
VELKOMMEN TIL OEG               

Skoleåret 2023/2024



Mød rektor Mads
Hør hvad eleverne synes om OEG
Lyt til det fantastiske OEG Band

Salen: 
Live talkshow kl. 17.15, 18.00 og 18.45

Program for Åbent Hus 2023

Afprøv forskellige instrumenter
Syng med musikeleverne

Musik 001:
Mød musikeleverne

Hør om eliteidrætsordningen
Få indblik i vores mange aktive elevudvalg

Første sal:
Mød eliteidræt og elevudvalgene

Hør om fagenes niveauer og sammensætning i
de forskellige studieretninger
Få viden om skolens læringsmiljø
Hør hvordan vi støtter særligt sårbare elever

Første sal:
Hils på studievejlederne



Prøv kræfter med latin i vores workshop
Deltag i den store sprogquiz

Anden sal:
Mød lærere og elever fra sprogfagene

Prøv den vilde 'Er du rigtig klog-quiz'
Snus til billedkunstfaget i det arbejdende
værksted

Tredje sal:
Hils på samfundsfag og krea-fagene

Kom og se flammer i flotte farver
Se eleverne oprense DNA fra forskellige frugter
Hep på robotterne til robot-olympiaden

Fjerde sal:
Science - mød alle naturfagene

Prøv at mixe billeder og lave lyd
Afprøv de professionelle kameraer
Bliv producer for en aften

Anden sal: 
Mød Mediefag og holdet bag vores livestream
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Se flere billeder på
Instagram og TikTok



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.

Velkommen til Ørestad Gymnasium 

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



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 ved at 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 i undervisningen. 



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.

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 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 elitesports-
udøvere. Vi deltager også i en række faglige konkurrencer. Faktisk er der
talentaktiviteter i næsten alle fag.

OEG SKABER MULIGHEDER FOR DIG



Boulevarden...
... er OEGs elevdrevne magasin, som har til
formål at fremvise produkter, som elever på
OEG har skabt. Det kan være alt fra digte og
nyhedsartikler til plakater og horoskoper –
og meget mere. På redaktionen er vi både
elever, der er glade for at skrive og elever
med sans for det visuelle. 

Se Boulevardens hjemmeside
ved at scanne QR-koden

På Ørestad Gymnasium har vi en aktiv elevkultur, hvor du kan engagere dig i det, der
betyder noget for dig. 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 udvalg laver.

ELEVUDVALG - kom og vær med!

OEGrøn – miljøudvalget
OEGrøn er Ørestad Gymnasiums grønne hjerte. Vores fokus er i høj grad på klima og
bæredygtighed. Vi gør OEG til et grønnerne gymnasium bl.a. gennem kampagner på
skolen og ved at deltage i klimamarch og andre grønne events rundt om i København.



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. 

OEG Live
OEG Live er skolens digitale morgensamling. Her
laver vi indslag om relevante emner for skolen.
Som en del af samlingen er man for det meste
med bag kulissen fx som titler, lydmand eller i
redaktionen. Vi sender live ca. en gang om
måneden, og alle på skolen ser med enten via
deres computere eller på storskærm i et
klassemiljø. 

LGBTQ+ Udvalget
Vi fokuserer på at skabe et trygt rum, hvor alle kan
føle sig accepterede og velkommne. Sammen
skaber vi et fællesskab som arbejder målrettet på at
gøre OEG til et mere queer-venligt gymnasium.
Udvalget deltager bl.a. i foredrag, holder filmaftener,
diskussioner og hvad vi ellers finder på. 

Elevrådet
I elevrådet på Ørestad Gymnasium tror vi grundlæggende på, at vi er stærkere
sammen. Vi vil gerne være med til at demokratisere den almindelige skoledag,
derfor synes vi, det er vigtigt at lytte til og prioritere input fra eleverne. Vi ved, at hvis
man er motiveret for at få noget gennemført, kan det som regel lade sig gøre.
Elevrådet holder møde ca. en gang om måneden og vi har et tæt samarbejde med
rektor.

Læs mere om strikkeudvalget, OEG Band, OD udvalget, filmklubben,
kunstudvalget og trivselsudvalget på vores hjemmeside.
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På Ørestad Gymnasium har vi en række unikke studieretninger. En studieretning
består normalt af 2 eller 3 fag samlet i en ‘pakke’. Du fortsætter fagene fra
grundforløbet, men med fokus på dine studieretningsfag. 

STUDIERETNINGER

Vi har 2 kunstneriske studieretninger. Mediefag, hvor du lærer kunsten at lave film og
tv, både manuskriptskrivning, filmning, klipning, mm. Og musiklinjen med fokus på alle
aspekter af musik, bl.a. komponering og sammenspil.

Sproglige

Vores supersproglige studieretning er til dig, der elsker sprog og gerne vil lære flere.
Den supersproglige linje kommer i to versioner, begge med spansk på A, og med enten
tysk A (fortsætter) eller fransk A (fortsætter). 
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Vi tilbyder på OEG 4 samfundsvidenskabelige studieretninger. Du kan bl.a. vælge
Global Society Class, som er en engelsksproget linje, hvor dine studieretningsfag
(Samfundsfag A og Engelsk A) samt historie udelukkende foregår på engelsk. 

Vi har 4 naturvidenskabelige studieretninger. Du kan enten vælge Biologi, Bioteknologi,
Science og kemi eller Science og fysik.

Læs mere om studieretningerne ved at scanne
QR-koden med dit kamera.



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.

BESØGSDAGE


