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Du kan finde meget mere information om fx valgfag på
vores hjemmeside, og du er altid velkommen til at kontakte
skolen for at få svar på dine spørgsmål.

Rektors velkomst
Velkommen til Ørestad Gymnasium
På OEG bliver du uddannet i et miljø, hvor både det faglige og sociale liv er meget
vigtigt. Som gymnasieelev vil du møde nye fag og dygtige undervisere, der klæder
dig på til videre uddannelse. Vi er et gymnasium med en bred vifte af
studieretninger og valgfag, hvilket giver dig rig mulighed for at sammensætte et
forløb, der passer til dine faglige interesser. Samtidig er gymnasiet en social arena,
hvor du vi få nye venner og bekendte i et inkluderende fællesskab.
På OEG tror vi på, at det er vigtigt, at du kan bruge din faglige viden til at handle.
Derfor vil du opleve, at det er dine ideer, der bliver synlige i de projekter, du laver
på og udenfor skolen. Vi sætter innovation på dagsordenen, da vi mener, at det er
motiverende at arbejde med kreativitet, handlekraft og formidling. Samtidig er vi et
mediegymnasium, og du vil derfor komme til at arbejde med medier i en bred
forstand. Vi mener, at det er afgørende, at du kan navigere kritisk, etisk og socialt
intelligent i arbejdet med medier.
På OEG er det muligt at være en aktiv deltager i skolens liv – også efter skoledagen
er overstået. Vi har mange elevudvalg, hvor du kan få indflydelse på det sociale liv –
samtidigt er det muligt for dig at starte dit eget udvalg, hvis du har en god idé, der
tilføjer skolen noget positivt.

.

Vi tror på, at alle kan være med til at gøre en forskel
både i undervisningen og i det sociale liv. På OEG vil du
få ny viden, nye venskaber og opleve en unik mulighed
for at udvikle dine faglige og sociale interesser
sammen med jævnaldrende. Den udvikling glæder vi
os rigtig meget til at blive en del af.
Vi glæder os til at se dig.
Mads Skrubbeltrang, rektor
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VIDEN, RELATIONER, KREATIVITET...
Vi er Danmarks førende mediegymnasium
Vi lægger vægt på at gøre vores elever til kritiske, reflekterende samt aktive
brugere og producenter af medier. Derfor har vi, som det eneste
gymnasium i Danmark, en studieretning, hvor du kan vælge Mediefag A og
Engelsk A. Her har du mulighed for at arbejde med professionelt
medieudstyr. Arbejdet med medier inddrages også i alle de øvrige fag og
studieretninger. Det gør vi for, at alle vores elever får mediedannelse og
dermed kan begå sig i et moderne medialiseret samfund.

Vi lægger vægt på stærke relationer
På Ørestad Gymnasium betyder stærke relationer meget - både i og uden for
undervisningen. I undervisningen arbejder du ofte sammen med andre elever om
mindre opgaver i fagene eller større tværfaglige projekter. Man lærer nemlig mere i
samarbejde med andre. Vi lægger også vægt på, at du får stærke relationer til
andre elever uden for undervisningen. Det er godt for din trivsel, og det gør det
sjovt at gå i skole. Eleverne er selv med til at skabe trivsel gennem arbejdet i
forskellige udvalg og ved at planlægge hyggelige arrangementer efter skoletid.

Vi bruger innovative undervisningsmetoder
På OEG forbereder vi eleverne til at blive aktive deltagere i et
omskifteligt samfund. Vi skaber innovative læringsforløb, hvor eleverne
trænes i at finde kreative og nyskabende løsninger på virkelige
problemer. Det skaber motivation og giver en stor følelse af mening.
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OEG SKABER MULIGHEDER FOR DIG
Vi udvikler dit talent
Vi tilbyder en lang række aktiviteter til elever, der vil noget mere, end det, den
daglige undervisning kan tilbyde. Vi deltager fx i Akademiet for Talentfulde Unge,
Cambridge Advanced English, science talenter ved ASTRA samt Georg Mohr
konkurrencen. Derudover har vi et særligt program for elitesportsudøvere. Vi
deltager også i en række faglige konkurrencer. Faktisk er der talentaktiviteter i
næsten alle fag.

Vi har et globalt perspektiv
Vi uddanner vores elever til at blive demokratiske og empatiske medborgere,
med stærke kulturelle kompetencer. Eleverne skal kunne tage aktivt del i en
globaliseret verden, hvor det er vigtigt at kunne kommunikere og samarbejde
på tværs af kulturelle barrierer. Vi har partnerskab med skoler flere steder i
verden og deltager i internationale undervisningsprojekter, heriblandt
Erasmus, for at styrke elvernes globale udsyn.

Vi arbejder i åbne miljøer
Arkitekturen på Ørestad Gymnasium er helt unik. De store åbne
rum betyder, at man altid kan se de andre elever på skolen. Selv
klasselokalerne har store ruder, så man både kan kigge ind og ud.
Det giver særlig en dynamik og en følelse af at tilhøre et stort
læringsfællesskab. Man kunne tro, at det åbne rum medfører en
masse støj, men eleverne lærer hurtigt at vise hensyn til hinanden.
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GRUNDFORLØBET
De første 3 måneder af 1.g skal du gå på grundforløbet.
Her bliver du bl.a. introduceret til fagene og
studieretningerne i gymnasiet.
Du kan læse meget mere om grundforløbet ved at
scanne QR-koden.

FAG
I gymnasiet er der både obligatoriske fag, kreative fag,
sprogfag, valgfag og studieretningsfag.
Du kan læse meget mere om alle fagene ved at scanne
QR-koden.

STUDIERETNINGER
Vi er et stort gymnasium, og derfor udbyder vi mange
forskellige studieretninger.
Der er helt sikkert også en, der passer til dig.
Du kan læse mere om studieretningerne ved at scanne
QR-koden. På de næste sider giver vi dig desuden en
kort introduktion til de forskellige studieretninger.
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KUNSTNERISK STUDIERETNING MED MUSIK
Den musiske studieretning er for dig, der:
Gerne vil blive klogere på musikteori og musikhistorie
Vil forstå, hvordan kultur og musik hænger sammen
Har lyst til at synge og spille sammen med andre og for andre
Gerne vil kunne beskrive den musik, der omgiver dig med brug af
musikbegreber og analysemetoder.
I musiktimerne fylder teori lige så meget som tiden i øvelokalet. Du lærer at lytte
til kompositioner og forklare, hvad der fungerer og ikke fungerer. I løbet af de tre
år vil du opleve, at undervisningen ikke kun foregår på skolen. Vi tager til
koncerter og besøger spillesteder i København og omegn, interviewer musikere
og kunstnere og laver små dokumentarfilm.
Vi arbejder bl.a. med:
Samspillet mellem musik, litteratur, film og samfundsforhold
Sceneoptræden og koncerter
At bruge computeren til at producere musik
Filmmusik og kulturforståelse.
Hvis du har en drøm om at arbejde kreativt med fx lyddesign, kommunikation,
musikpædagogik eller musik, er denne studieretning noget for dig.

Kunstnerisk studieretning med musik
Musik:
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Musik A

Engelsk A

KUNSTNERISK STUDIERETNING MED MEDIEFAG
Mediestudieretningen er for dig, der:
Brænder for at forstå medier og deres betydning for vores moderne samfund.
Er nysgerrig på film, serier, kampagner, YouTube-videoer, dokumentarer,
nyheder m.m.
Gerne vil have kompetencer til at forstå og begå dig dig kreativt og innovativt i
mediesamfundet
Interesserer dig for kommunikation og målgrupper
Vil lære at bruge professionelt kamera- og redigeringsudstyr.
På Ørestad Gymnasium har vi en stærk medieprofil. Som det eneste STX gymnasium
i Danmark tilbyder vi studieretningen Mediefag A og Engelsk A. I undervisningen
bliver du klogere på teorier om medier, men du bruger også din faglige viden til
rigtige medieproduktioner. Du får en enestående mulighed for at bruge vores
professionelle medielab med tv-studier, redigeringsrum og kameraudstyr i topklasse.
Vi arbejder bl.a. med:
Filmsprog - et indgående kendskab til levende billeder, lyd og klipning
Dramaturgi - omfattende viden om effektiv historiefortælling i forskellige medier
Manuskriptskrivning og tilrettelæggelse
Professionelt optage- og redigeringsudstyr
Medieproduktion i udlandet.
Hvis du drømmer om at arbejde med film, TV, sociale medier og kommunikation i
fremtiden, er denne studieretning noget for dig.

Kunstnerisk studieretning med mediefag
Mediefag:
Mediefag A

Engelsk A
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SPROGLIG STUDIERETNINGER
Studieretningerne er for dig, der:
Er optaget af verden uden for Danmarks grænser
Synes, det er sjovt at lære nye sprog og grammatik
Drømmer om at studere og arbejde internationalt
Kan lide at arbejde med formidling og kommunikation.
Den sproglige studieretning giver dig sprogkundskaber, der sætter dig i
stand til at kommunikere globalt i verden. Globaliseringen betyder, at der er
et stort behov for sprogfolk, der kan kommunikere på tværs af
landegrænser og på mere end engelsk. Ved at arbejde med tekster om at
være menneske samt kunst og kultur, får du indsigt i individer, kultur og
samfund uden for Danmark.
Vi arbejder bl.a. med:
Udtale, ordforråd og grammatik
Kultur, politik og samfundsforhold i en globaliseret verden
Kommunikation og retorik
Kunst, litteratur og medier.
Hvis du har en drøm om at arbejde med journalistik og kommunikation eller
vil arbejde i udlandet, så er denne studieretning noget for dig.

Sproglige studieretninger
Supersproglig - tysk:
Engelsk A

Spansk begynder A

Tysk fortsætter B

Supersproglig - fransk:
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Engelsk A

Spansk begynder A

Fransk fortsætter B

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Studieretningerne er for dig, der:
Gerne vil forstå samfundets politiske, sociale og økonomiske
sammenhænge
Undrer dig over, hvor staten får pengene fra til velfærd
Gerne vil blive klogere på, hvad EU betyder for Danmark
Synes, at det er spændende at følge med i politik.
På de samfundsvidenskabelige studieretninger bliver du klogere på verdens
brændpunkter, magtbalancer, klimaproblemer og konflikter. Du lærer at
indsamle data og formidle dine resultater samt at undersøge
sammenhænge og finde forklaringer på hændelser i både Danmark, Europa
og verden. Du lærer samtidig at blive kritisk medieforbruger og at forstå,
hvad det betyder for den måde, vi opfatter verden på.
Vi arbejder bl.a. med:
FN’s verdensmål og bæredygtighed
Ideologiernes betydning for politik i dag
Finanslov, skattetryk og økonomiske kriser
Hvad globaliseringen betyder for Danmark.
Hvis du drømmer om at arbejde med økonomi, politik, kommunikation eller
som projektleder, er de samfundsvidenskabelige studieretninger noget for
dig.

Samfundsfaglige studieretninger
Samfundsudvikling:
Klima og samfund:
Global Society Class:

Samfundsfag A

Matematik A

Samfundsfag A

Engelsk A

Samfundsfag A (engelsk)

Engelsk A
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NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER
Studieretningerne er for dig, der:
Er nysgerrig på naturen og mennesket
Kan lide at sætte ting i system
Synes det er sjovt at eksperimentere og simulere
Har lyst til at arbejde med praktisk løsninger.
På de naturvidenskabelige studieretninger bliver du klogere på naturens mønstre
og arbejder med at søge løsninger på verdens store spørgsmål som fx
klimaproblemer, sundhedsproblemer og skadelige kemiske stoffer i maden. Du
kommer til at arbejde både praktisk og teoretisk. Derfor foregår undervisningen
både i klasselokaler og forsøgslokaler, men også uden for skolen.
Vi arbejder bl.a. med:
Livets byggesten
Etiske dilemmaer ved nye naturvidenskabelige metoder
Miljø- og bæredygtighed
IT-værktøjer til at forstå sammenhænge.
Hvis du drømmer om en dag at opfinde en ny vaccine, en ny supercomputer, vil
være ingeniør eller arbejde i sundhedsvæsenet, er de naturvidenskabelige
studieretninger noget for dig.

Naturvidenskabelige studieretninger
Biologi:

Biologi A

Bioteknologi:

Bioteknologi A

Science:
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Fysik A eller B

Kemi B

Matematik B

Fysik B

Matematik A

Kemi A eller B

Matematik A

HILSEN FRA ELEVRÅDET
Noget af det bedste ved at gå på Ørestad Gymnasium, er vores stærke
elevdemokrati! Du kan deltage i alle de forskellige udvalg, som eleverne på
skolen styrer. Når du er med i udvalgene kan du altid genkende et venligt
ansigt, når du går rundt på skolen.
Udvalgene er nemlig den bedste måde at få nye venner på, mens man på
samme tid lærer en masse og udvikler sine kompetencer. Der er blandt
andet changemakerudvalget, OEGrøn, LGBTQ+ og mange andre
spændende udvalg. Du kan endda lave dit eget udvalg, hvis du har en særlig
interesse.
I udvalgene kan eleverne opnå en masse indflydelse. Vi hjælper hinanden
med at planlægge og holde store arrangementer, vi ser på problemer og
finder løsninger, der får hverdagen på OEG til at fungere. Man møder nye
mennesker på tværs af klasser og årgange, og det bedste af det hele er, at
vi træner os selv i at lytte til hinanden og lærer at tale med hinanden,
lærerne og andre uden for skolen.
Derfor kan vi kun anbefale dig, der skal til at starte her på gymnasiet, at
undersøge de forskellige udvalg, for det er virkelig dejligt at føle, at man kan
gøre en forskel, for sig selv, for skolen og for verden. Og hvis der ikke findes
et udvalg, der passer dig endnu, kan du altid starte et nyt!
Louise og Inéz, elevrådsforpersoner på OEG
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OEG PÅ SOCIALE MEDIER
På Ørestad Gymnasium gør vi meget ud af at være tilstede på de sociale
medier. Det gør vi både for din skyld, så du nemt, hurtigt og overskueligt kan
lære mere om, hvad der sker på gymnasiet - men også for vores elevers skyld.
Eleverne på OEG bruger både vores sociale medier til at se, hvad der sker af
særlige begivenheder og tilbud på skolen. Desuden styrker de sjove og
informative historier på de forskellige platforme fællesskabet på OEG og
understøtter elevernes indbyrdes relationer og venskaber.
Uanset om eleverne vinder konkurrencer, arrangerer sociale hyggeting, er på
ture eller laver nogle fedeting i undervisningen - så får det hele plads på en af
vores platforme.

Gennem vores sociale medier kan du komme helt tæt på alle vores elever og
de fede tilbud, seje studieretninger og sjove traditioner, der er på OEG.
Scan koderne og følg med.

13

ELEVUDVALG
På Ørestad Gymnasium har vi en meget aktiv
elevkultur, hvor du kan arbejde med det, der
betyder noget for dig.
Du kan fx være med i Eventudvalget og
arrangere fester, cafeer eller andre events for
skolens elever. Eller du kan hjælpe med at
planlægge den årlige Operation Dagsværk dag,
hvor eleverne samler penge ind til et godt
formål.
Vi har mange udvalg og helt sikker også et for
dig - ellers hjælper vi dig gerne med at komme i
gang med lige netop det, som du brænder for.
Herunder kan du se, hvad nogle af vores elever
fortæller om at være med i et udvalg.
OEGrøn – miljøudvalget
OEGrøn er Ørestad Gymnasiums grønne hjerte.
Vi er et udvalg, som arbejder for et mere miljø- og
klimarigtigt gymnasium. Vores fokus er i høj grad
på klima og bæredygtighed. Vi gør OEG til et
grønnerne gymnasium både med mange møder,
men også kampagner på skolen – og vi deltager
også i klimamarch og andre grønne events rundt
om i København.
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OEG Mentor
Mentorordningen er kort sagt hjælp til
selvhjælp for bedre studievaner. Mentorerne er
elever, som hjælper og gør en forskel for dig,
der har brug for en hjælpende hånd med at få
struktur på skolearbejdet eller har andre
skolerelaterede udfordringer. Mentorforløbet
er skræddersyet til den enkelte elev.

Trivselsudvalget
Vi stræber efter, at eleverne få den bedst
mulige start på OEG. Som udvalg har vi
til opgave at arrangere begivenheder for
1.g’erne, udvælge tutorer og hjælpe
tutorerne med at støtte op om
klasserne. Vi værdsætter et godt
samarbejde, at man kan tage ansvar,
hvor der er behov, og at man elsker at
være sammen med både nye og gamle
elever.

OEG Live
OEG Live er skolens digitale morgensamling.
Her laver vi indslag om relevante emner for
skolen, og som en del af samlingen er man
for det meste med bag kulissen, fx som titler,
lydmand eller i redaktionen. Alle har en
afgørende rolle for, at programmet bliver
spændende. Vi sender live ca. en gang om
måneden, og alle på skolen ser med enten
via deres computere eller på storskærm i et
klassemiljø.
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BESØGSDAGE
Hvis du for alvor vil opleve, hvordan det er at gå på
OEG, så scan QR-koden og tilmeld dig en
besøgsdag.
Du får mulighed for at blive elev for en dag, hvor du
følger en klasse og deres undervisning. En af
klassens elever vil være din guide hele dagen.

viden
relationer
kreativitet

OEG SKABER MULIGHEDER FOR DIG
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