
Valgfag i gymnasiet, med forbehold for lovændringer – 18/4-2016 

 
Valgfag i 2.g – valg af fag træffes i 1.g 

Kunstneriske studieretning og Sproglig studieretning: 

I forbindelse med det endelige valg af studieretning i slutningen af grundforløbet tilkendegiver elever der 

ønsker disse studieretninger også om de ønsker matematik eller samfundsfag på B-niveau som det 3. 

studieretningsfag. På baggrund af de indkomne ønsker meddelelse skolen hvilke studieretninger der oprettes, 

eventuelle elever der ikke får deres ønske opfyldt får mulighed for at vælge om blandt de oprettede 

studieretninger. 

 

 

Valgfag i 3.g  - valg af fag træffes i februar 2.g: 

Oprettelsen af valgfag afhænger af antallet af tilkendegivelser i 1. valgrunde (der skal normalt 7 elever til, for 

at et valgfag bliver oprettet). På baggrund af tilkendegivelserne beslutter skolen, hvilke valgfag, der oprettes. 

Elever der ikke har fået deres ønske opfyldt i 1. valgrunde får efterfølgende mulighed for at vælge om blandt 

de oprettede valgfag. 

 

Til de forskellige studieretninger udbydes normalt følgende valgfag til 3.g: 

 

 

Samfundsvidenskabelig studieretning (SamfundsfagA, MatematikB, ScienceB) 

 

Et af nedenstående fag skal løftes fra B-niveau til A-niveau: 

Matematik, Engelsk, Tysk fortsætter, Fransk fortsætter 

 

Et af nedenstående fag skal løftes fra C-niveau til B-niveau: 

Biologi, Fysik, Kemi 

 

Elever der ikke har Spansk Begynder som 2.fremmedsprog skal desuden vælge enten 

billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi eller musik på C-niveau. 
 

Naturvidenskabelig studieretning  (MatematikA, KemiB, FysikB) 

 

For elever der ikke har Spansk som 2. fremmedsprog: 

 

Et af nedenstående fag skal løftes fra B-niveau til A-niveau: 

Fysik, Kemi, Engelsk, Tysk fortsætter, Fransk fortsætter 

 

Desuden vælges enten billedkunst, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi eller musik på C-

niveau. 
 

For elever der har Spansk som 2. fremmedsprog er der 3 muligheder: 

 

a) Et af nedenstående fag løftes fra B-niveau til A-niveau: 

Fysik, Kemi, Engelsk  

 

b) Et af nedenstående fag vælges på C-niveau: 

Billedkunst, Dramatik eller Musik 

 

c) Hvis eleven ønsker at afslutte Spansk på B-niveau efter 2.g er dette muligt i fald der vælges 

enten Kemi eller Fysik på A-niveau. I dette tilfælde skal eleven vælge som for elever der ikke 

har Spansk som 2.fremmedsprog – se ovenfor. 

 

  



Valgfag i gymnasiet, med forbehold for lovændringer – 18/4-2016 

 
 

 
Kunstnerisk studieretning (MusikA, EngelskA, MatematikB eller SamfundsfagB)  

 

For elever der har valgt matematik på B-niveau: 

 

Et af nedenstående fag skal løftes fra C-niveau til B-niveau: 

Biologi, Fysik, Kemi, Idræt. 

 

For elever der har valgt Samfundsfag på B-niveau: 

 

Et af nedenstående fag skal løftes fra C-niveau til B-niveau: 

Biologi, Fysik, Kemi 

 

 

Samfund og Business (SamfundsfagA, EngalskA, MatematikB) 

 

Et af nedenstående fag skal løftes fra B-niveau til A-niveau: 

Matematik, Tysk fortsætter, Fransk fortsætter 

 

Et af nedenstående fag skal løftes fra C-niveau til B-niveau: 

Biologi, Fysik, Kemi 

 

 

Sproglig studieretning – optag 2016 og tidligere  ( EngelskA, SpanskA, MatematikB eller 

SamfundsfagB) 

 

Et af nedenstående fag skal løftes fra C-niveau til B-niveau: 

Biologi, Fysik, Kemi 

 

 

 

Sproglig studieretning – optag fra 2017 ( EngelskA, SpanskA, TyskF eller FranskF B ) 

(Global studieretning) 

Som frivilligt valgfag i 3.g kan matematik eller fortsættersproget løftes fra B-niveau til A-niveau. 

 


