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Profilfag

Matematik B/A

Bioteknologi A*

Kemi B/A

Fysik B/A

Kommunikation/IT A*

Teknologi B/A

Teknik A (3. år)

Biologi C/B

Almene fag

Idéhistorie B

Samfundsfag C/B

Informatik C/B

Dansk A

Engelsk B/A

* Kun for studieretninger 
   med disse fag. 

HTX på Slotshaven Gymnasium er en oplagt mulighed for dig, der elsker naturvidenskab, teknologi, har 
en kreativ skabertrang og kan lide at se teorier afprøvet i virkeligheden. Projektarbejde, eksperimenter og 
forsøg er derfor vigtige elementer. Profilfagene på HTX er Teknologi, Teknik, Matematik, Fysik og Kemi/ 
Bioteknologi. HTX er desuden almendannende, og du har fag som Dansk, Engelsk og Samfundsfag. Det 
er en studentereksamen med en række helt nye spændende profilfag, der sammen med uddannelsens 
øvrige fag som Biologi, sprog og IT kombineret klæder dig godt på til videregående uddannelse og til 
fremtiden.

Mat-Fys - Studieretningsfag: Matematik A, Fysik A
Mat-Fys er for dig, der vil undersøge, hvordan verden hænger sammen, virker og påvirkes. 
Det kunne være som ingeniør, læge, astrofysiker eller forsker. Matematik og Fysik, samt det 
helt særlige samspil der opstår herimellem, styrker kompetencer som logisk tænkning, ab-
straktion og argumentation. Det vil du også få stor glæde af i alle øvrige fag, herunder teknologi 
og teknikfag samt de anbefalede valgfag. I laboratorierne bygges der bro mellem teori og praksis: Her vil 
du igennem talrige forsøg og intensive eksperimenter blive udfordret til det yderste. Belønningen herfor 
er en dybere forståelse og en bredere kunnen. Arbejdsform, metode og sprog er alle båret af den natur-
videnskabelige tankegang og baserer sig i vid udstrækning på udstrakt brug af symboler, matematiske 
modeller, observationer og eksperimenter.
Anbefalede valgfag/løft: Kemi A, Biologi B, Engelsk A, Filoso� C

Sam-Tek - Studieretningsfag: Teknologi A, Samfundsfag B
Vil du være med til at forandre verden og udtænke nyskabelser i relation til det omgivende 
samfund, så er denne studieretning noget for dig. Du lærer om udviklingen af teknologiske 
løsninger på samfundsmæssige problemstillinger, både nationalt og internationalt, om pro-
duktion og konkurrence, og om samspillet mellem virksomheder og samfundet. Du lærer at 
bruge din viden i praksis, så den bliver nærværende for dig og din omverden. Så er du nysgerrig på, 
hvordan verden fungerer, og har du lyst til at påvirke udviklingen og skabe nye produkter, så er denne 
studieretning lige dig. Studieretningen tager på en længere studietur til Canada. Her skal du bl.a. 
undersøge Niagara Falls, industrien i Toronto og samarbejde med vores venskabsgymnasium i Montreal. 
Turen koster 12.000 kr.
Anbefalede valgfag/løft: Matematik A, Innovation C, Idræt C, Psykologi C

Pro-Kom - Studieretningsfag: Kommunikation/IT A, Programmering B
Drømmer du om at designe og udvikle hjemmesider, apps, Virtual Reality og interaktive 
medieoplevelser? Så er studieretningen Pro-Kom noget for dig. Med Kommunikation/IT på 
A-niveau lærer du at forstå og håndtere den digitale virkelighed, og at omsætte dine idéer til 
brugbare produkter, du kan få ud til andre. Med Programmering på B-niveau tager du skridtet 
fra forbruger til medskaber, og åbner op for en verden af digitale muligheder og medier. 
På studieretningen kommer du selvfølgelig også til at arbejde i vores Virtual Reality laboratorium 
og med vores 3D-printere.
Anbefalede valgfag/løft: Matematik A, Innovation C, Mediefag C, Samfundsfag B

Bio-Mat - Studieretningsfag: Matematik A, Biologi B
Studieretningen er for dig, der interesserer dig for sundhed og gerne vil arbejde med men-
nesker. Med studieretningsfaget Matematik får du trænet din analytiske sans, og faget hjæl-
per dig til at forstå komplekse sammenhænge. Studieretningen er således til dig, der elsker 
naturfag og matematik og samtidig søger en dybere forklaring på naturvidenskabelige og 
biologiske problemstillinger. Biologi B giver dig muligheden for at arbejde med intensive eksperi-
menter i laboratorierne, hvor du bliver udfordret til det yderste og må tænke både logisk, abstrakt 
og kreativt, når du kombinerer teorien med de praktiske forsøg.
Anbefalede valgfag/løft: Bioteknologi A, Samfundsfag B, Kemi A, Psykologi C

Klædt på til fremtiden
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