, der går på globaliserings-
linjen og Global Communication, vil opholdet i USA være 
et alternativ til Kinaturen. 

På Handelsgymnasiet Frederikshavn vægter vi desuden 
internationalt samarbejde højt, da det giver elever og 
lærere mulighed for at udvide den faglige horisont i 
forbindelse med udveksling fra andre skoler i Europa. Vi 
søger årligt flere internationalt finansierede projekter, 
som eksempelvis Erasmus og Nordplus. Disse projekter 
muliggør bl.a. studierejser på flere årgange.

Det sociale liv og rejser på HHX
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Har du brug for hjælp til at vælge den helt rigtige  
studieretning? Er du i tvivl, om der skal være fokus på 
sprog og kultur eller økonomi? Vil du være helt sikker på, 
at Handelsgymnasiet er det bedste for dig? Eller måske 
brænder du inde med et helt fjerde spørgsmål.  
Gymnasievejlederne på Frederikshavn Handelsskole er 
altid klar til at hjælpe og svare på dine spørgsmål.

Du kan kontakte gymnasievejlederne og få hjælp til bl.a. 
valg af studieretning, tilvalgsfag og valg af videre uddan-
nelse. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du får mest ud 
af din studietid og dine faglige styrker, er du også altid 
velkommen. Gymnasievejlederne er ligeledes behjælpeli-
ge i forhold til at besvare spørgsmål fra forældre.

Er du i tvivl?

Gymnasievejledere

Thea Susanne Sønderby
Lektor, vejleder

thes@fhavnhs.dk
2398 1233

Rikke Wagner
Lektor, vejleder

rwag@fhavnhs.dk
2757 1984

Katrine Liv Grundtvig
Lektor, vejleder

kagr@fhavnhs.dk
4057 2653

Er Handelsgymnasiet det bedste for dig? 
Hvordan får du mest ud af din studietid 
og dine faglige styrker? Gymnasievejlederne 
står altid klar til at hjælpe og svare på  
dine spørgsmål.
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Studieretning med fokus på økonomi

To studieretningsfag

Obligatoriske fag Obligatoriske fag

 ■ Virksomhedsøkonomi A
 ■  International økonomi A (IØ A) eller Matematik A

Hvis du vælger IØ A
 ■ Dansk A
 ■ Engelsk A
 ■  2. fremmedsprog: Tysk B,  
Spansk A eller Fransk A

 ■ Afsætning B
 ■ Historie B
 ■ Matematik B
 ■ Samfundsfag C
 ■ Informatik C
 ■ Erhvervsjura C
 ■ Studieområdet

Hvis du vælger Matematik A
 ■ Dansk A
 ■ Engelsk A
 ■  2. fremmedsprog: Tysk B,  
Spansk A eller Fransk A

 ■ Afsætning B
 ■ International Økonomi B
 ■ Historie B
 ■ Samfundsfag C
 ■ Informatik C
 ■ Erhvervsjura C
 ■ Studieområdet

Et antal tilvalgsfag, hvor du kan vælge mellem:

 ■ Matematik A*
 ■ Afsætning A
 ■ International Økonomi A*
 ■  Tysk A (hvis du har valgt tysk B  
som 2. fremmedsprog)

 ■ Samfundsfag B
 ■ Informatik B

 ■ Erhvervsjura B
 ■ Psykologi C
 ■ Markedskommunikation C
 ■ Idræt C
 ■ Kulturforståelse C
 ■ Finansiering C
 ■ Filosofi C

* Man kan ikke vælge faget, hvis man i forvejen har det som studieretningsfag.
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Har du en logisk tankegang og en interesse i den økono-
miske verden? Så er studieretningen Økonomi lige noget 
for dig. Elsker du at jonglere med tal og symboler, skal 
du vælge studieretningsfagene Virksomhedsøkonomi A 
og Matematik A. Er dine interesser mere i retning af at 
undersøge, hvilken betydning den internationale økono-
miske politik har på de økonomiske mål og for de enkelte 
virksomheder, så er det helt sikkert studieretningsfagene 
Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A, du 
skal vælge. I begge tilfælde vil du komme til at arbejde 
med økonomiske og matematiske modeller. 

Studieretningen med fokus på økonomi er kendetegnet 
ved, at fagene gennem hele forløbet har fokus på virk-
somhederne og deres placering i det økonomiske system.

På studieretningen arbejder vi grundigt med at undersø-
ge de udfordringer og muligheder, virksomhederne står 
overfor. Disse emner kan du fordybe dig i, når du skal 
udarbejde studieområdeprojektet. Du kan f.eks. anvende 
matematiske modeller til at undersøge forskellige pro-
blemstillinger for en virksomhed eller se nærmere på, 
hvordan EU har indflydelse på en dansk virksomhed.

På studieretningen skal du udarbejde et studieområde-
projekt. Her kan du eksempelvis arbejde med danske virk-
somheders muligheder og udfordringer på det globale 
marked.

Der er én studietur på denne studieretning, som ligger på 
uddannelsens andet år.

Studieretningen Økonomi

” På økonomilinjen er der fordybelse i arbejdet med økonomi, 
tal og modeller. Med Virksomhedsøkonomi på A-niveau samt 
muligheden for Matematik på A-niveau, er der masser af mulig-
heder for at arbejde med matematiske modeller og forklaringer. 
Disse kan f.eks. anvendes i International Økonomi, hvor de kan 
bruges til at beskrive og analysere udviklingen i samfundet. Eller i 
Virksomhedsøkonomi, hvor de kan give en dybdegående analyse 
af virksomhedens økonomiske situation. 

Studieretningen Økonomi giver dig mulighed for tre års faglig 
fordybelse med fokus på virksomheden og det samfund, den 
befinder sig i. Man arbejder sammen med ligesindede kammera-
ter, som også kan se en fordel i at arbejde sikkert med tal og de 
mekanismer, der findes i samfundet og i virksomhederne.

Anders Pedersen,  
Cand. oecon.
Lektor
Fag: International Økonomi
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Studieretning med fokus på iværksætteri

To studieretningsfag

Et yderligere fag

 ■ Afsætning A
 ■ Innovation B

Vælg mellem:
 ■ International Økonomi A
 ■ Virksomhedsøkonomi A
 ■ Matematik A
 ■  2. fremmedsprog på A-niveau:  
Tysk A, Spansk A, Fransk A

Et antal tilvalgsfag, hvor du kan vælge mellem:

 ■ Matematik A**
 ■ International Økonomi A**
 ■ Virksomhedsøkonomi A**
 ■  Tysk A (hvis du har valgt tysk B  
som 2. fremmedsprog)

 ■ Samfundsfag B
 ■ Informatik B
 ■ Erhvervsjura B

 ■ Psykologi C
 ■ Markedskommunikation C
 ■ Idræt C
 ■ Kulturforståelse C
 ■ Finansiering C
 ■ Filosofi C

* Man skal ikke have faget, hvis man i forvejen har valgt det som A-fag.
** Man kan ikke vælge faget, hvis man i forvejen har valgt det som A-fag.

Obligatoriske fag

 ■ Dansk A
 ■ Engelsk A
 ■  2. fremmedsprog*: Tysk B,  
Spansk A eller Fransk A

 ■ International Økonomi B
 ■ Virksomhedsøkonomi B
 ■ Historie B
 ■ Matematik B*
 ■ Samfundsfag C
 ■ Informatik C
 ■ Erhvervsjura C
 ■ Studieområdet
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Har du lyst til at skabe noget nyt, f.eks. en ny virksomhed, 
et nyt produkt eller en ny serviceydelse? Så er studieret-
ningen Iværksætteri helt sikkert noget for dig. En vigtig 
del af denne studieretning er nemlig arbejdet med inno-
vation og iværksætteri. Du og din klasse arbejder med 
projektet ”Company Progamme”. Meget kort går ”Com-
pany Programme” ud på, at du og dine klassekammerater 
skal starte og drive en virksomhed. I den forbindelse får 
I mulighed for at deltage i lokale, regionale og landsdæk-
kende messer med jeres virksomhed. På messerne møder 
I elever fra andre handelsskoler – og jeres virksomhed 
bliver bedømt af erhvervsledere fra større virksomheder.

Faget Innovation B giver i samspil med Afsætning A gode 
redskaber til at udvikle dine egne ideer til at skabe eller 
starte en virksomhed. Som supplement til studieretnings-
fagene skal du – hvis du har Tysk som 2. fremmedsprog 
- vælge endnu et A-fag. Her kan du vælge mellem Interna-
tional Økonomi A, Virksomhedsøkonomi A, Matematik A 
eller Tysk A.

Vi arbejder med at opnå kendskab til forskellige typer 
af virksomheder. Herunder sætter vi fokus på opstart 
og drift af virksomheder samt udarbejdelse af konkrete 
forretningsplaner og budgetter for en nystartet  
virksomhed, ligesom vi naturligvis også analyserer  
eksisterende virksomheder.

På studieretningen skal du udarbejde et studieområde-
projekt. Dette giver dig mulighed for at fordybe dig i en 
eller flere erhvervsvirksomheder. Projektet kunne således 
omfatte en præsentation samt nærmere undersøgelse og 
analyse af en bestemt virksomhed. Du kan også udarbej-
de et projekt, hvor du sammenligner to eller flere virk-
somheder. 

Der er én studietur på denne studieretning. Den foregår 
på uddannelsens andet år. Herudover vil der være et antal 
mindre ture i forbindelse med Company Programme.

Studieretningen Iværksætteri

Iværksætterlinjen øger elevernes studieforberedende innovative 
kompetencer på længerevarende uddannelser. Der er fokus på 
idéudvikling og markedsføring af en innovativ ide på et givent 
marked. Du forberedes til at søge ansættelse i innovative virk-
somheder samt på kortere eller længere sigt selv – eller i samar-
bejde med andre – at etablere egen virksomhed.

Kurt Grøn
Cand.merc. Afsætning, HD Regnskab
Lektor
Koordinator Company Programme
Fag: Afsætning, Innovation, Markedskommunikation

”
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Studieretning med fokus på sprog

To studieretningsfag

Et yderligere fag

 ■ Spansk A eller Fransk A
 ■ Tysk B

Vælg mellem:
 ■ Tysk A
 ■ International Økonomi A
 ■ Afsætning A
 ■ Virksomhedsøkonomi A

Et antal tilvalgsfag, hvor du kan vælge mellem:

 ■ Matematik B/A
 ■ Afsætning A**
 ■ Virksomhedsøkonomi A**
 ■ International Økonomi A**
 ■ Tysk A**
 ■ Samfundsfag B
 ■ Informatik B

 ■ Erhvervsjura B
 ■ Psykologi C
 ■ Markedskommunikation C
 ■ Idræt C
 ■ Kulturforståelse C
 ■ Finansiering C
 ■ Filosofi C

* Man skal ikke have faget, hvis man i forvejen har valgt det som A-fag.
** Man kan ikke vælge faget, hvis man i forvejen har valgt det som A-fag.

Obligatoriske fag

 ■ Dansk A
 ■ Engelsk A
 ■ International Økonomi B*
 ■ Afsætning B*
 ■ Virksomhedsøkonomi B*
 ■ Historie B
 ■ Matematik C
 ■ Samfundsfag C
 ■ Informatik C
 ■ Erhvervsjura C
 ■ Studieområdet
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Studieretningen Sprog

Kombinationen af minimum to sprogfag på A-niveau, samt de 
merkantile fag, gør HHX sprogstudieretningen særlig, da eleverne 
rustes til både arbejdsmarked og videre uddannelse ved at forstå 
sprog, kultur, samfund og arbejdsmarked andre steder i verden. 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning af arbejdsformer, 
hvor eleverne inddrages, kommunikerer og bruger grammatik 
og skriftlighed aktivt. Studieretningen klæder eleverne på til at 
studere og arbejde i en globaliseret verden, hvor kommunikation, 
viden og forståelse danner grundlaget for internationalt samar-
bejde og forretning.

Lene Porsborg
Cand. mag.  
Lektor
Fag: Tysk og læsevejledning

”

Denne studieretning henvender sig til dig, der ønsker en 
gymnasieuddannelse, hvor du lærer sprog og opbygger 
kulturelle og interkulturelle kompetencer på et højt ni-
veau. Uddannelsen er koncentreret omkring sprog, kultur 
og samfundsforhold i andre lande. Du bliver således godt 
rustet til at arbejde i en global verden, hvor mennesker og 
kulturer mødes.

I undervisningen lægges der vægt på oplevelse og forstå-
else af sprog og forskellige kulturer – og der inddrages 
litteratur, film, nyhedsmedier, musik og meget andet, der 
afspejler landenes særpræg. 

Studieretningsfagene på den sproglige studieretning er 
Spansk A eller Fransk A i kombination med Tysk B. Du kan 
dog få hele tre sprog på A-niveau, hvis du vælger Tysk 
A som dit yderligere A-fag, idet Engelsk A er et af dine 
obligatoriske fag. Herved opnår du mundtlige og skriftlige 
sprogfærdigheder på A-niveau i hele tre hovedsprog. 

Du har også mulighed for at vælge et af de andre A-niveau 
fag, nemlig International Økonomi A, Afsætning A eller 
Virksomhedsøkonomi A. Ved at gøre dette får du både en 
merkantil og en sproglig dimension på din uddannelse. I 
begge tilfælde giver studieretningen dig både sproglige og 
samfundsfaglige kompetencer. Ligeledes vil de merkantile 
fag bidrage til en økonomisk og erhvervsmæssig forståelse.

På studieretningen skal du udarbejde et studieområ-
deprojekt. Dette giver dig mulighed for at fordybe dig i 
fx litteratur og sagprosa samt arbejde med emner, der 
strækker sig fra fantasygenren som i Narnia og ”Den uen-
delige historie” til nazisme/fascisme i Tyskland og Spanien 
i 1930’erne. Dit studieområdeprojekt kan også omhandle 
kulturelle og økonomiske udfordringer ved at afsætte 
varer til et engelsk- eller tysktalende land.

Der er to studieture på studieretningen. Her besøger I to 
af de lande, I arbejder med i de sproglige fag.

15



Studieretning med fokus på globalisering

To studieretningsfag

Obligatoriske fag Obligatoriske fag

 ■ International Økonomi A
 ■ Afsætning A eller Tysk A

Hvis du vælger Afsætning A
 ■ Dansk A
 ■ Engelsk A
 ■  2. fremmedsprog: Tysk B,  
Spansk A eller Fransk A

 ■ Virksomhedsøkonomi B
 ■ Historie B
 ■ Matematik B
 ■ Samfundsfag C
 ■ Informatik C
 ■ Erhvervsjura C
 ■ Studieområdet

Hvis du vælger Tysk A
 ■ Dansk A
 ■ Engelsk A
 ■ Afsætning B
 ■ Virksomhedsøkonomi B
 ■ Historie B
 ■ Matematik B
 ■ Samfundsfag C
 ■ Informatik C
 ■ Erhvervsjura C
 ■ Studieområdet

Et antal tilvalgsfag, hvor du kan vælge mellem:

 ■ Matematik A
 ■ Afsætning A*
 ■ Virksomhedsøkonomi A*
 ■ Tysk A*
 ■ Samfundsfag B
 ■ Informatik B
 ■ Erhvervsjura B

 ■ Psykologi C
 ■ Markedskommunikation C
 ■ Idræt C
 ■ Kulturforståelse C
 ■ Finansiering C
 ■ Filosofi C

* Man kan ikke vælge faget, hvis man i forvejen har det som studieretningsfag.
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Er du interesseret i økonomiske, politiske og kulturelle 
forhold i andre lande? Så er studieretningen Globalisering 
helt sikkert det rigtige valg for dig. På studieretningen 
arbejder vi bl.a. med økonomiske og politiske forhold i 
andre lande samt samhandel mellem landene. Herudover 
arbejder vi med økonomisk teori, hvilket gør dig i stand til 
at analysere både nationale og globale økonomiske pro-
blemstillinger. I studieretningen inddrager vi i videst mulig
omfang repræsentanter fra det lokale erhvervsliv.

Du skal have to studieretningsfag. Det første af disse er 
International Økonomi A. Herudover skal du vælge endnu 
et A-fag som studieretningsfag. Du kan her vælge mellem 
Afsætning A eller Tysk A. Vælger du Afsætning A toner du 
studieretningen i en merkantil retning. Vælger du Tysk A 
toner du studieretningen i en sproglig og kulturel retning.

Linjen er bygget op omkring tre studieture. Der er én stu-
dietur på hvert af de tre skoleår. De to første år går turene 
til europæiske lande. Det bliver sandsynligvis Bruxelles, 
du skal besøg på første år. Turen på tredje år går til et 
land udenfor Europa. Dette bliver sandsynligvis Kina. Fæl-
les for turene er, at der er såvel virksomhedsbesøg som 
kulturelle besøg på programmet. Din udgift til studieturene 
vil være ca. 20.000 kr.

På denne studieretning er det naturligt at udarbejde et 
studieområdeprojekt med udgangspunkt i en af de man-
ge globale problemstillinger, vi arbejder med i undervis-
ningen. Således kan du f.eks. arbejde med en lokal dansk 
virksomheds globale afsætningsmuligheder, økonomiske 
kriser eller fattigdomsproblemer i Den 3. Verden.

Studieretningen Globalisering

Globaliseringslinjen tilbyder spændende og aktuel undervisning, 
da undervisningen tager udgangspunkt i reelle problemstillinger. 
Den tilbyder eleverne dannelse og internationale kompetencer. 
Den giver kompetencer til at kunne begå sig i den verden, vi lever 
i, som bliver mere og mere globaliseret. Det kan være alt fra det 
politiske liv til det at sidde i en kommerciel privat virksomhed. 
Mange af eleverne har heller aldrig rejst før, de lærer at komme 
ud at se verden med åbne øjne.

På globaliseringslinjen har du mulighed for at vælge, at du ønsker 
at modtage undervisning i nogle af fagene på engelsk.

Charlotte Møller
Cand. merc.  
Lektor
Fag: Afsætning

”
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Studieretning Global Communication

To studieretningsfag

Obligatoriske fag Obligatoriske fag

 ■ International Økonomi A
 ■ Marketing A eller Tysk A

Hvis du vælger Marketing A
 ■ Dansk A
 ■ English A
 ■ 2. fremmedsprog: Tysk B, Spansk A eller Fransk A
 ■ Business Economics B
 ■ History B
 ■ Mathematics B
 ■ Samfundsfag C 
 ■ Informatik C
 ■ Erhvervsjura C
 ■ Studieområdet

Hvis du vælger Tysk A
 ■ Dansk A
 ■ English A
 ■ Marketing B
 ■ Business Economics B
 ■ History B
 ■ Mathematics B
 ■ Samfundsfag C 
 ■ Informatik C
 ■ Erhvervsjura C
 ■ Studieområdet

Et antal tilvalgsfag, hvor du kan vælge mellem:

 ■ Matematik A
 ■ Afsætning A*
 ■ Virksomhedsøkonomi A*
 ■ Tysk A*
 ■ Samfundsfag B
 ■ Informatik B
 ■ Erhvervsjura B

 ■ Psykologi C
 ■ Markedskommunikation C
 ■ Idræt C
 ■ Kulturforståelse C
 ■ Finansiering C
 ■ Filosofi C

* Man kan ikke vælge faget, hvis man i forvejen har det som studieretningsfag.
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Har du lyst til at blive klogere på kommunikation, økono-
mi og bæredygtighed i en global sammenhæng samtidig 
med at du styrker dit engelsk? Så er Global Communica-
tion den rigtige studieretning for dig. I fagene arbejder 
vi med forretningsmæssige, politiske, samfundsmæssige 
og kulturelle forhold i hele verden, med specielt fokus på 
både bæredygtighed og den engelsksprogede verden. 

I halvdelen af dine fag gennemføres undervisningen 
på engelsk. Vores ambition er, at du bliver flydende til 
engelsk, så du er klar til at erobre verden, når du er fær-
dig med HHX. Engelsk er et verdenssprog, og derfor vil 
engelsk ofte være det fælles sprog, når du skal studere, 
færdes i forretningsverdenen eller internationale organi-
sationer efter din HHX. 

Du skal have to studieretningsfag. Det første er Interna-
tional Economics A, som beskæftiger sig med økonomisk 
teori og globale forhold. Det andet er enten Marketing A 
eller Tysk A. Marketing A analyserer vha. afsætningsteori 
og cases aktuelle virksomheder, og Tysk A fokuserer på 
aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle  
forhold i de tysktalende lande. Udover International  
Economics A og Marketing A/B undervises der i følgende 
fag på engelsk: English, History, Mathematics  
og Business Economics.

Som studerende på Global Communication vil du få 
tilbudt tre studieture. I 1.g går turen sandsynligvis til 
Bruxelles, hvor internationale organisationer undersøges. 
I 2.g går turen til et europæisk land, som regel et land der 
repræsenterer dit 2. fremmedsprog. 

Studieretningen Global Communication

Global Communication means exploring different cultural, politi-
cal, and economic aspects in the world, particularly, but not only, 
in the English-speaking world. Sustainability is a keyword for all 
our subjects, and we will focus on the importance of how to think 
sustainably in decision-making and businesses. Studying partly 
in English does not require you to be an expert in English when 
choosing this line – but studying in English will make you fluent in 
time. Simultaneously with improving your English, all subjects in 
English will gradually become more advanced. 

Jákup Sloth Jacobsen
Cand. Mag.  
Lektor og mentorkoordinator
Fag: English, History

”
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Ved optagelsen på HHX er det kun et fåtal af eleverne, 
der ved, hvad de vil bruge deres gymnasiale uddannelse 
til. Fælles for alle eleverne er dog, at de vælger at tage en 
merkantil studentereksamen, fordi det er en moderne 
gymnasial uddannelse, der giver en meget bred vifte af 
muligheder.

Efter bestået HHX kan du søge ind på langt hovedparten 
af de mange korte, mellemlange og lange videregående 
uddannelser, der findes i Danmark.

Listen over uddannelser, HHX-elever vælger at starte på, 
er meget lang. Oversigten i boksen illustrerer eksempler 
på de uddannelser, du kan tage efter HHX.

Ved du præcis, hvilken uddannelse  
du vil tage efter HHX?

Efter Handelsgymnasiet

Økonomisk-merkantile område
 ■ Markedsføringsøkonom
 ■ Finansøkonom

It-faglige område
 ■ Datamatiker

Pædagogiske område
 ■ Lærer
 ■ Pædagog

Sundhedsfaglige område
 ■ Sygeplejerske 

Medie- og kommunikation
 ■ Journalist

Økonomiske uddannelser
 ■ HA
 ■ Cand. Merc
 ■ Cand. Oecon

Humanistiske uddannelser
 ■ Sprog
 ■ Historie
 ■ Kommunikation

Samfundsvidenskabelige uddannelser
 ■ Politik og administration
 ■ Statskundskab
 ■ Jura
 ■ Psykologi

Erhvervsakademi

Professionsuddannelser

Universitet
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Hvad kan du bruge Handelsgymnasiet til?
På www.ug.dk kan du få inspiration til din videre 
uddannelse efter Handelsgymnasiet. I studie-
vælgeren kan du f.eks. ud fra interesser vælge og 
sammenligne uddannelser.

For mange kan valget af fremtidig uddannelse være 
svært. Derfor sørger vi naturligvis for, at du får hjælp og 
vejledning gennem hele processen. Du kan således enten 
tale med handelsgymnasiets vejledere eller med vejleder-
ne fra Studievalg om dit fremtidige uddannelsesvalg. 

Når du går på dit tredje år af HHX, får du også mulighed 
for at komme i studiepraktik. Under studiepraktik kan du 
f.eks. vælge at følge jurauddannelsen eller en økonomisk 
uddannelse i tre dage for at finde ud af, om det er noget 
for dig. Du får SU under din videregående uddannelse.

Har du efter handelsgymnasiet mere lyst til at gå direkte i 
gang med en erhvervskarriere, har du også mulighed for 
at gå i gang med en elevuddannelse.

Fælles for elevuddannelserne er, at de alle er to-årige. 
Størsteparten af uddannelsestiden foregår i den virksom-
hed, du bliver ansat i. I en del af uddannelsestiden skal 
du dog på skole. Du får hjælp og vejledning såvel fra din 
arbejdsgiver som fra den handelsskole, du bliver tilknyttet 
under elevuddannelsen. Under elevuddannelsen får du 
elevløn.

Elevuddannelserne er alle to-årige.  
Størsteparten af uddannelsestiden  
foregår i virksomheden.

Uddannelsesguiden

Finans
 ■ Banksektoren
 ■ Forsikringssektoren

Kontor
 ■ Revision
 ■ Administration
 ■ Turisme
 ■ Spedition og shipping

Handel
 ■ Handelsassistent, salg
 ■ Indkøbselev
 ■ Logistikelev

Butik
 ■ Detailhandel
 ■ Specialbutikker

Eventkoordinator

Erhvervsuddannelse

Har du brug for 
en vejleder?

Se side 9
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Studievalg Danmark vejleder om valg af videregående ud-
dannelse og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder. 
Anette Molsgaard Larsen er Studievalgs vejleder på  
Frederikshavn Handelsskole. I løbet af din tid på  
skolen kommer Anette på besøg flere gange for at holde 
oplæg om uddannelsessystemet, valg af videregående 
uddannelse og efterfølgende beskæftigelsesmuligheder, 
adgangskrav, ansøgning, optagelse mv. Du får også mulig-
hed for at deltage i vejledningsaktiviteter uden for skolen, 
hvor du kan møde de videregående uddannelser.

Anette har desuden træffetid på skolen ca. en gang om 
måneden. Her har du mulighed for at få individuel vejled-
ning om dine spørgsmål, overvejelser og ønsker med hen-
blik på dit valg af videregående uddannelse. Du kan også 
tale med Anette om dine muligheder, hvis du er i tvivl om, 
hvad du vil efter din studentereksamen.

Den individuelle vejledning er et tilbud til dig, og du er 
altid velkommen – også når du er færdig med gymnasiet.

Der er mange ting, som du selv kan gøre for at få infor-
mation om videregående uddannelse og de efterfølgende 
beskæftigelsesmuligheder. Du kan f.eks. bruge uddannel-
sesportalen www.ug.dk.

Her kan du bl.a. finde information om, hvordan forskellige 
uddannelser er opbygget, hvor du kan tage dem, hvilke 
adgangskrav de har, samt hvilke jobmuligheder uddan-
nelsen giver. Der er også links til uddannelsesstedernes 
hjemmesider, hvor du kan hente mere detaljeret informa-
tion om lige præcis den uddannelse, du er interesseret i.

Se mere om Studievalg Danmark, Center Nordjylland på
www.ug.dk/studievalg/studievalgnordjylland.

Studievalg

Du kan se træffetiderne i dette skoleår og booke 
en tid på bookstudievalgnordjylland.dk.
Du kan også træffe Anette på telefon eller på mail:

Anette Molsgaard Larsen
aml@studievalg.dk
3333 2012

Mere info
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Elevpladsservice

Hvis du efter tiden på Handelsgymnasiet vil igang med  
en erhvervsuddannelse, kan du kontakte skolens elev-
pladskonsulent, Katrine Skaarup Jelswig. Hun står klar til 
at hjælpe dig med at tilpasse din HHX-uddannelse til din 
fremtid, så du kan komme videre. 

Derudover kan hun svare på spørgsmål om uddannelser 
og praktik, hjælpe dig med at finde elevplads og formidle 
information videre til virksomheder.

Katrine Skaarup Jelswig
ksan@fhavnhs.dk
2750 3910
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Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9
9900 Frederikshavn 

Telefontid:
Man-Tors: 7.30 - 14.00
Fre: 7.30 - 13.00

Tlf.: 9620 5500
adm@fhavnhs.dk


