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VELKOMMEN TIL
HANDELSGYMNASIET | HHX
HHX-UDDANNELSEN

HANDELSGYMNASIET
ER ETmed
GODT
VALG.
HHX
er en moderne gymnasial uddannelse
fokus på
samfund, økonomi, kultur — alt sammen set i et internationalt perspektiv. Med en HHX får du adgang til både de videregående
uddannelser og erhvervslivet.

HHX OG SPORT
UCH er Team Danmark Uddannelsespartner. Vi tilbyder derfor
et særligt tilrettelagt forløb for elever, der dyrker sport på højt
niveau. Se mere på ucholstebro.dk/hhx-sport

Ud over at du bliver dygtig på en lang række faglige områder, får
du også mulighed for at udvikle dig personligt i løbet af de tre år,
uddannelsen varer. Du udvikler selvstændighed, ansvarlighed og
samarbejdsevne. Du får skærpet både din analytiske og kritiske
sans, og du går fra at være elev til at blive studerende.

HHX
ER ET GODT VALG!
hx

VI SKABER RAMMERNE
– DU FYLDER DEM!
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STUDIEMILJØ
Studiemiljøet er i høj kurs på handelsgymnasiet i Holstebro. Vi gør
meget for at skabe et godt miljø i klassen og på skolen. Lærerne
arbejder i teams, der er tilknyttet de enkelte klasser. Du vil derfor
i høj grad møde de samme lærere gennem dine tre år på Handelsgymnasiet.
Et engageret elevråd og et aktivt festudvalg er ligeledes vigtige medspillere i at skabe et godt studiemiljø. Og vi har jævnligt
besøg af foredragsholdere, politikere, stand-up‘ere, musikere
etc. for at gøre dine skoledage endnu mere spændende og indholdsrige.

VORES KENDETEGN
På HHX Handelsgymnasiet Holstebro er fagligheden altid i fokus. Her bliver du udfordret i den daglige undervisning samt
gennem dine lektier og skriftlige opgaver. For de dygtigste er
der desuden mulighed for at deltage i talentprogrammer, fx
Akademiet for Talentfulde Unge.
Skolen er åben mod omverdenen, og vi byder virkeligheden indenfor via fagene, vores studieture, virksomhedsbesøg, foredragsholdere, feltarbejde, PiU, samabejde med områdets virksomheder og brobygning til videregående uddannelser.
På HHX er læringen drevet af nysgerrighed - både din egen,
dine klassekammeraters og dine læreres!
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FAG
Fagene, du møder på HHX Handelsgymnasiet Holstebro, har
fokus på det moderne samfund, økonomi, markedsføring,
sprog og internationale forhold.
På handelsgymnasiet lærer du ikke teorierne for teoriens skyld.
Her bruges de til analyse af virkeligheden, fx virksomheders
fremtidige eksportmuligheder, effekten af regeringens skattereform, forskellige målgruppers forbrugsvaner m.m.
Du skal have en række obligatoriske fag på handelsgymnasiet. Dertil kommer to studieretningsfag, som toner din studieretning, samt en række valgfag, som giver dig mulighed
for at dyrke dine særlige interesser.
NÅR DU SØGER OPTAGELSE PÅ HHX SKAL DU SAMTIDIG
ANGIVE DIT VALG AF 2. FREMMEDSPROG.

Du kan på de sidste sider læse en kort beskrivelse af HHX’s
forskellige fag, både obligatoriske fag, studieretningsfag og
valgfag.

Vi tilbyder Fransk A, Spansk A og Tysk B

OBLIGATORISKE FAG:
3. ÅR

Dansk A

Engelsk A

2. ÅR

Dansk A

Engelsk A

Afsætning B Virksomhedsøkonomi B

International
økonomi B

Matematik B

1. ÅR

Dansk A

Engelsk A

Afsætning B Virksomhedsøkonomi B

International
økonomi B

Matematik
C*/ B

Historie B
Erhvervsjura
C

Historie B
Samfundsfag
C

Informatik
C

* Matematik B er obligatorisk på alle studieretninger undtaget studieretningen Kultur og kommunikation, hvor Matematik C er obligatorisk.

(2. fremmedsprog A)

Valgfag
C/B/A

2. fremmedsprog

Valgfag
C/B

2. fremmedsprog
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STUDIERETNINGER
Vi udbyder seks studieretninger – fordelt på to linjer. I løbet af grundforløbet (de første ca. tre måneder), bliver du præsenteret for
fagene og skal herefter vælge din studieretning. Du kan læse mere om de enkelte studieretninger på de næste sider.

LINJE: ØKONOMI & MARKED
Studieretning:

1. studieretningsfag

2. studieretningsfag

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

INTERNATIONAL

International økonomi A

Afsætning A

GRØN ØKONOMI

Virksomhedsøkonomi A

International økonomi A

FINANS

Matematik A

Virksomhedsøkonomi A

INNOVATION*

Afsætning A

Innovation B

1. studieretningsfag

2. studieretningsfag

Spansk A / Fransk A

Tysk B

MARKETING

LINJE: SPROG
Studieretning:
KULTUR & KOMMUNIKATION**

* På denne studieretning skal du vælge endnu et A-fag. Du kan vælge mellem international økonomi, tysk eller virksomheds økonomi.
** På denne studieretning skal du vælge endnu et A-fag. Du kan vælge mellem Tysk A og Afsætning A.
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LINJE: ØKONOMI & MARKED

MARKETING
Denne retning er for dig, der har interesse for private virksomheder, særligt hvad angår markedsføring, økonomien i en
virksomhed og/eller ledelse. Retningen spænder således vidt,
men det primære fokus er de private virksomheder og deres
handlemuligheder, hvor du eksempelvis arbejder med større
danske virksomheders strategiske udviklingsmuligheder.
Marketing er for dig, der har en generel interesse i virksomheder. Du lærer at udvikle og omsætte teori til praksis
– både i den almindelig undervisning og i forbindelse med
en række specielle aktiviteter, fx:
• Virksomhedsbesøg
• Studietur på 2. år
• Undervisning i samarbejde med Nupark
• Iværksætteri, fx Young Enterprise

På studieretningen Marketing har du gode forudsætninger
for at kombinere uddannelse og sport (se særskilt folder).

3. ÅR

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

Dansk A

Engelsk A

2. ÅR

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

Dansk A

Engelsk A

International
økonomi B

Matematik B

1. ÅR

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A

Dansk A

Engelsk A

International
økonomi B

Matematik B

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Historie B
Erhvervsjura
C*

Historie B
Samfundsfag
C

Informatik
C

*På studieretningen Marketing med sport ligger erhvervsjura på tredje år.

(2. fremmedsprog A)

Valgfag C/B/A

2. fremmedsprog B/A

Valgfag C/B

2. fremmedsprog B/A

Valgfag
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LINJE: ØKONOMI & MARKED

INTERNATIONAL
International er for dig, der er internationalt og samfundsfagligt orienteret og som har interesse for kulturelle, politiske og økonomiske sammenhænge. Her er der fokus på
aktuelle emner og problemstillinger, og på faglige diskussioner, som kobler teori med virkelighed.
Den internationale profil understreges af, at du på denne studieretning rejser hvert år. Indholdet på studieturene er meget
forskelligt, men fælles for dem alle er, at du oplever en fremmed kultur på nærmeste hold, besøger virksomheder og skal på
sprogskole m.m. På 2. års studietur skal du på home stay, dvs.
du bor hos en familie, i det land du besøger – sammen med én
eller to af dine klassekammerater.
Samlet set skal du budgettere med en udgift på ca. 8.000 kr. pr.
år i gennemsnit til rejseaktivitet.
• 1. år: Studietur til Hamborg eller Bruxelles
• 2. år: Kombineret studietur/sprogrejse af en uges varighed
• 3. år: Ca. 12 dage til USA, hvor du bl.a. skal gå på universitetet i New York

3. ÅR

International
Økonomi A

Afsætning A

Dansk A

Engelsk A

2. ÅR

International
Økonomi A

Afsætning A

Dansk A

Engelsk A

Virksomhedsøkonomi B

1. ÅR

International
Økonomi A

Afsætning A

Dansk A

Engelsk A

Virksomheds- Matematik B
økonomi B

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Historie B
Matematik B

Erhvervsjura
C

Historie B
Samfundsfag
C

Informatik
C

(2. fremmedsprog A)

Valgfag C/B/A

2. fremmedsprog B/A

Valgfag C/B

2. fremmedsprog B/A

Valgfag
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LINJE: ØKONOMI & MARKED

GRØN ØKONOMI
Drømmer du om at være med til at sætte en grønnere dagsorden, både økonomisk og generelt i samfundet? Økonomi
og vækst er vigtigt, men det skal gå hånd i hånd med grønne
løsninger, som sikrer en bæredygtig fremtid for os alle.
På denne studieretning får du et virkelighedsnært indblik i
virksomhedernes rolle i samfundet og samfundets rolle for
virksomhederne. Vi tager udgangspunkt i FNs 17 verdensmål
og stiller skarpt på fremtidens udfordringer, muligheder og
løsninger.
Du lærer at koble erhvervsliv sammen med samfund og politik, hvilket er et godt springbræt til både de videregående
uddannelser eller direkte til erhvervslivet. På denne studieretning samarbejder vi med internationale organisationer og
lokale virksomheder.
•
•
•
•

Virksomhedsbesøg og besøg i finansielle institutioner
Studietur hvert år bl.a. til FN´s europæiske hovedkvarter i Genève
Virksomhedsspil og DM i international økonomi
Gæsterlærere fra erhvervslivet

3. ÅR

Virksomhedsøkonomi A

Intenational
Økonomi A

Dansk A

Engelsk A

2. ÅR

Virksomhedsøkonomi A

Intenational
Økonomi A

Dansk A

Engelsk A

Afsætning B

Matematik B

1. ÅR

Virksomhedsøkonomi A

Intenational
Økonomi A

Dansk A

Engelsk A

Afsætning B

Matematik B

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Historie B
Erhvervsjura
C

Historie B
Samfundsfag
C

Informatik
C

(2. fremmedsprog A)

Valgfag C/B/A

2. fremmedsprog B/A

Valgfag C/B

2. fremmedsprog B/A

Valgfag
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LINJE: ØKONOMI & MARKED

FINANS
Kunne du tænke dig at gøre karriere inden for økonomi, og er
du vild med matematik? Så er denne studieretning måske
noget for dig. Her vil du møde spændende udfordringer, hvor
du med udgangspunkt i virkeligheden lærer om virksomhedernes økonomiske handlemuligheder. Matematikken anvendes i en ny sammenhæng – den er forudsætningen for
en dybere forståelse af de økonomiske modeller, som du
kommer til at arbejde med.
Denne studieretning har et samarbejde med Danske Bank,
hvilket betyder, at du flere gang i løbet af de tre år skal besøge banken både herhjemme og i udlandet.
Samlet set skal du budgettere med en udgift på ca. 5.000
kr. pr. år i gennemsnit til rejseaktivitet.
• 1. år: Studietur til København – Danmarks finanscentrum
• 2. år: Studietur til London – Europas finanscentrum
• 3. år: Studietur på ca. en uge til New York – Verdens finanscentrum

3. ÅR

MatematikA

Virksomhedsøkonomi A

Dansk A

Engelsk A

2. ÅR

MatematikA

Virksomhedsøkonomi A

Dansk A

Engelsk A

Afsætning B

International
Økonomi B

1. ÅR

MatematikA

Virksomhedsøkonomi A

Dansk A

Engelsk A

Afsætning B

International
Økonomi B

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Historie B
Erhvervsjura
C

Historie B
Samfundsfag
C

Informatik
C

(2. fremmedsprog A)

Valgfag C/B/A

2. fremmedsprog B/A

Valgfag C/B

2. fremmedsprog B/A

Valgfag
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LINJE: ØKONOMI & MARKED

INNOVATION
Drømmer du om at blive Danmarks næste store iværksætter? På
studieretningen ’Innovation’ får du mulighed for at skabe din
egen virksomhed – helt fra idé til virkelighed. Du lærer, hvordan
en god idé gennem kreative løsninger koblet med viden om, hvad
det vil sige at starte en virksomhed, kan danne grundlag for din
egen forretning.
Du kommer til at arbejde med autentiske og virkelighedsnære innovationsfaglige udfordringer bl.a. i et samarbejde med lokale
virksomheder. Du tilegner dig kompetencer, der i høj grad bliver
efterspurgt i mange danske og internationale virksomheder, og
du lærer, hvordan dine kompetencer kan sættes i spil i forhold til
forretningsudvikling, fx produktudvikling, finansiering, projektplanlægning og markedsføring, når du arbejder med dit eget projekt og din egen forretningside.
• Deltagelse i konkurrencer
• Studietur på 2. år
• Virksomhedssamarbejde

3. ÅR

Afsætning A

Innovation B

Dansk A

Engelsk A

2. ÅR

Afsætning A

Innovation B

Dansk A

Engelsk A

Virksomhedsøkonomi B

International
økonomi B

Tysk B

Matematik B

1. ÅR

Afsætning A

Innovation B

Dansk A

Engelsk A

Virksomhedsøkonomi B

International
økonomi B

Tysk B

Matematik B

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag A

Historie B
Erhvervsjura C

Historie B
SamfundsInformatik C
fag C

Valgfag - på denne retning skal du vælge enten int. økonomi, tysk eller virksomheds økonomi op på A-niveau
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LINJE: SPROG

KULTUR & KOMMUNIKATION
Kunne du tænke dig at arbejde med journalistik, information, sociale medier eller i en international virksomhed med hele verden
som din arbejdsplads?
Så skal du kunne kommunikere med folk fra forskellige lande og
forstå forskellige kulturer. På denne studieretning er sprogfagene i centrum, hvilket giver dig sproglige kompetencer på højt
niveau, et godt kendskab til andre landes kulturer samt et bredt
internationalt udsyn. Du kommer til at tænke på tværs af landegrænser, og du får globaliseringen helt ind under neglene, når vi
dykker ned i emner som fattigdom, klimakrise, flygtninge mm.
På denne studieretning er der meget rejseaktivitet, hvor du oplever andre kulturer på nærmeste hold inklusive et ophold på
sprogskole og et ”home stay”, hvor du sammen med en eller to af
dine klassekammerater opholder dig ved en lokal familie i det
land, I besøger.
• 1. år: Studietur til Berlin
• 2. år: Kombineret studietur/sprogrejse i op til tre uger
• 3. år: Studietur til London

3. ÅR

Fransk A /
Spansk A

2. ÅR

Fransk A /
Spansk A

1. ÅR

Fransk A /
Spansk A

Dansk A

Engelsk A

Tysk B

Dansk A

Engelsk A

Afsætning B

Virksomhedsøkonomi B

International
økonomi B

Tysk B

Dansk A

Engelsk A

Afsætning B

Virksomhedsøkonomi B

International
økonomi B

Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag C/B/A

Historie B
Informatik
C

Historie B
Matematik C

Erhvervsjura C

Valgfag C/B

Samfundsfag C

Valgfag - på denne retning skal du vælge enten tysk eller afsætning op på A-niveau
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OBLIGATORISKE FAG
AFSÆTNING B*
Faget er et samfundsvidenskabeligt fag, som beskæftiger sig med
konkurrenceforhold, prisfastsættelse, købsadfærd, målgruppevalg,
udbud og efterspørgsel, samt hvordan markedsanalyser og markedsføringsstrategier udarbejdes.
DANSK A
Fagets omdrejningspunkt er det talte og skrevne danske sprog. Der
arbejdes med litteratur, sprog, kommunikation og medier, og din kritiske sans udvikles igennem analyse, fortolkning og personlig stillingtagen.
ENGELSK A
Faget beskæftiger sig med aktuel viden om Storbritannien, USA og
andre engelsksprogede samfund. Du opnår kendskab til globale sammenhænge, kultur- og samfundsforhold, og du lærer at forstå og
anvende det engelske sprog mundtligt og skriftligt på et professionelt niveau.
ERHVERVSJURA C
Faget beskæftiger sig med juridiske problemstillinger, som kan opstå i
forbindelse med drift af virksomhed. Eksempelvis erstatning, produktansvar, aftaleindgåelse, køberet, markedsføring og ansættelsesret.

NÅR DU SØGER OPTAGELSE PÅ HHX
SKAL DU SAMTIDIG ANGIVE DIT VALG AF
2. FREMMEDSPROG.
Vi tilbyder Fransk A, Spansk A og Tysk B

FRANSK A, SPANSK A, TYSK B*
Fælles for fagene er deres fokus på anvendelse af sproget, både alment og erhvervsmæssigt. Du tilegner dig sproglige kompetencer og
viden om hhv. fransk-, spansk- og tysktalende landes samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold.
HISTORIE B
Faget beskæftiger sig med, hvordan mennesker lever, har levet og
organiseret sig i forskellige kulturer og samfund. Der er fokus på politisk og økonomisk historie samt sociale og kulturelle forhold.
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INFORMATIK C
Faget informatik beskæftiger sig med information, struktur, proces,
model og interaktion i forbindelse med it-systemer. I faget skal du
beskæftige dig med it-udvikling både i teori og i praksis.
INTERNATIONAL ØKONOMI B*
Faget er et samfundsvidenskabeligt fag, sombeskæftiger sig med national, europæisk og global økonomi, og hvordan økonomierne hænger
sammen. Der arbejdes med aktuelle problemstillinger, fx om betalingsbalance, arbejdsløshed, velfærd m.m.
MATEMATIK C (KUN PÅ SPROGLIG LINJE)
Faget beskæftiger sig med grundlæggende funktioner til beskrivelse
af økonomiske sammenhænge, rentes- og annuitetsregning samt
beskrivende statistik. Gennem faget styrkes den logiske tankegang.
MATEMATIK B*
Faget uddyber emner fra C-niveauet og abstraktionsniveauet stiger.
Derudover behandles metoder til optimering af produktion, samt
sandsynlighedsteori og statistik til håndtering af usikkerhed i forbindelse med fx stikprøvekontrol.
SAMFUNDSFAG C
Gennem faget opnås forståelse af danske og internationale samfundsforhold. Der arbejdes med politiske, økonomiske og sociologiske emner og aktuelle problemstillinger.
VIRKSOMHEDSØKONOMI B*
Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, som har fokus på markedsøkonomi, bæredygtighed, regnskabsanalyse, planlægning og budgettering – set fra virksomhedernes perspektiv.
* muligt studieretningsfag på A-nivaeu

Se detaljerede fagbeskrivelse på: www.ucholstebro.dk/gymnasier/
hhx-handelsgymnasium/studieretninger-fag-mm/fag-paa-hhx/
13

VALGFAG
Skolen udbyder en bred vifte af valgfag, og du kan med dit valg heraf
tone din uddannelse i forskellige retninger.

KULTURFORSTÅELSE C/B
Hvad skal man tage højde for, når man skal holde forretningsmøde med en
kineser? I kulturforståelse får du viden om fremmede kulturer, din egen kultur
samt subkulturer, og vi ser på, hvad der sker, når to kulturer møder hinanden.

Valgfagene skal du først vælge, når du er begyndt på HHX. Som udgangspunkt skal du vælge et valgfag på A- eller B-niveau, samt et
valgfag på C-niveau, men andre kombinationer er også mulige.

MATEMATIK A
Faget er på A-niveau i højere grad præget af abstrakt tænkning. Faget uddyber emner fra C- og B-niveauet og udvides med emner som fx integralregning, differentialligninger og kvadratisk programmering.

ERHVERVSJURA B
Faget bygger videre på C-niveauet, både ved at inddrage nye emner, men
også ved at gå mere i dybden med juridiske problemstillinger. På erhvervsjura B styrker du samtidig din evne til at argumentere juridisk.
FILOSOFI C
Faget har fokus på livets store spørgsmål; hvad består verden af? Hvordan
beslutter vi, hvad der er den bedste måde at leve på? Hvilke svar har filosofferne gennem tiderne budt ind med og kan deres forklaringer stadig bruges?
FINANSIERING C/B
Finansiering omhandler virksomhedens beslutninger ang. finansieringsmuligheder – fx i forbindelse med start af virksomhed, drift og udvikling.

MEDIEFAG C
Mediefaget omhandler teoretisk og praktisk arbejde med produktion af levende billeder. Under forløbet skal du bl.a. lave din egen tv-/filmproduktion.
ORGANISATION C
Faget giver viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder
ledelse, motivation, trivsel og kompetenceudvikling.
PSYKOLOGI C/B
Faget beskæftiger sig med, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler,
handler og udvikler sig. Der ses på nyere forskning og teorier inden for social- og udviklingspsykologi, fx kognition, personlighed og identitet.

IDRÆT C
Det centrale i faget idræt er fysisk aktivitet, understøttet af teoretisk viden.

SAMFUNDSFAG B/A
Faget omfatter både teoretisk og praktisk viden om danske og internationale
samfundsforhold. Der arbejdes med aktuelle emner samt begreber og teorier inden for politik, økonomi og sociologi.

INFORMATIK B
Faget bygger videre på C-niveauet, både ved at inddrage nye emner, men
også ved at gå mere i dybden med programmering samt flere former for itproduktioner.

TYSK A
Faget bygger videre på B-niveauet. Du får indsigt i tysksprogede landes
samfunds-, erhvervsmæssige og kulturelle forhold. Vi arbejder med sprogbrug og sprogtilegnelse, og lærer at forstå og anvende tysk på højt niveau.

INNOVATION C/B
Innovation handler om iværksætteri og start af virksomhed. Der arbejdes
intensivt og kreativitet med idéudvikling samt betingelser og betydende
faktorer for opstart af nye organisationer.
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DET SOCIALE
LIV PÅ HHX
Mange beskriver deres gymnasietid som de tre
bedste år af deres liv, der bydes nemlig på masser af faglige og sociale oplevelser.
Ved siden af undervisningen foregår der mange
andre ting på HHX, og skolen danner rammen
om mange sociale aktiviteter, fx:
• Alm. hygge i hverdagen
• Foredrag – både de faglige og de mere underholdende
• Fredagsbar og fester
• Rundbold- og fodboldturnering
• Studieture og ekskursioner
Handelsgymnasiet sætter rammerne, men det
er ofte eleverne selv, der fylder rammerne ud og
arrangerer fester, booker stand up osv.
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ER DU KLAR

til et liv med udfordringer?
følg med på facebook.com/holstebrohhx

MED HHX KAN DU FX BLIVE
Gymnasielærer · Marketingchef · Bankassistent · Sygeplejerske · Journalist
Politibetjent · Pædagog · Psykolog · Økonom · Revisor · Jurist · Tolk
Se mere på www.ug.dk/vaerktoej/adgangskortet
- en del af Uddannelsescenter Holstebro
Døesvej 76 · 7500 Holstebro · 99 122 322 · ucholstebro.dk/hhx
Følg også med på facebook.com/holstebrohhx
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