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HANDELSGYMNASIET AALBORG - HHX
HHX - KORT FORTALT
Brænder du for business, økonomi og det internationale område? På Handelsgymnasiet Aalborg får du en
gymnasieuddannelse med fokus på handel, erhvervsliv,
sprog, innovation og samfundet omkring dig. Her bliver
viden omsat til praksis, og du får en god forståelse af den
verden, du er en del af.
På HHX kan du dyrke og styrke de fag, der netop m
 atcher
dine interesser. Du vil både møde fag, der er unikke for
Handelsgymnasiet blandet med nogle af de fag, du allerede kender fra folkeskolen.
Du vil også blive udfordret på din kreative og logiske sans
på en helt anden måde, end hvad du er vant til. Og endelig vil du opleve en tæt kontakt til erhvervslivet med opgaver taget direkte fra virkeligheden.
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Handelsgymnasiet Aalborg har

afdelinger
(Turøgade og Saxogade)
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ET GODT SPRINGBRÆT
Med en HHX-uddannelse i bagagen er du klar til en
videregående uddannelse og senere karriere i erhvervslivet - enten herhjemme eller i udlandet.
Du behøver ikke en færdig karriereplan, inden du
begynder på HHX. Tværtimod kan uddannelsen hjælpe
dig til at beslutte, hvilken videreuddannelse og karrierevej,
der passer til netop dig!

1010
604
elever på Turøgade

elever på Saxogade

TRE ÅR PÅ HANDELSGYMNASIET
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GRUNDFORLØB

VALG AF
STUDIERETNING

VÆLG DINE
VALGFAG

HHX
STUDENT

De tre første måneder på
Handelsgymnasiet kaldes for
grundforløb. Her deltager du i
intro-arrangementer og du lærer
de nye HHX-fag at kende.

I løbet af grundforløbet skal du beslutte dig for, hvilken studieretning
du vil fortsætte med. Hos os kan
du vælge mellem otte forskellige
studieretninger.

I 2.g skal du vælge de valgfag,
som du ønsker at fordybe dig i på
3.g. Antallet af valgfag afhænger af
studieretning, dit 2. fremmedsprog
og hvilke niveauer, du vælger.

Efter tre spændende og lærerige
år på Handelsgymnasiet bliver du
handelsstudent. Du er nu klar til at
søge direkte ind på mange videregående uddannelser.

1

Erhvervscase er et tværfagligt caseforløb i fagene afsætning og virksomhedsøkonomi

2

På studieområdet skal du arbejde med teori og metode på tværs af fag. I 3.g skal du udarbejde et studieområdeprojekt, hvor flere af fagene integreres.

14
Vælg mellem

spændende valgfag på
forskellige niveauer
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VIDEREUDDANNELSE OG KARRIERE

HVAD KAN DIN
HHX-UDDANNELSE
FØRE TIL?

Handelsgymnasiet giver
adgang til over

200
videregående uddannelser
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Lange
videregående
uddannelser

•
•
•
•

Sprog
Økonomi
Datalogi
Jura

•
•
•
•

Historie
Psykologi
Samfundsfag
Statskundskab

• Sociologi
• Revision
• osv.

Mellemlange
videregående
uddannelser

•
•
•
•

Lærer
Pædagog
Socialrådgiver
Officer

•
•
•
•

Politibetjent
Sygeplejerske
Arkitekt
Bibliotekar

• Journalist
• Fysioterapeut
• osv.

Korte
videregående
uddannelser

•
•
•
•

Markedsføringsøkonom
Finansøkonom
Datamatiker
Transportlogistiker

• Serviceøkonom
• Multimediedesigner
• osv.

Trainee/
elevstilling

Trainee-/elevstilling i en virksomhed. Typisk inden for
revision, forsikring, spedition, shipping, regnskab m.m.

Iværksætter

Nogle HHX-elever vælger at forfølge deres iværksætterdrøm efter, at de har afsluttet Handelsgymnasiet.

LÆS VIDERE EFTER HHX
Med en studentereksamen fra Handelsgymnasiet har du
mange muligheder for at uddanne dig videre på fx universiteter, handelshøjskoler og erhvervsakademier. Faktisk giver HHX direkte adgang til over 200 videregående
uddannelser.
På Handelsgymnasiet lægger vi stor vægt på at tilrettelægge undervisningen, så du forberedes til en videregående uddannelse. Det gør vi bl.a. ved at samarbejde med
AAU og UCN i flere forskellige sammenhænge.

MARKETINGPOLITIK
INFORMATION BUSINESS

HANDEL

E-DESIGNER
KULTUR

OFFICER
RETORIK

SHIPPING

HANDELSØKONOM DANSK SOCIOLOGI

RADIOGRAF

TANDPLE

LOGISTIKØKONOM

HISTORIE
ØKONOMI OG IT

ARKITEKT

JOURNALIST

FINANS

LÆRER JURA

ERHVERVSJURADESIG
SOCIALRÅDGIVER

MATEMATIK

SAMFUNDSFAG

MEDIER

IT-TEKNOLOG

INTERNATIONALT
VIRKSOMHEDSSTUDIER

FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB
INTERNATIONAL BUSINESS
MARKEDSFØRINGSØKONOM

INTERAKTIONSDESIGN

INNOVATION

FILOSOFI

SPANSK

BIBLIOTEKAR

EKSPORT

ERHVERVSØKONOMI
INFORMATIONSVIDENSKAB
FINANCIAL
CONTROLLER
GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER TOLK
OFFENTLIG ADMINISTRATION
IT

ANTROPOLOGI

MULTIMEDIEDESIGNER

POLITIBETJENT
STATSKUNDSKAB

VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

PROCES AFSÆTNING
SERVICEØKONOM

FRANSK
DESIGN

SAMFUND
REVISION

ENGELSK

FINANSØKONOM
KULTUR OG SPROG

KOMMUNIKATION

DATAMATI

PRODUKTIONSTEKNOLOG

FYSIOTERAPEUT

TYSK

PSYKOLOGI SPROG ADMINISTRATION

BLIV UDDANNET TIL FREMTIDENS JOB
Hvad er dit drømmejob? I dag er dit svar måske journalist,

På Handelsgymnasiet sætter vi en ære i at klæde dig

advokat, pilot eller psykolog. Men i fremtiden vil svaret

på til fremtidens jobmarked. Vi inddrager i høj grad de

formentlig lyde helt anderledes. Her vil jobtitler som klima-

digitale og sociale medier i undervisningen, og vi har et

politimand, dataskraldemand og måske virtuel advokat

tæt samarbejde med erhvervsliv og de videregående

stå på det elektroniske visitkort!

uddannelsesinstitutioner.

Jobtitlerne lyder måske som sort snak, men udviklingen

På den måde lærer du allerede nu om erhvervslivets

i samfundet og nye elektroniske medier stiller nye krav til

tendenser, og hvor de bevæger sig hen. Kort sagt forsø-

samfundet og virksomheder. Og med udviklingen følger

ger vi at forberede dig på fremtidens job - uanset hvad din

nye stillinger og jobtitler.

jobtitel må blive.
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ERHVERVSLIVETS GYMNASIUM
HELT TÆT PÅ VIRKELIGHEDEN
Det skal være sjovt at lære! Og på Handelsgymnasiet
Aalborg tror vi på, at du lærer bedst, hvis du har en klar
fornemmelse af, hvordan teorien kan bruges i praksis.
Derfor tager undervisningen i vid udstrækning udgangspunkt i verden omkring os. Samtidig krydres den med
konkrete virksomhedscases og spil.
På HHX har vi også klasser, der direkte samarbejder
med virksomheder i erhvervslivet. Her tilrettelægges
undervisningen, så der inddrages konkrete, virkelige

eksempler fra virksomhedernes dagligdag. Så får du

endnu større kendskab til og forståelse for erhvervslivets
forhold.
Skolen har indgået partnerskabsaftaler med Nowaco,
Beierholm, Spar Nord, Fårup Sommerland, Aalborg Zoo,
Blue Water Shipping, Bodylab, VELA, UCN og Aalborg
Universitet.

PARTNERSKABSVIRKSOMHEDER:

6

”

TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN
Jeg går på studieretningen ’Økonomi og Marketing’. I løbet
af 1.G har vi lært en masse teori og spændende modeller at
kende i fx fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. Her i
2.G får vi så mulighed for at kombinere teorien med noget
mere praktisk - som fx at tage ud på forskellige virksomhedsbesøg. Det bliver super spændende.
André Holm, 2.I

7
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EGET INNOVATIONSMILJØ
En af Danmarks vigtigste ressource vil i fremtiden være
evnen til at være innovativ – dvs. tænke nyt, se muligheder
og omsætte idéer til virkelighed.
Handelsgymnasiet Aalborg har sit helt eget start-up miljø
AHEAD, hvor der gennemføres forskellige aktiviteter, der
støtter foretagsomme elever i deres iderigdom og nysgerrighed på iværksætteri. Her kan du få vejledning og
fysiske rammer til at starte din egen virksomhed.

Innovation og
entreprenørskab
er to centrale
nøgleord på
Handelsgymnasiet.

Uanset hvilken studieretning du vælger, har du mulighed
for at afprøve både dig selv og HHX-fagene i praksis.
Du finder iværksættermiljøet AHEAD på både Turøgade
og Saxogade. Læs mere om mulighederne og de enkelte
aktiviteter på www.ah.dk/ahead.

”

DIREKTØR FOR EGEN VIRKSOMHED
Jeg startede i Network AHEAD i 1.G, da jeg sammen med min
far har oprettet en lille virksomhed. Her mødte jeg en masse
andre elever, som også har deres egen virksomhed. I AHEADmiljøet er det muligt at få hjælp og sparring, hvilket jeg bl.a. har
benyttet mig af til at udvikle min markedsføring i virksomheden.
Jeg vil klart anbefale AHEAD-miljøet, hvis du har en drøm om
start af virksomhed.
Christian Bundgaard, 2.A og medstifter af Bundgaard Økologi

SÆT FOKUS PÅ INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

MASTER CLASS AHEAD
Master Class AHEAD er et tilbud til dig, der vil have
kompetencer til start og drift af egen virksomhed. Du
får på 11 moduler basal og praksisnær viden om centrale emner som fx økonomi, markedsføring og juridiske
forhold. Modulerne foregår efter skoletid og alle uanset
studieretning kan deltage. Lige nu er over 90 elever tilknyttet Master Class AHEAD. Når du har gennemført
samtlige moduler, vil du få et diplom.
Som medlem af Master Class AHEAD har du desuden
mulighed for at vælge at få en vejleder, der støtter dig
i processen mod egen virksomhed og hjælper dig med
at finde relevante samarbejdspartnere og/eller rådgivere,
når det er nødvendigt. Vejlederen hjælper dig desuden
med at planlægge din tid, så der bliver tid til både skolearbejde samt arbejde med dine virksomhedsplaner.

9

NYE FAG - NY VIDEN!
Lav rap i virksomhedsøkonomi, tegneserier i matematik, film og reklamekampagner i afsætning og skriv med på Danmarkshistorien i historie. På Handelsgymnasiet Aalborg tænker vi
ud af boksen, og her kommer du til at lære nye fagområder at kende.
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AFSÆTNING

HISTORIE

MARKEDSKOMMUNIKATION

Du får bl.a. kendskab til, hvordan virksomheder kan sælge deres produkter
bedst muligt, og hvorfor folk køber de
varer, som de gør. Her lærer du at analysere et marked og lave en markedsføringsstrategi.

Handler om, hvordan mennesker lever i
dag set i lyset af den udvikling, der har
fundet sted igennem tiden. Her bliver
der kigget bredt på historien i forhold
til både Danmark og udlandet – fx ud
fra emner som Berlinmurens fald eller
Grundloven.

Du får et indblik i virksomheders kommunikation. Du lærer om, hvordan man
udformer det helt rigtige budskab, og
du kommer til at analysere og arbejde
med reklamer i forhold til forskellige
medier og platforme.

DESIGN

INNOVATION

INFORMATIK

Du lærer om forskellige former for design - både i forhold til konkrete produkter som telefoner, ure, tøj etc., og
i form af fysiske omgivelser såsom
bygninger. Her lægges der vægt på det
praktiske, og du lærer at visualisere og
bygge modeller.

Faget er for dig, der interesserer dig
for innovation og det at skabe nyt.
Her lærer du at arbejde kreativt med
idé- og forretningsudvikling i forhold til
virksomheder og organisationer - det
gælder lige fra udvikling af værdiskabende idéer til realisering af innovative
løsninger.

Informatik er et moderne It-fag, der
spænder bredt, og giver kompetencer, som er nødvendige i et digitaliseret
samfund. Du lærer bl.a. om, hvordan
internettet er skruet sammen, hvordan
din telefon gemmer alle dine billeder og
hvordan du beskytter dig mod hackere.

ERHVERVSJURA

INTERNATIONAL ØKONOMI

PSYKOLOGI

Du får et indblik i de juridiske regler, der
gælder i et retssamfund, og hvordan
disse på én gang skaber muligheder
og sætter rammer for virksomheder og
forbrugere. Du lærer bl.a. om indgåelse
af kontrakter, køb og salg af varer og
erstatningsansvar.

Her får du undervisning i de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien – både i forhold til Danmark og
resten af verden. Derudover vil du lære
om international handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk
vækst m.m.

Du får et godt indblik i menneskets
udvikling, og hvordan vi som personer
tænker, føler og handler i forskellige situationer. Du lærer også, hvordan faktorer som arv, miljø, kultur og historie
kan spille ind i forhold til vores adfærd.

FINANSIERING

KULTURFORSTÅELSE

VIRKSOMHEDSØKONOMI

Du lærer at analysere aktuelle og konkrete problemstillinger ud fra en økonomisk vinkel. Samtidig får du en viden
om internationale finansielle markeder,
og om virksomheders mulighed for at
fremskaffe og anvende kapital.

Du lærer om forskellige landes kulturer,
og du lærer desuden om, hvilke muligheder det giver dig selv og/eller en
virksomhed at forstå og imødekomme
kulturelle forskelle.

Du kommer til at beskæftige dig med
virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du får desuden et indblik i økonomiske modeller og planer, budgetter og
regnskaber i en virksomhed.

DINE FAG PÅ HANDELSGYMNASIET

OBLIGATORISKE FAG
Uddannelsen på Handelsgymnasiet består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. De obligatoriske
fag er de fag, som alle elever skal have uanset valg af
studieretning. På HHX består de obligatoriske fag af:

ALMENE FAG

FAG PÅ A-NIVEAU
FORLØBER OVER ALLE TRE ÅR I UDDANNELSEN

FAG PÅ B-NIVEAU
FORLØBER OVER TO ÅR I UDDANNELSEN

• Dansk A
• Historie B

FAG PÅ C-NIVEAU

• Samfundsfag C

FORLØBER OVER ET ÅR

• Matematik B (dog ikke obligatorisk for den sproglige
studieretning)

NYE FAG
• Afsætning B
• Virksomhedsøkonomi B
• International Økonomi B
• Erhvervsjura C
• Informatik C

FREMMEDSPROG
• Engelsk A
• 2. fremmedsprog - enten
- fortsætter B (Tysk / Fransk) eller

DIT VALG AF SPROGFAG HAR
BETYDNING FOR DINE VALGFAG
Ud over Engelsk A skal du have et andet fremmedsprog enten som fortsættersprog (Tysk/Fransk) eller begyndersprog (Fransk/Spansk).
Vælger du et fortsættersprog, skal du have faget i 2 år.
Vælger du et begyndersprog, skal du have faget i alle 3
år, og du vil derfor få ét valgfag mindre i 3.g.

- begynder A (Fransk / Spansk)

VÆLG MELLEM 14 VALGFAG
På Handelsgymnasiet Aalborg udbyder vi følgende valgfag:
• Afsætning A
• International økonomi A
• Tysk A
• Virksomhedsøkonomi A
• Matematik B / A
• Erhvervsjura B
• Samfundsfag B
• Design C
• Idræt C
• Innovation C
• Finansiering C
• Kulturforståelse C
• Markedskommunikation C
• Psykologi C
Antallet af og niveauet på de mulige valgfag afhænger af
studieretningen og dit valg af 2. fremmedsprog.
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HER HAR
HHX-ELEVER
VÆRET

SPECIELLE PROFILER: INTERNATIONAL KLASSE OG ELITESPORT

INTERNATIONALE KLASSER
Sigter du mod en uddannelse i udlandet eller en karriere
i en international virksomhed? Og ønsker du en større
international forståelse? Så er en international klasse på
Handelsgymnasiet noget for dig. Her oplever du verden

”

i både Europa og USA – alt imens du går på gymnasiet.

HELE VERDEN - TUR/RETUR
Vi er virkelig glade for vores valg af den internationale linje.
Det er en fed mulighed, hvis du interesserer dig for at rejse og
gerne vil have nogle gode oplevelser i udlandet. Trods corona
og dermed aflyste studieture til blandt andet USA har skolen
været hurtig til at omstille rejseplanerne. I stedet kan vi nu se
frem til studieture, der går til både Berlin, Amsterdam og England. Det glæder vi os meget til.

Som elev i en international klasse deltager du i tre studieture i løbet af dine tre år på gymnasiet. De to første ture
går til europæiske lande, mens turen i 3.g går til USA. Alle
vores internationale klasser modtager undervisning, hvor
der i højere grad fokuseres på internationale forhold og
noget af undervisningen foregår endda på engelsk. Det
koster ca. 30-35.000 kr. at gå i en international klasse.
De internationale klasser oprettes inden for de to studieretninger ’Økonomi’ samt ’Global Økonomi og Marketing’. Ønsker du at gå i en international klasse, skal du
derfor vælge én af disse studieretninger.

Anna Moos og Molise Mouritzen, 3.E

KOMBINER SPORT MED
HHX-UDDANNELSEN
På Handelsgymnasiet Aalborg kan du kombinere sport
og uddannelse. Vi har oprettet Elitesportsklasser, så du
både kan forfølge dine ambitioner inden for idrætsverdenen og samtidig få en HHX-uddannelse.
Vi ved, at du som talentfuld ung atlet har behov for øget
fleksibilitet, når du skal kombinere uddannelse og elitesport. Dette giver vi mulighed for på Handelsgymnasiet.
Her vil du opleve et miljø, der styrker dine muligheder for
at kombinere idræt og uddannelse. Udover en individuel
tilrettelæggelse af dit uddannelsesforløb, så får du også
mulighed for mere fleksible afleveringsfrister og supplerende undervisning. Som Team Danmark elev har du desuden mulighed for at forlænge din uddannelsestid.

PÅ HANDELSGYMNASIET AALBORG GÅR DER I
DAG 95 ELEVER, DER DYRKER ELITESPORT.
40 AF DISSE ER TEAM DANMARK-ELEVER.

Alle elitesportselever vil få studieretningen ’Økonomi og
Marketing’ og vil blive tilknyttet Turøgade.
13

STUDIERETNINGER 2022-2025
I løbet af de første tre måneder på Handelsgymnasiet bliver du introduceret for de otte studieretninger, som udbydes på Handelsgymnasiet Aalborg. Du får et indblik i fagområder, fagene og hvilke typer videregående uddannelser, de enkelte studieretninger er målrettet
mod. Forløbet skulle gerne gøre dig i stand til at vælge den studieretning, der er den rigtige for dig.

STUDIERETNINGER PÅ HHX

1

ØKONOMI

2

ØKONOMI OG TAL

3

ØKONOMI OG MARKETING

4

GLOBAL ØKONOMI OG MARKETING

5

INNOVATION OG STARTUP

Virksomhedsøkonomi A
International Økonomi A

Mulighed for
international klasse

Virksomhedsøkonomi A
Afsætning A

Afsætning A
International Økonomi A

Afsætning A
Innovation B

6
7

SPROG OG INTERNATIONALE FORHOLD

8

SAMFUND OG MATEMATIK

Virksomhedsøkonomi A
International Økonomi A + Samfundsfag B

Tysk A
Fransk B eller Spansk B

Matematik A
International Økonomi A

Er dine interesser inden for økonomi og samfundsforhold - både
nationalt og internationalt set? På
denne studieretning får du indblik i
både offentlige og private virksomheder.
Studieretningen er for dig, der
gerne vil arbejde med matematik
og som ønsker at lære om virksomheders budgetter, regnskaber og
nøgletal.

Virksomhedsøkonomi A
Matematik A

SAMFUND OG BÆREDYGTIGHED
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INDHOLD

Mulighed for
elitesportsklasse

Interesserer du dig for virksomheders økonomi, marketing og strategi? På denne studieretning lærer
du både om regnskab, økonomi og
reklame.

Mulighed for
international klasse

Studieretningen er for dig, der
synes marketing, reklame og salg
lyder spændende, og som samtidig
gerne vil vide mere om samfundet
omkring dig.

Studieretningen er for dig, som
gerne vil arbejde med idé- og forretningsudvikling - lige fra idéen
skabes og til den kan realiseres.
Studieretningen er for dig, der interesserer dig for økonomi og for udviklingen i samfundet. Her lærer du
om spændende emner som kultur,
bæredygtighed, FN’s verdensmål og
grøn økonomi.
Brænder du for sprog og kulturforståelse og tænker, at du vil kombinere dette med økonomiske fag,
så er denne studieretning oplagt
for dig.
Studieretningen er for dig, der
gerne vil arbejde med matematik
og økonomi, og som måske drømmer om et job inden for fx bankeller forsikringsverdenen.

MULIGHED FOR
BEGYNDERSPROG

MULIGHED FOR
FEM A-FAG

ANTAL VALGFAG PÅ
STUDIERETNINGEN

Ved fortsættersprog:
2-3 valgfag

Ved fortsættersprog:
2-3 valgfag
Ved begyndersprog:
1 valgfag

Ved fortsættersprog:
2-3 valgfag
Ved begyndersprog:
1 valgfag

Ved fortsættersprog:
2-3 valgfag
Ved begyndersprog:
1 valgfag

Ved fortsættersprog:
1 valgfag
Ved begyndersprog:
Ingen valgfag

Ved fortsættersprog:
1 valgfag

Begyndersprog er
en del af
studieretningen

STUDIERETNINGEN
UDBYDES PÅ

Saxogade
Turøgade

I de internationale klasser skal dit ene valgfag
vælges mellem to forudbestemte C-fag. Det andet valgfag vælges blandt
alle skolens valgfag.
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Turøgade

Saxogade
Turøgade

Saxogade
Turøgade

Saxogade
Turøgade

Saxogade
Turøgade

Ved begyndersprog:
3 valgfag

Saxogade

Ved begyndersprog:
1 valgfag

LÆS MERE
PÅ SIDE

Saxogade

Ved begyndersprog:
Ingen valgfag

Ved fortsættersprog:
2-3 valgfag

SÆRLIGE
FORHOLD

Turøgade

Turøgade

Elitesport udbydes på
afdelingen i Turøgade.

18

I de internationale klasser skal dit ene valgfag
vælges mellem to forudbestemte C-fag. Det andet valgfag vælges blandt
alle skolens valgfag.

19

Ved fortsættersprog:
Valgfaget skal bruges til
at løfte et fag fra
B- til A-niveau.

20

Samfundsfag B medfører
for begyndersprogselever
50 timer mere end normen. På studeretningen
kan Erhvervsjura B ikke
vælges som valgfag.

21

Et valgfag skal bruges
til at løfte et fag fra
B- til A-niveau. Mulighed
for Matematik B

22

23
15
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STUDIERETNINGER PÅ HANDELSGYMNASIET AALBORG - 2022-2025

ING 1

STUDIERETN

I
M
O
N
O
ØK
STUDIERETNINGSFAG:
• Virksomhedsøkonomi A
• International Økonomi A

Mulighed for international klasse - læs mere s. 13

Er dine interesser inden for økonomi og samfundsforhold - både nationalt og
internationalt? Få indblik i både offentlige og private virksomheder.
Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med ø
 konomi
- både når det gælder den enkelte virksomhed, men også på

FORSLAG TIL VALGFAG:

både et nationalt og internationalt plan. Dine interesser går
både i retningen af at arbejde med økonomi og samfunds-

• Matematik A

forhold, og hvordan en virksomhed kan skabe succes i et

• Erhvervsjura B

samfund, der konstant udvikler sig.

• Samfundsfag B
• Finansiering C

Måske drømmer du om en fremtid som ejendomsmægler,

• Kulturforståelse C

økonomisk rådgiver eller revisor. Oplagte videregående uddannelser kan fx være inden for økonomi, samfundsvidenskab og

Men du kan naturligvis vælge
frit mellem vores mange valg-

jura eller en uddannelse inden for sprog.

fag. Se listen på s. 11.
UDBYDES PÅ

TURØGADE

3.G

Virksomheds- International
økonomi A
økonomi A

Dansk A

Engelsk A

2.G

Virksomheds- International
økonomi A
økonomi A

Dansk A

Engelsk A

Matematik B

1.G

Virksomhedsøkonomi A

Dansk A

Engelsk A

Matematik B

Grundforløb
(3 mdr.)

Historie B
Historie B
(kun Saxogade)

2-3 valgfag
Tysk B

Afsætning B

Tysk B

Afsætning B

Erhvervsjura C
Samfundsfag C

Informatik C

På grundforløbet indgår følgende fag: Afsætning, International Økonomi, Dansk, Engelsk, Matematik, Sprog, Virksomhedsøkonomi, Informatik, Innovation og Samfundsfag.
Studieretningsfag
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SAXOGADE

Obligatoriske fag

Valgfag

STUDIERETNINGER PÅ HANDELSGYMNASIET AALBORG - 2022-2025

ING 2

STUDIERETN

L
A
T
G
O
I
M
O
N
O
ØK
STUDIERETNINGSFAG:
• Virksomhedsøkonomi A
• Matematik A

Studieretningen er for dig, der gerne vil arbejde med matematik og som ønsker
at lære om virksomheders budgetter, regnskaber og nøgletal.
På denne studieretning sætter vi fokus på matematik og
regnskab. Her kigger vi nærmere på forskellige matematiske

FORSLAG TIL VALGFAG:

modeller, og du lærer at analysere regnskaber og nøgletal i en

• International Økonomi A

virksomhed.

• Erhvervsjura B

Studieretningen er oplagt for dig, der fx gerne vil arbejde

• Finansiering C

inden for forsikringsverdenen, ejendomshandel eller økonomi.
Studieretningen leder naturligt op til videregående uddannelser

Men du kan naturligvis vælge
frit mellem vores mange valgfag. Se listen på s. 11.

inden for fx økonomi, matematik og jura.

UDBYDES PÅ

TURØGADE

Virksomhedsøkonomi A

Engelsk A

Historie B

(Kun begyndersprog)

3.G

Matematik A

2.G

VirksomhedsMatematik A
økonomi A

Dansk A

Engelsk A

2. fremmed- International
Afsætning B
(kun Saxogade)
sprog
Økonomi B

1.G

Matematik A

Virksomhedsøkonomi A

Dansk A

Engelsk A

Afsætning B

Grundforløb
(3 mdr.)

Dansk A

SAXOGADE

Erhvervsjura C

Historie B

2. fremmedsprog

Samfundsfag C

2-3 valgfag ved
fortsættersprog
1 valgfag ved
begyndersprog

Informatik C

På grundforløbet indgår følgende fag: Afsætning, International Økonomi, Dansk, Engelsk, Matematik, Sprog, Virksomhedsøkonomi, Informatik, Innovation og Samfundsfag.
Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag
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STUDIERETNINGER PÅ HANDELSGYMNASIET AALBORG - 2022-2025

ING 3

STUDIERETN
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STUDIERETNINGSFAG:
• Virksomhedsøkonomi A
• Afsætning A

Mulighed for elitesportsklasse - læs mere s. 13

Interesserer du dig for virksomheders økonomi, marketing og strategi? På
denne studieretning lærer du om både regnskab, økonomi og reklame.
Studieretningen er for dig, der har interesse inden for virksomhedens økonomi og strategi. Her lærer du både om regnskab,

FORSLAG TIL VALGFAG:

økonomi og reklame, og hvordan disse områder skal spille

• International Økonomi A

sammen for at skabe en succesfuld virksomhed.

• Erhvervsjura B

Du drømmer måske om en fremtid som revisor eller

• Samfundsfag B

reklamechef. Dine uddannelsesplaner kunne gå i retning af

• Innovation C

videregående økonomiske uddannelser eller en uddannelse
som cand. mag. i sprog. Måske overvejer du en uddannelse

Men du kan naturligvis vælge
frit mellem vores mange valgfag. Se listen på s. 11.

som jurist.

UDBYDES
UDBYDES PÅ
PÅ

TURØGADE
TURØGADE

3.G

VirksomhedsAfsætning A
økonomi A

2.G

VirksomhedsAfsætning A
økonomi A

1.G

VirksomhedsAfsætning A
økonomi A

Grundforløb
(3 mdr.)

Dansk A
Dansk A

Engelsk A
Engelsk A
Engelsk A

Historie B

(Kun begyndersprog)

2. fremmed- International
Matematik B
(kun Saxogade)
sprog
Økonomi B

Erhvervsjura C

Historie B

Matematik B

2. fremmedsprog

Samfundsfag C

2-3 valgfag ved
fortsættersprog
1 valgfag ved
begyndersprog

Informatik C

På grundforløbet indgår følgende fag: Afsætning, International Økonomi, Dansk, Engelsk, Matematik, Sprog, Virksomhedsøkonomi, Informatik, Innovation og Samfundsfag.
Studieretningsfag
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Dansk A

SAXOGADE
SAXOGADE

Obligatoriske fag

Valgfag

STUDIERETNINGER PÅ HANDELSGYMNASIET AALBORG - 2022-2025

ING 4

STUDIERETN
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STUDIERETNINGSFAG:
• Afsætning A
• International Økonomi A

Mulighed for international klasse - læs mere s. 13

Studieretningen er målrettet dig, der synes marketing, reklame og salg lyder
spændende, og som samtidig gerne vil vide mere om samfundet omkring dig.
På studieretningen lærer du om marketing, reklame og salg
og du kommer samtidig til at deltage i samfundsfaglige

FORSLAG TIL VALGFAG:

diskussioner. Her lærer du at se muligheder og udfordringer,
som rækker langt ud over landets grænser. Du undervises bl.a.

• Matematik A

i, hvordan virksomheder kan udvikle sig, når de samtidig påvir-

• Erhvervsjura B

kes af udviklingen i udlandet - fx fra USA.

• Innovation C
• Markedskom. C

Studieretningen styrker dig til videregående uddannelser.
Måske drømmer du om et job som marketingschef eller


Men du kan naturligvis vælge
frit mellem vores mange valgfag. Se listen på s. 11.

økonomikonsulent eller måske går dine uddannelsesplaner i
retning af videregående samfundsfaglige eller økonomiske
uddannelser.
UDBYDES PÅ

3.G
2.G
1.G
Grundforløb
(3 mdr.)

TURØGADE

Afsætning A

International
økonomi A

Afsætning A

International
økonomi A

Afsætning A

Dansk A
Dansk A
Dansk A

SAXOGADE

Engelsk A

Historie B

(Kun begyndersprog)

Engelsk A

2. fremmed- VirksomhedsMatematik B
(kun Saxogade)
sprog
økonomi B

Engelsk A

2. fremmed- Virksomhedssprog
økonomi B

Erhvervsjura C

Historie B

Matematik B

Samfundsfag C

2-3 valgfag ved
fortsættersprog
1 valgfag ved
begyndersprog

Informatik C

På grundforløbet indgår følgende fag: Afsætning, International Økonomi, Dansk, Engelsk, Matematik, Sprog, Virksomhedsøkonomi, Informatik, Innovation og Samfundsfag.
Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag
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STUDIERETNINGER PÅ HANDELSGYMNASIET AALBORG - 2022-2025

ING 5

STUDIERETN
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T
A
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T
R
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T
S
G
O

STUDIERETNINGSFAG:
• Afsætning A
• Innovation B

Studieretningen er for dig, som vil arbejde med idé- og forretningsudvikling - fra
idéen skabes og til den kan realiseres. Sæt innovation og entreprenørskab i fokus.
Du skal vælge denne studieretning, hvis du gerne vil arbejde
med idé- og forretningsudvikling i såvel nye som eksisterende
virksomheder. Her er der fokus på salg, formidling, økonomi og
ledelse. Samtidig lærer du at tænke kreativt og være innovativ -

• International Økonomi A

Vælger du fortsættersprog,

lige fra idéen skabes og til at den kan føres ud i livet, så den kan

• Tysk A

skal dit valgfag bruges på

få værdi for virksomheden eller samfundet. Som supplement til

• Virksomhedsøkonomi A

enten Matematik A, Virksom-

studieretningen har du desuden mulighed for at arbejde i HHX’s

• Matematik A

hedsøkonomi A, International
Økonomi A eller Tysk A.

eget startup miljø, som findes på både Turøgade og Saxogade.
Måske går dine karrieredrømme i retning af en videregående
uddannelse inden for økonomi, marketing eller jura – eller det at
blive iværksætter med egen virksomhed.
UDBYDES PÅ

TURØGADE

Afsætning A Innovation B

Dansk A

Engelsk A

2.G

Afsætning A Innovation B

Dansk A

Engelsk A

Grundforløb
(3 mdr.)

Afsætning A

Dansk A

Men du kan naturligvis vælge
frit mellem vores mange valgfag. Se listen på s. 11.

Vælger du begyndersprog,
kan du ikke vælge valgfag.

SAXOGADE

3.G

1.G

Engelsk A

Historie B
Matematik B
Matematik B

Historie B
(kun Saxogade)

(Kun begyndersprog)

Erhvervsjura C

2. fremmed- Virksomheds- International
sprog
økonomi B
økonomi B
2. fremmed- Virksomhedssprog
økonomi B

Samfundsfag C

Informatik C

1 valgfag
ved fortsættersprog
(Se særlige
forhold)

På grundforløbet indgår følgende fag: Afsætning, International Økonomi, Dansk, Engelsk, Matematik, Sprog, Virksomhedsøkonomi, Informatik, Innovation og Samfundsfag.
Studieretningsfag
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SÆRLIGE FORHOLD:

FORSLAG TIL VALGFAG:

Obligatoriske fag

Valgfag

STUDIERETNINGER PÅ HANDELSGYMNASIET AALBORG - 2022-2025

ING 6

STUDIERETN
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B

STUDIERETNINGSFAG:
• Virksomhedsøkonomi A
• International Økonomi A
• Samfundsfag B

Studieretningen er for dig, der interesserer dig for økonomi og udviklingen i
samfundet. Lær om emner som kultur, bæredygtighed og grøn økonomi.
Vil du være med til at forandre verden? Få en stor viden om
økonomi alt imens du lærer om nutidens samfund, og hvor

FORSLAG TIL VALGFAG:

vi bevæger os hen. Mange virksomheder arbejder i dag med
FN’s verdensmål for at sikre en bæredygtig udvikling. Men

• Design C

hvilken betydning har det for virksomheder, at de blive bæ-

• Innovation C

redygtige – både ift. brand og økonomi? Og hvordan påvirker

• Psykologi C

politiske beslutninger den verden, som vi lever i? Bliv klogere
Men du kan naturligvis vælge
frit mellem vores mange valgfag. Se listen på s. 11.

på dig selv, på verden og hvad fremtiden vil bringe.
Studieretningen er oplagt for dig, der gerne vil lære mere om
samfundet omkring dig, og som ønsker at uddanne dig videre
inden for områder som samfund, klima, bæredygtighed etc.
UDBYDES
UDBYDES PÅ
PÅ

TURØGADE
TURØGADE

SAXOGADE
SAXOGADE

3.G

Virksomheds- International
økonomi A
økonomi A

Dansk A

Engelsk A

2.G

Virksomheds- International
økonomi A
økonomi A

Dansk A

Engelsk A

Matematik B

1.G

Virksomhedsøkonomi A

Dansk A

Engelsk A

Matematik B

Grundforløb
(3 mdr.)

Historie B
Historie B
(Kun Saxogade)

(Kun begyndersprog)

Erhvervsjura C

2. fremmedsprog

Afsætning B

Samfundsfag B

2. fremmedsprog

Afsætning B

Samfundsfag B

1 valgfag ved
fortsættersprog
Informatik C

På grundforløbet indgår følgende fag: Afsætning, International Økonomi, Dansk, Engelsk, Matematik, Sprog, Virksomhedsøkonomi, Informatik, Innovation og Samfundsfag.
Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag
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STUDIERETNINGER PÅ HANDELSGYMNASIET AALBORG - 2022-2025

ING 7
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STUDIERETNINGSFAG:
• Tysk A
• Spansk B eller Fransk B

Brænder du for sprog og kulturforståelse og tænker, at du vil kombinere dette
med økonomiske fag, så er denne studieretning oplagt for dig.
Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med både
sprog og økonomi. Du er nysgerrig på at lære at begå dig på et
fremmedsprog fx i forhold til professionel forretningskorrespondance, og du vil gerne lære om kultur, så kommunikation er mu-

• Samfundsfag B

ligt mellem fremmede kulturer. Det gælder specielt for denne

• Design C

studieretning, at du afslutter matematik på c-niveau - dog har

• Markedskom. C

du mulighed for at tilvælge b-niveau.

• Psykologi C

Du drømmer måske om at arbejde i udlandet eller have et job
som eksportsælger eller tolk. Uddannelsesmæssigt er studieretningen ideel, hvis du ønsker en videregående uddannelse inden
for fx sprog og kommunikation.
UDBYDES PÅ

3.G

TURØGADE

Tysk A

Dansk A

2.G

Tysk A

Spansk B /
Fransk B

1.G

Tysk A

Spansk B /
Fransk B

Grundforløb
(3 mdr.)

Men du kan naturligvis vælge
frit mellem vores mange valgfag. Se listen på s. 11.

SAXOGADE

Engelsk A

Dansk A

Engelsk A

Dansk A

Engelsk A

Historie B
Virksomheds- International
Afsætning B
økonomi B
økonomi B
Matematik C

Afsætning B

Virksomhedsøkonomi B

1 løft til
A-niveau
samt 2
C-fag

Erhvervsjura C
Samfundsfag C

Informatik C

På grundforløbet indgår følgende fag: Afsætning, International Økonomi, Dansk, Engelsk, Matematik, Sprog, Virksomhedsøkonomi, Informatik, Innovation og Samfundsfag.
Studieretningsfag
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FORSLAG TIL VALGFAG:

Obligatoriske fag

Valgfag

STUDIERETNINGER PÅ HANDELSGYMNASIET AALBORG - 2022-2025

ING 8
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STUDIERETNINGSFAG:
• Matematik A
• International Økonomi A

Studieretningen er for dig, der gerne vil arbejde med matematik og økonomi, og
som måske drømmer om et job inden for fx bank- eller forsikringsverdenen.
Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med matematik,
økonomi og samfundsforhold - både nationalt og internationalt.

FORSLAG TIL VALGFAG:

Du får indsigt i matematisk teori og metode samt anvendelsen

• Erhvervsjura B
• Finansiering C
• Kulturforståelse C

af disse i virksomhedsmæssige og økonomiske sammenhænge.
Studieretningen styrker dig i forhold til videregående uddannelser
inden for økonomi, matematik, matematik-økonomi samt uddan-

• Markedskom. C

nelser hvor den finansielle sektor er omdrejningspunktet.

Men du kan naturligvis vælge
frit mellem vores mange valgfag. Se listen på s. 11.

UDBYDES PÅ

TURØGADE

International
økonomi A

Matematik A

2.G

International
Matematik A
økonomi A

Dansk A

Engelsk A

2. fremmed- VirksomhedsAfsætning B
(kun Saxogade)
sprog
økonomi B

1.G

Matematik A

Dansk A

Engelsk A

Afsætning B

Grundforløb
(3 mdr.)

Dansk A

Engelsk A

Historie B

(Kun begyndersprog)

3.G

Erhvervsjura C

Historie B

2. fremmed- Virksomhedssprog
økonomi B

Samfundsfag C

2-3 valgfag ved
fortsættersprog
1 valgfag ved
begyndersprog

Informatik C

På grundforløbet indgår følgende fag: Afsætning, International Økonomi, Dansk, Engelsk, Matematik, Sprog, Virksomhedsøkonomi, Informatik, Innovation og Samfundsfag.
Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Valgfag
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HANDELSGYMNASIET OG

DET SOCIALE LIV
ET STÆRKT SAMMENHOLD
Vi lægger stor vægt på det sociale liv og sammenhold.
Derfor arrangeres der løbende forskellige arrangementer, studieture og fester med plads til både dans, grin og
gode oplevelser. Det er nemlig vigtigt for os, at du trives
på din uddannelse, og at du har det godt sammen med
dine klassekammerater.

”

ET TRYGT SKOLEMILJØ

På Handelsgymnasiet
arrangeres der løbende temafester - fx
halloweenfest, fastelavnsfest, julefest osv.

Har du en idé til et arrangement? Som elev
er du med til at bestemme hvilke arrangementer, der skal afholdes.

På Handelsgymnasiet vil du allerede fra dag ét opleve et trygt
skolemiljø, hvor tutorer står klar til at byde dig velkommen.
Her kan du være dig selv og stadig føle, at du passer ind.
Den første tid på HHX vil desuden være fyldt med introarrangementer, så du lærer dine klassekammerater at kende. Så
glæd dig til både fester, fredagscaféer og forskellige idrætsarrangementer.
Freja Kjeldsen, 2.R og Katrine Hillersborg, 3.K

TUTORER BYDER VELKOMMEN
På Handelsgymnasiet Aalborg har vi et helt særligt tutorkorps, som står parat til at give dig den bedst mulige start
på gymnasielivet – både fagligt og socialt.
Korpset består af frivillige elever fra 2. og 3.g, og de sørger for at hjælpe dig godt igennem det første år på HHX.
Du møder allerede tutorerne den første skoledag.

24

IDRÆTSDAG OG AH CUP
Vild med sport? Hvert skoleår indledes med en idrætsdag
for alle elever på skolen. Her dystes der i discipliner som
beachvolley, fodbold, bueskydning og meget mere.
Og ikke nok med det! I løbet af skoleåret har du også
mulighed for at prøve kræfter i forskellige sportsdiscipliner, når der afholdes AH CUP i enten fodbold, håndbold,
basket eller badminton.

FREDAGSCAFÉ OG FESTER
Der arrangeres løbende fredagscafé. Her kan du lære nye
venner at kende eller blot hænge ud sammen med dine
klassekammerater.
Ofte er der underholdning for alle pengene. Enten med
lokale musikere, men vi har også haft besøg af Joey Moe,
som gav et brag af en koncert. Og når det kommer til humoristiske indslag, så har stand-up-komikere som Simon
Talbot, Mick Øgendahl og Ruben Søltoft kigget forbi.

FÅ INDFLYDELSE PÅ HVERDAGEN
På Handelsgymnasiet har vi et særligt elevdemokrati. Det
vil sige, at du som elev kan få indflydelse på nogle af de
beslutninger, der vedrører din hverdag på skolen. I praksis
fungerer det ved, at der findes forskellige udvalg - fx arrangementsudvalg, sportsudvalg og festudvalg. Her står
eleverne for at planlægge og gennemføre forskellige arrangementer – både sociale og de mere faglige.

FIND OS PÅ SOCIALE MEDIER
Følg med i hverdagen på HHX Aalborg:
facebook.com/ahturoegade
facebook.com/ahsaxogade
instagram.com/hhx_turoegade/
instagram.com/hhx_saxogade/
youtube.com/aalborghandelsskole

www.hhxaalborg.dk
25

SÅDAN ANSØGER DU!
Sidder du med spørgsmål til uddannelsen, fagene eller mulighederne med en HHX-uddannelse,
så kontakt gerne en af vores studievejledere. De er altid parate til at hjælpe dig!

ANSØG VIA OPTAGELSE.DK
Du søger om optagelse til Handelsgymnasiet Aalborg via
www.optagelse.dk. Er du gået ud af folkeskolen, kan du
logge på www.optagelse.dk med dit NemID.
Ved tilmelding vælger du Handelsgymnasiet Aalborg.
Tidligere skulle du angive en studieretning ifm. ansøgningen. Det skal du ikke længere! Nu tilmelder du dig blot
gymnasiet, og så skal du i løbet af de første tre måneder
på HHX beslutte dig for, hvilken studieretning du ønsker
at tage.
Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, så
kontakt os gerne. Du kan også finde flere informationer
på www.optagelse.dk og www.ug.dk.
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BEKRÆFTELSE VIA E-BOKS

TILMELDING TIL SPECIELLE PROFILER

Når du har sendt din ansøgning, og vi har gennemgået
den, vil der blive sendt en bekræftelse på optagelse via
din e-boks. Du bør derfor tjekke din e-boks med jævne
mellemrum.

Sammen med din bekræftelse på optagelse til HHX,
får du også mulighed for at tilmelde dig én af Handelsgymnasiets to profiler:
• international klasse
• elitesport.

FÅ MERE AT VIDE - KONTAKT EN STUDIEVEJLEDER PÅ HHX AALBORG

ADGANGSFORUDSÆTNINGER TIL
HANDELSGYMNASIET
Adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser
blev skærpet i 2019. For at kunne søge ind på HHX skal
du opfylde følgende krav:
• være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer.
• have bestået folkeskolens afgangseksamen.
• have modtaget prøveforberedende undervisning i 2.
fremmedsprog i 5.-9. klasse.
• senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolio via www.optagelse.dk

STUDIEVEJLEDERE - TURØGADE
Studievejleder
INGE-MERETE NØR
Tlf. 2725 8508 - inn@ah.dk
Studievejleder
MATHILDE VINGE
Tlf. 9133 3336 - mavi@ah.dk
Studievejleder
KEN ELMQVIST NIELSEN
Tlf. 2710 5962 - kni@ah.dk
Studievejleder
PIA RITTER
Tlf. 9133 3329 - piar@ah.dk

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder
desuden, at du:
• i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk,
engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.
Opfylder du ikke ovenstående krav? Kontakt handelsgymnasiets studievejledere for at høre mere om dine muligheder for optagelse.
Du kan også læse mere om adgangskravene på vores
hjemmeside www.hhxaalborg.dk.

”

STUDIEVEJLEDERE - SAXOGADE
Studievejleder
ANNE SKYTT GREGERSEN
Tlf. 2788 6004 - asg@ah.dk
Studievejleder
MORTEN WAD RASMUSSEN
Tlf. 2788 6003 - mwr@ah.dk
Studievejleder
RIKKE KIRKEGAARD THØGERSEN
Tlf. 2710 5951 - riki@ah.dk

FÅ ET INTERNATIONALT INDBLIK
Kan du lide at rejse og opleve forskellige kulturer? Og vil
du samtidig lære om erhvervsliv og virksomheder uden for
landets grænser? Så vil vi klart anbefale den internationale
klasse. Her lærer du om det internationale erhvervsliv samtidig med, at du hvert år kommer på studietur til udlandet.
Sammenholdet i en international klasse er desuden helt i
top, da vi tilbringer en masse tid sammen på studierejserne.
Victor William Hjort og Sigurd Andersen Søgaard, 2.S

LÆS MEGET MERE OM HANDELSGYMNASIET AALBORG OG
FIND VIDEOER MED NUVÆRENDE ELEVER PÅ

WWW.HHXAALBORG.DK
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BESØG OS TIL
ÅBENT HUS
SAXOGADE
Onsdag den 12. januar 2022 - kl. 17.00 - 19.30
TURØGADE
Torsdag den 20. januar 2022 - kl. 17.00 - 19.30
VIRTUELT ÅBENT HUS
Onsdag den 26. januar 2022 - kl. 17.00 - 18.30

Handelsgymnasiet Turøgade
Turøgade 1
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4520
Handelsgymnasiet Saxogade
Saxogade 10
9000 Aalborg
Tlf. 9936 4830

www.hhxaalborg.dk

