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Bæredygtighed

Fagpakken med naturgeografi og innovation lægger op til, at du kan
få viden om den fysiske natur og klimaet omkring os. Sammen med
faget innovation, hvor du træner evnen til at tænke og handle
innovativt, giver fagpakken dig indsigt i, hvordan du kan arbejde
med bæredygtige løsninger på de udfordringer, vi som mennesker
står overfor. Fagpakken Bæredygtighed retter sig mod uddannelser
som miljøteknolog, naturformidler og jordbrugsteknolog.
Fagpakkefag: Naturgeografi B og innovation C.

Fagpakken med kombinationen biologi og fysik tilbyder dig et
naturvidenskabelig fokus på verden. Her lærer du om kroppens
biologiske funktioner, og sammen med faget fysik kobles der til
viden om kræfter og lovmæssighed i den fysiske natur.
Fagpakken Natur og teknik retter sig mod uddannelser som miljøteknolog, radiograf, tandplejer og bioanalytiker.
Fagpakkefag: Biologi B og fysik C.

Krop og psyke

Fagpakken med kombinationen idræt og psykologi har fokus på
menneskets fysik og psyke. Interesserer du dig for samspillet mellem kroppen og psyken, kan du i denne fagpakke netop arbejde
med både dig selv og dine medmennesker. Fagpakken kræver, at
du har valgt idræt på c-niveau som fag i 1.hf. Fagpakken retter sig
mod professionsuddannelser som sygeplejerske og fysioterapeut
samt politibetjent og forskellige uddannelser inden for Forsvaret.
Fagpakkefag: Idræt B og psykologi C.

Fagpakken giver dig viden om samfundet og dets organisering og
sammen med faget psykologi giver fagpakken dig indsigt i, hvordan
mennesker handler og lever i samfundet omkring dig.
Fagpakken Samfund og mennesker retter sig mod professionsuddannelser som pædagog, socialpædagog, folkeskolelærer og
socialrådgiver.
Fagpakkefag: Samfundsfag B og psykologi C.

Økonomi og
handel

Natur og teknik

Samfund og
mennesker

Fagpakken med fagene matematik og erhvervsøkonomi tilbyder dig et særligt fokus på økonomi, handel og talfærdigheder.
Matematik på B-niveau er nødvendigt for at komme ind på mange
videregående uddannelser, og sammen med erhvervsøkonomi får
du en pakke, der giver dig viden om, hvordan handel og økonomi
teoretisk hænger sammen. Fagpakken retter sig mod uddannelser
som finansøkonom og serviceøkonom.
Fagpakkefag: Matematik B og erhvervsøkonomi C.

