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Du kan på DET BLÅ GYMNASIUM
vælge mellem tre studieretninger:
Global Business

Skal den globale verden være din studie- og arbejds
plads? Har du interesse for sprog? Er du interesseret
i menneskers udvikling og motivation? Vil du arbejde
med globalt salg og markedsføring? På Global Business lærer du ikke kun om verden i klasselokalet. Du
kommer faktisk ud og oplever verden sammen med
dine klassekammerater.
Med 3 studieture til udlandet, virksomhedsbesøg,
foredragsholdere og tværfagligt arbejde er Global
Business international og virkelighedsnær.
Vi rejser 1. år i europa, – på 2. år fokuserer vi på
globalisering og rejser til en oversøisk destination.
Og det 3. år rejser vi til Spanien. Studieturene er en
integreret del af din undervisning, så du kan afprøve
din viden i praksis. Der vil være en egenbetaling på
omkring 20.000 kr. for alle 3 år. Du betaler ved skolestart et depositum på 8.000 kr. og derefter ligelige
rater i 31 måneder.
På Global Business får du spansk og engelsk på
A-niveau og tysk på C-niveau. Du får et solidt
kendskab til samfundsmæssige, psykologiske og
økonomiske forhold. Der er fokus på kommunikation
og handel samt de psykologiske aspekter i en globaliseret verden.

Innovation

Innovation handler om kreativitet og nytænkning. Er
du god til at få idéer og tænke nyt, er studieretningen lige noget for dig. Du lærer mere om at udvikle
idéer som kan føre til nye produkter og start af
egen virksomhed. Vi besøger og samarbejder med
virksomheder, både lokalt og internationalt. Vi er på
camps, vi har gæstelærere, og vi løser opgaver for
erhvervslivet.
På 2. år tager vi på en længere studietur til en
europæisk destination. Og på 1. og 3. år vil der være
kortere studieture til ind- og udland. Under studieturene såvel som i samarbejdet med erhvervslivet og
i den daglige undervisning indarbejdes innovative
arbejds- og læringsprocesser.
Den gymnasiale faglighed går vi naturligvis ikke på
kompromis med. Så du er godt klædt på, uanset
hvilket videregående uddannelsesforløb du vælger
efter DET BLÅ GYMNASIUM.

Interkulturel Marketing

Er du optaget af kultur og internationale forhold? Og
har du lyst til at rejse til New York for at opdage og
afprøve nye sider af dig selv og verden?
Vi har fokus på kultur og kommunikation på tværs af
grænser, religioner, kulturer, økonomiske og politiske
forhold. På studieretningen lærer du at netværke
og begå dig i en mangfoldig verden. Du får et solidt
kendskab til både nationale og internationale økonomiske problemstillinger, samt hvordan virksomheder
kan markedsføre produkter på et internationalt plan.
Studieturen går til New York, hvor du ud over alle de
kendte seværdigheder bl.a. besøger FN, Chinatown
og Little Italy. På Wall Street er du tæt på amerikansk økonomi og på Times Square oplever du
markedsføring, når den er bedst. Vi besøger en skole
og deler erfaringer med amerikanske unge.
Du skal besøge en moské på en studietur i Danmark,
du møder til Indvandredag mennesker fra hele verden og kan deltage i årlige kulturnætter på Campus,
hvor vi overnatter på skolen.
Du uddannes til at kunne vælge en fremtid uden
grænser, du udvikler stor forståelse for din omverden – og inden du bliver student, har du afprøvet
teorien i New York.

Hvad skal
du bagefter ?
Om kort tid skal du – sammen med dine forældre – træffe et vigtigt valg: Hvad skal du næste år?
Du skal ikke kun vælge din kommende uddannelse – du skal også vælge din fremtid!

Det er stort!
Det Blå Gymnasium har fokus på nye fag og på fremtiden. Din fremtid. Du kan nemlig skræddersy en
hhx med din egen profil, efter dine ønsker og drømme, alt efter hvad du vil, når du står med en blå
studenterhue i hånden.

Sproglig

Økonomisk

Studieretningen
Global Business

Studieretningen
Innovation

Studieretningen
Interkulturel
Marketing

Studieretningsfag
Spansk A
Tysk C

Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A

International økonomi A
Afsætning A

Forslag til valgfagspakker
Psykologi B
Afsætning B-A
Markedskommunikation C

Innovation B
Design C

Kulturforståelse B
Mediefag C

Fokus
Studietur hvert år f.eks.:
Berlin
Sydafrika
Malaga (sprogskole og
værtsfamilie ophold )

Young Enterprise
Innovativ studietur
Lego idégenerering
Samarbejde med virksomhed

Besøg i moske i Danmark
Studietur til New York
Kulturnætter på Campus

Obligatoriske fag og områder
Dansk A
Engelsk A
Historie B
Afsætning B
International økonomi B
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsjura C
Informatik C
Samfundsfag C
Matematik C
Grundforløbet
Studieområdet
1 B-fag skal løftes til A-niveau

Dansk A
Engelsk A
Historie B
Tysk B
International økonomi B
Erhvervsjura C
Informatik C
Samfundsfag C
Matematik B
Grundforløbet
Studieområdet

Dansk A
Engelsk A
Historie B
Tysk B
Virksomheds Økonomi B
Erhvervsjura C
Informatik C
Samfundsfag C
Matematik B
Grundforløbet
Studieområdet

Øvrige valgfag – som kan indgå i valgfagspakker
Matematik B/A, Tysk A, Retorik C. Det er på alle studieretninger muligt at opnå matematik på B eller A-niveau.
Ved andre valgfag er oprettelse afhængig af tilmeldingstallet til de enkelte valgfag.
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