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Vestjysk Gymnasium Tarm er et gymnasium 
med en lang historie, stærke traditioner og en 
nysgerrig finger på uddannelsespulsen. 

Fra stilehæfter og blækhus i de første år til 
computer, elektroniske tavler og e-sport i dag.

Siden skolen i 1887 åbnede, har den været 
fremsynet og udviklet sig i takt med mulig-
hederne. 

I 1928 åbnede studenterkurset på VGT som det 
første af sin art på den jyske vestkyst, og i 1972 
blev HF også en del af skolens tilbud.  

VELKOMMEN TIL VGT



Rigtig mange VGT-elever har gennem årene 
skrevet sig ind i skolens historie og været med 
til at tegne den skole, vi kender i dag. 

Som elev her er du med til at skrive næste 
kapitel om VGT. 

Skal du med?

- Bliv en del af historien!



STX står for Studentereksamen og er den 
klassiske, almene gymnasieuddannelse, der 
giver dig alle muligheder for videreuddannelse, 
når du er færdig. 

Det tager tre år at tage en STX – de første tre 
måneder på et grundforløb og herefter resten 
af uddannelsen på den studieregning, du 
undervejs vælger dig ind på. 

På STX skal du samlet set have mindst fire fag 
på A-niveau. Du får standpunktskarakterer i 
løbet af skoleåret og afslutter udvalgte fag med 
eksamen. 

STX
Den klassiske studentereksamen



For at blive optaget på STX skal din skole eller 
din UU-vejleder erklære dig uddannelsesparat. 
Derudover kræver det, at du har bestået folke-
skolens afgangsprøver i 9. eller 10. klasse, og at 
du har søgt om optagelse på STX i umiddelbar 
forlængelse af 9. eller 10. klasse. 

Er du ikke erklæret uddannelsesparat har du 
ret til en optagelsessamtale og -prøve på 
gymnasiet.
 
Fristen for at søge om optagelse på STX er 
1. marts 2018.  

SÅDAN BLIVER 
DU OPTAGET



SÅDAN ARBEJDER 
VI PÅ STX

Faglighed på tværs
I flere forløb arbejder fagene sammen om fælles 
emner, der relaterer sig til din studieretning. De 
tværfaglige forløb afsluttes ofte med en skriftlig 
opgave, så du skridt for skridt lærer at skrive en 
større opgave. 

Studieture
På alle studieretninger rejser vi ud i verden og ser  
nærmere på andre kulturer og samfund. På de  
sproglige studieretninger er der studieture i 2. g 
samt en sprogrejse i 3.g. 

På den globale studieretning er der skruet endnu 
højere op for rejseaktiviteten. Her er der en studietur 
i 2.g til et europæisk land, mens turen i 3.g går til et 
land uden for Europa og varer omkring 10 dage. 

Studietid
To timer om ugen i løbet af studieretningsforløbet 
er der lagt studietid ind i dit skema. Her sætter du i 
samråd med din lærer fokus på et særligt område, 
hvor du fagligt skal arbejde med at udvikle dig.



STUDIERETNINGER

VGT udbyder i alt 11 studieretninger med hver 
sit faglige fokus. 

Studieretningerne fordeler sig over de fire 
hovedområder: 

 ● Naturvidenskab 
 ● Samfundsvidenskab
 ● Sprogvidenskab 
 ● Musikvidenskab

På de følgende sider kan du se, hvilke studie-
retninger, du kan vælge imellem, og hvad der 
kendetegner dem hver især.

Under hver studieretning kan du også se, hvor 
mange valgfag, du skal tilvælge i 3. g, og hvilket 
niveau, de skal have.

-og valgfag



VALGFAG
Niveau A, B og C
Niveauerne A, B og C er et udtryk for, hvor 
mange timer, der er afsat til et  fag i løbet af din 
gymnasietid. 

For at afslutte en studentereksamen skal du 
have mindst fire fag på A-niveau. 

Sådan løfter du dine fag
Dine valgfag kan du bruge til at få et helt nyt 
fag, eller du kan bruge det til at løfte et af dine 
eksisterende fag til et højere niveau. Du kan 
løfte et fag ét niveau - fra C til B eller fra B til A. 

Du kan kun løfte dine fag til et højere niveau, 
hvis du allerede har faget på niveauet under. 
Det vil sige, at du kun kan vælge et fag på 
niveau A, hvis du allerede har det på B-niveau, 
og at du kun kan vælge et fag på niveau B, hvis 
du i forvejen har det på niveau C.

Valgfag, du kan vælge
A B C
Engelsk
Fransk
Fysik
Kemi
Matematik
Samfundsfag
Spansk
Tysk

Billedkunst
Biologi
Fysik
Idræt
Kemi
Matematik
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Tysk
Psykologi
Religion
Samfundsfag

Billedkunst
Biologi
Erhvervsøkonomi
Filosofi
Kemi
Mediefag
Musik
Naturgeografi
Psykologi

Niveau



SCIENCE
Matematik A
Fysik B
Kemi B

BIOTEK
Matematik A
Bioteknologi A
Fysik B

BIOSCIENCE
Biologi A
Kemi B

TYSKSPROGLIG
Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B

FRANSKSPROGLIG
Engelsk A
Fransk A
Samfundsfag B

SUPERSPROGLIG
Engelsk A
Spansk A
Fransk B eller Tysk B

MUSIKSPROGLIG
Musik A
Engelsk A

MUSIKMATEMATISK
Musik A
Matematik A

GLOBAL
Samfundsfag A
Engelsk A

SAMFUNDSMATEMATISK
Samfundsfag A
Matematik A

NATUR

SAMFUND

SPROG

MUSIK

STUDIERETNINGER PÅ VGT 



Denne studieretning er for dig, der synes, 
det er spændende at undersøge den fysiske 
verden omkring dig. 

Vi går tæt på forskellige problemstillinger i teori 
og praksis. Vi arbejder i laboratoriet og tager 
også på ekskursioner, hvor du får inspiration 
til, hvordan studieretningens fag kan bruges i 
forskellige job. 

NATUR

SCIENCE
Matematik A
Fysik B
Kemi B



Dansk A
Historie A
Engelsk B
Idræt C
Religion C
Oldtidskundskab C
Samfundsfag C
Biologi C

Musik C
Billedkunst C
Mediefag C

Tysk B
Fransk A
Spansk A

1)  1 fag på A-niveau  
 + 1 fag på A- eller B-niveau  
 + 1 fag på C-niveau.

2)  1 fag på A-niveau  
 + 2 fag på C-niveau. 

3)  1 fag på A-niveau  
 + psykologi på B-niveau.

Vælger du fransk eller spansk på A-niveau, har du brugt dit 
A-niveau valg.

OBLIGATORISKE FAG

VÆLG ET KUNSTNERISK FAG

VÆLG DIT 2. FREMMEDSPROG 

VALGFAG I 2. OG 3. G - VÆLG EN AF KOMBINATIONERNE



NATUR

BIOTEK
Matematik A
Bioteknologi A
Fysik B

Synes du, gensplejsning, medicinfremstilling 
og sygdomsforskning er spændende, skal du 
kigge nærmere på denne studieretning. 

Vi laver bioteknologiske forsøg og taler om de 
etiske problemstillinger, der opstår, når man 
gennem forskning og nye metoder kan klare 
ellers uløselige problemstillinger. 



Dansk A
Historie A
Engelsk B
Idræt C
Religion C
Oldtidskundskab C
Samfundsfag C

Musik C
Billedkunst C
Mediefag C

Tysk B
Fransk A
Spansk A

1)  1 fag B eller A-niveau
 + 1 fag på C-niveau

2)  Psykologi på B-niveau

Vælger du fransk eller spansk på A-niveau, har du brugt dit 
A-niveau valg.

OBLIGATORISKE FAG

VÆLG ET KUNSTNERISK FAG

VÆLG DIT 2. FREMMEDSPROG 

VALGFAG I 2. OG 3. G - VÆLG EN AF KOMBINATIONERNE



NATUR

BIOSCIENCE
Biologi A
Kemi B

Denne studieretning fokuserer med biologi 
og kemi på levende organismers opbygning 
fra molekyler og celler til de økosystemer, der 
omgiver dem.  

Vi beskæftiger os med sundhed og kemiens 
indvirkning på alt fra miljø til fremstilling af fx 
medicin og mad. 

Vi går både teoretisk og praktisk til værks, så 
smøg ærmerne op og gå med i laboratoriet. 



Dansk A
Historie A
Engelsk B
Fysik C
Idræt C
Religion C
Oldtidskundskab C
Matematik B
Samfundsfag C

Musik C
Billedkunst C
Mediefag C

Tysk B
Fransk A
Spansk A

1)  1 fag på A-niveau 
 + 1 fag på B- eller A-niveau 
 + 1 fag på C-niveau.

2)  1 fag på A-niveau 
 + 2 fag på C-niveau

3)  1 fag på A-niveau
 + 1 psykologi på B-niveau. 

Vælger du fransk eller spansk på A-niveau, har du brugt dit 
A-niveau valg.

OBLIGATORISKE FAG

VÆLG ET KUNSTNERISK FAG

VÆLG DIT 2. FREMMEDSPROG 

VALGFAG I 2. OG 3. G - VÆLG EN AF KOMBINATIONERNE



På den globale studieretning ligger fokus 
på internationale forhold, og vi dykker ned i 
problemstillinger om fx religion, politik og kultur. 

I 2.g tager vi på studietur til et europæisk land, 
og i 3.g tager vi på en 10 dages studietur til et 
land uden for Europa.  

Vælger du denne studieretning, må du forvente 
udgifter til rejser på op til 15.000 kroner. 

SAMFUND

GLOBAL
Samfundsfag A
Engelsk A



Dansk A
Historie A
Fysik C
Idræt C
Religion C
Oldtidskundskab C
Matematik B
Biologi B
Naturgeografi C

Musik C
Billedkunst C
Mediefag C

Tysk B
Fransk A
Spansk A

1)  1 fag på B- eller A-niveau
 + 1 fag på C-niveau

2)  2 fag på C-niveau

3)  Psykologi B-niveau

Vælger du fransk eller spansk på A-niveau, har du brugt dit 
A-niveau valg.

OBLIGATORISKE FAG

VÆLG ET KUNSTNERISK FAG

VÆLG DIT 2. FREMMEDSPROG 

VALGFAG I 2. OG 3. G - VÆLG EN AF KOMBINATIONERNE



På den samfundsmatematiske studieretning 
søger vi det større perspektiv på det samfund, 
der omgiver os nationalt og internationalt. 

Vi arbejder med emner som politik og kultur og 
bruger blandt andet matematikken, når vi laver 
feltundersøgelser. Undersøgelserne analyserer 
vi og sætter i perspektiv til de overordnede 
samfundsforhold. 

SAMFUND

SAMFUNDSMATEMATISK
Samfundsfag A
Matematik A



Dansk A
Historie A
Engelsk B
Fysik C
Idræt C
Religion C
Oldtidskundskab C
Biologi B
Naturgeografi C

Musik C
Billedkunst C
Mediefag C

Tysk B
Fransk A
Spansk A

1)  1 fag på B- eller A-niveau
 + 1 fag på C-niveau

2)  2 fag på C-niveau

3)  Psykologi på B-niveau

Vælger du fransk eller spansk på A-niveau, har du brugt dit 
A-niveau valg.

OBLIGATORISKE FAG

VÆLG ET KUNSTNERISK FAG

VÆLG DIT 2. FREMMEDSPROG 

VALGFAG I 2. OG 3. G - VÆLG EN AF KOMBINATIONERNE



SPROG

TYSKSPROGLIG
Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B

Som på de øvrige sproglige studieretninger 
fokuserer vi på den tysksproglige studieretning 
også på at du bliver god til at skrive og tale 
studieretningens sprog. 

Derudover sammenholder vi dansk kultur og 
samfundsforhold med andre landes. 
 
Både i 2. og 3. g tager vi på studietur til et 
engelsk- eller tysktalende land, hvor vi ser 
nærmere på lokalområdets kultur, samfund og 
sprog. 

I 3.g kommer studieturen til at indeholde et 
forløb på en sprogskole.



Dansk A
Historie A
Fysik C
Idræt C
Religion C
Oldtidskundskab C
Matematik B
Biologi B
Naturgeografi C

Musik C
Billedkunst C
Mediefag C

1)  1 fag på B- eller A-niveau 
 + 1 fag på C-niveau

2)  2 fag på C-niveau

3)  Psykologi på B-niveau

OBLIGATORISKE FAG

VÆLG ET KUNSTNERISK FAG

VALGFAG I 2. OG 3. G - VÆLG EN AF KOMBINATIONERNE



På den fransksproglige studieretning ser vi 
nærmere på sprog, politik og kultur i Danmark 
og i fransk- og engelsktalende lande. 

Du får masser af sprogtræning i undervisningen 
både i tale og i skrift, så sprogene bliver en 
naturlig del af din værktøjskasse. 

Ud over en studietur i 2.g, er der også i 3.g en 
studietur for denne studieretning. Her kommer 
vi blandt andet på sprogskole, hvor vi virkelig 
sætter turbo på sproglæringen.

SPROG

FRANSKSPROGLIG
Engelsk A
Fransk beg. A
Samfundsfag B



Dansk A
Historie A
Fysik C
Idræt C
Religion C
Oldtidskundskab C
Matematik B
Biologi B
Naturgeografi C

Musik C
Billedkunst C
Mediefag C

1)  1 fag på B- eller A-niveau
 + 1 fag på C-niveau

2)  2 fag på C-niveau

3)  Psykologi på B-niveau

OBLIGATORISKE FAG

VÆLG ET KUNSTNERISK FAG

VALGFAG I 2. OG 3. G - VÆLG EN AF KOMBINATIONERNE



SPROG

SUPERSPROGLIG
Engelsk A
Spansk beg. A
Fransk B eller Tysk B

De supersproglige studieretninger er VGT’s to 
europaklasser. Her ser vi nærmere på andre 
landes sprog, politik og kultur, og vi lægger 
vægt på, at du bliver fortrolig med sprogene 
såvel i tale som på skrift. 

Vi tager på to studieture til henholdsvis 
tysk-, fransk- , spansk- og engelsktalende lande, 
hvor vi ser nærmere på samfund, politik og 
selvfølgelig sprog. 



Dansk A
Historie A
Fysik C
Idræt C
Religion C
Oldtidskundskab C
Matematik C
Samfundsfag C
Biologi C
Naturgeografi C

Musik C
Billedkunst C
Mediefag C

1)  1 fag på B- eller A-niveau 
 + 1 fag på B-niveau 
 + 1 fag på C-niveau

2)  1 fag på B- eller A-niveau
 + psykologi på  B-niveau.

OBLIGATORISKE FAG

VÆLG ET KUNSTNERISK FAG

VALGFAG I 2. OG 3. G - VÆLG EN AF KOMBINATIONERNE



MUSIK

MUSIKSPROGLIG
Musik A
Engelsk A

Er du vild med musik og sang, er den musik-
sproglige studieretning måske noget for dig. Her 
går vi tæt på musikkens univers og kombinerer 
teori med praksis. 

Du får musikteori på højt niveau og får lov til at 
omsætte den til rigtige toner i musiklokalet. 

Vi undersøger kulturelle forhold i engelsk-
talende lande, og du bliver stærk i det engelske 
sprog både i tale og på skrift. 

Musikholdene er i hverdagen med til at sætte 
den gode stemning med små optrædener ved 
fællessamlinger, åbent hus og andre anledninger. 



Dansk A
Historie A
Matematik B
Fysik C
Idræt C
Religion C
Oldtidskundskab C
Samfundsfag C
Biologi B
Naturgeografi C

Musik C

Tysk B
Fransk A
Spansk A

1)  1 fag på B- eller A-niveau
 + 1 fag på C-niveau

2)  2 fag på C-niveau

3)  Psykologi på B-niveau

Vælger du fransk eller spansk på A-niveau, har du brugt dit 
A-niveau valg.

OBLIGATORISKE FAG

DIT KUNSTNERISKE FAG

VÆLG DIT 2. FREMMEDSPROG 

VALGFAG I 2. OG 3. G - VÆLG EN AF KOMBINATIONERNE



MUSIK

MUSIKMATEMATISK
Musik A
Matematik A

På den musiskmatematiske studieretning får 
du mulighed for at dygtiggøre dig i musikkens 
verden i forhold til både sang, instrumenter og 
teori. 

Matematikken sætter dine logiske og analytiske 
evner i sving, og den binder samtidig  skalateori, 
klang og musikalsk analyse naturligt sammen. 

Udover musikalske optrædener i det daglige er 
der cirka hvert andet år musical, hvor alle der har 
lyst, kan medvirke. 

Her plejer eleverne på de musiske studie-
retninger at spille en stor rolle. Musicalen giver 
mulighed for at kombinere det musikalske med 
drama og replikker og at finde nye venner på 
tværs af årgange og uddannelser. 



Dansk A
Historie A
Engelsk B
Fysik C
Idræt C
Religion C
Oldtidskundskab C
Samfundsfag C
Biologi B
Naturgeografi C

Musik C

Tysk B
Fransk A
Spansk A

1)  1 fag på B- eller A-niveau
 + 1 fag på C-niveau

2)  2 fag på C-niveau

3)  Psykologi på B-niveau

Vælger du fransk eller spansk på A-niveau, har du brugt dit 
A-niveau valg.

OBLIGATORISKE FAG

DIT KUNSTNERISKE FAG

VÆLG DIT 2. FREMMEDSPROG 

VALGFAG I 2. OG 3. G - VÆLG EN AF KOMBINATIONERNE



LIVET PÅ VGT
VGT er en relativt lille skole, hvor vi lægger 
vægt på, at elever og lærere kender 
hinanden på tværs af klasser og fag. 

Her forsvinder du ikke i mængden, og du 
kan være med til at sætte dit præg på 
hverdagen.

FAGLIGHED er det indhold, vi samles om, 
og den er stærkt knyttet til kvalitet, 
grundighed og engagement. 

FÆLLESSKAB skaber grundlaget for en 
god skole, hvor der er rart at være, og hvor 
der er plads til samarbejde og læring.

NYSGERRIGHED driver fagligheden frem 
og giver os inspiration til udvikling og 
fornyelse. 

RESPEKT for hinanden – elever som lærere 
– giver plads til den enkelte. På VGT 
accepterer vi hinandens forskelligheder, 
værdier og synspunkter. 

Kom som du er!



NY PÅ VGT

Som ny elev på VGT bliver du hurtigt en del af 
VGT-familien. 

De første dage bliver du rystet sammen med din 
nye klasse gennem en masse forskellige intro-
aktiviteter herunder også en hyttetur. I løbet af 
de første uger bliver din klasse også inviteret på 
picnic af en andenårsklasse, så I lærer de ældre 
elever at kende. 

Man lærer bedst, når man har det godt, og skolen 
er med i projekt Netwerk, der skal sikre, at du og 
dine klassekammerater får en god start. 

Du og alle de andre nye elever får fra den aller-
første dag en Netwerk-makker, I kan lære skolen 
at kende sammen med. 

En god start med Netwerk



For dig, der savner faglige udfordringer i det 
daglige, har VGT et tilbud, du kan søge om at 
blive en del af. 

Talentsamarbejde 
Vi samarbejder med Ringkjøbing Gymnasium 
og Lemvig Gymnasium om et talentforløb, du 
kan ansøge om at komme med på. 

Sammen med elever fra de andre gymnasier 
bliver du klogere på et emne inden for 
samfundsvidenskab, naturvidenskab eller 
sprogvidenskab. I 2018-2019 fokuserer forløbet 
på et emne inden for naturvidenskab. 

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er et 
andet fagligt tilbud, der kan give dig ekstra-
ordinær viden inden for forskellige områder. 

FOLD DIT TALENT UD



ATU giver dig en række faglige oplæg på 
Aarhus Universitet, hvor du kan dykke ned i det, 
der interesserer dig. 

SubUniversity er et tilbud til dig, der kommer 
fra en familie uden tradition for videregående 
uddannelse på universitetsniveau. 
På SubUniversity kommer du tæt på livet som 
universitetsstuderende og får indblik i de 
mange muligheder for at læse videre på 
universitetet. 

Science Talent er et naturvidenskabeligt tilbud
til dig, der gerne vil arbejde med forsøg og 
virksomhedsbesøg. Science Talent udbydes af 
Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø, 
hvor du kan komme med på kurser af forskellig 
varighed. 



STUDIEVÆRKSTEDET

Uanset om du går på HF eller STX, må du 
forvente, at der så godt som hver dag er lektier 
med hjem i tasken. 

Har du brug for hjælp til nogle af dem, kan du 
få det i studieværkstedet, der har åbent hver 
eftermiddag fra mandag til torsdag. 

Selvom du ikke har brug for hjælp til dine 
lektier, kan det være en god idé at kigge ind i 
studieværkstedet og få lavet lektierne, så du 
kan holde fri, når du kommer hjem.

I studieværkstedet er der altid en lærer og en 
flok ældre elever klar til at hjælpe i forskellige 
fag, så du kan få svar på dine spørgsmål og 
komme godt i mål med afleveringer og lektier.  

Hold fri, når du går hjem



FREDAGSCAFÉ OG FESTER
Faglighed og lektier bliver skubbet til side, når 
VGT-logen med jævne mellemrum åbner op for 
fredagscafén med alt, hvad der hører til - musik, 
fredagsøl, brætspil, eller bare en hyggesnak. 

Derudover er der festerne, som VGT’s fest-
udvalg står bag. Udvalget stabler fire-fem 
gange om året en aftenfest på benene med 
spisning, livemusik, sjov og ballade.  

LANCIERS PÅ VGT
for 2.hf og 3.g



Hvert år afslutter vi dimissionsfesten med et 
stemningsfuldt fakkeltog gennem byen. 

VGT’s fakkeltog er en gammel tradition, der 
begyndte med skolens allerførste studenter. 

Dengang havde VGT ikke ret til selv at føre 
eleverne til eksamen, så de måtte den lange tur 
til København for at bestå deres studenterek-
samen. 

I 1930 sendte skolen for første gang et hold 
elever afsted til eksamen. Ingen af dem bestod 
dog, og de tog hjem og læste videre for at gøre 
et nyt forsøg. Året efter - i 1931 - forsøgte de sig  
igen. De havde lært af deres mislykkede forsøg, 
og denne gang bestod alle. 

FAKKELTOGET
-En del af historien!



Glæden var stor, og da toget på vejen hjem 
gjorde holdt på Roskilde Station, skyndte de 
nyudklækkede studenter sig at ringe hjem til 
skolen og fortælle de gode nyheder. Samtidig 
købte de hver en fakkel på stationen, som de 
tog med sig hjem. 

Da de ankom til Tarm Station blev de modtaget 
af skolens øvrige elever og lærere, og sammen 
gik de i et fakkeltog gennem byen for at fejre 
studenterne. 

Det er denne festlige tradition, du som student 
på VGT er med til at føre videre, når dimissions-
festen rundes af, faklerne tændes og turen går 
gennem gaderne.  



FØLG 
HVERDAGEN 
PÅ VGT



SPØRG LØS!
Det kan være svært at vælge, hvilken ungdom-
suddannelse der er bedst for dig. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at 
tage kontakt til vores studievejledere, der kan 
hjælpe dig med svar på dine spørgsmål. 

Ring på telefon 97 37 18 33 eller skriv en mail 
til studievejlederne.

Allan Clausen 
ac@vgt.dk

Inge-Lise Raeder 
ir@vgt.dk

Karin Raavig 
kr@vgt.dk

Studievejledere



- Det kunne være dig!

Vestjysk Gymnasium Tarm, Skolegade 15, 6880 Tarm, Telefon 97 37 18 33,  www.vgt.dk


