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Vi håber, at følgende informationer giver dig et billede af Duborg-Skolens 
gymnasieoverbygning. Din egen skoles skolevejleder, Duborg-Skolens studievejledere og 
skolens ledelsesteam – rektor, vicerektor og pædagogisk leder – kan evt. hjælpe dig 
videre, hvis du har yderligere spørgsmål. Derudover kan du finde en række informationer 
om Duborg-Skolen på vores hjemmeside (se web-adressen nedenfor).  
 
Vi glæder os til at se dig! 
 
Gymnasieuddannelsen på Duborg-Skolen er i sit dobbelte perspektiv med til at åbne 
verden for dig, også uden for Danmark og Tyskland – både hvad angår job og 
uddannelse. Duborg-Skolens profilgymnasium er dansk gymnasieundervisning med en 
tysk (slesvig-holstensk) studentereksamen som mål og med en fuld anerkendelse og 
ligestilling i det videre uddannelsesforløb både i Danmark og i Tyskland. Det vil sige, at 
du afslutter din gymnasieuddannelse med papirer, der opfattes som danske i Danmark og 
som tyske i Tyskland. De giver dig både et tysk og et dansk eksamensgennemsnit og en 
fuld oversigt over dine fagniveauer både i en tysk og en dansk sammenhæng.  
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Profilgymnasiets 11.-13. årgang, F11-13, er den naturlige forlængelse af 
fællesskoleforløbet frem til F10-årgangen – det er fællesskolens gymnasieoverbygning på 
vej frem mod studentereksamen.  
 
I starten af februar har vi brug for en række informationer fra dig, så du kan fortsætte din 
skolegang efter F10 i Duborg-Skolens F11 efter sommerferien. 
 
Vi sender et tilmeldings- og ansøgningsskema ud via F10-skolerne og på vores 
hjemmeside, som du bedes aflevere (forudsat, at du er elev på en skole i Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig) på din egen skole. Er du ikke elev på en skole inden for 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig, finder du tilmeldings- eller ansøgningsskemaet på 
vores hjemmeside og sender det direkte til Duborg-Skolen. Relevante eksamensbeviser, 
fx F9-eksamen (ESA), F10-eksamen (MSA), folkeskolens eksamen og 
uddannelsesparathedsvurdering samt relevante karakterudskrifter, fx fra F10, fra 
folkeskolen, fra efterskolen, vedlægges.  

 
 
OPRYKNING ELLER OPTAGELSE 
 
 
Hvis du er elev i en F10-klasse i Dansk Skoleforening for Sydslesvig, har du krav på 
at blive oprykket til F11, hvis mindst en af følgende to betingelser er opfyldt: 
 

 dine årskarakterer ved afslutningen af F10 ligger alle som (bogstav)karakterer 
A, B, C eller D, du har maksimalt et E og ingen F, G eller H 
og 
hvis dit E ligger i et af fagene dan, tys, mat, så skal du have et C, B eller A i et 

af de andre to af de nævnte fag: dan, tys, mat (”udligning”)1 

 
eller  
 

 på dit MSA-eksamensbevis har du alle dine karakterer som 1, 2 eller 3, du har 
maksimalt et 4 og ingen 5 eller 6 
og 
hvis dit 4 ligger i et af fagene dan, tys, mat, så skal du have et 2 eller 1 i et af de 
andre to af de nævnte fag: dan, tys, mat (”udligning”)1. 

 
Derudover kan dit klasselærerråd på karaktermødet i slutningen af F10 beslutte at 
oprykke dig til F11 – også selvom du ikke har krav på det, hvis dine lærere sammen 
med rektor for Duborg-Skolen er overbevist om, at du alligevel har en god chance for at 
opnå enten en FHR(s) i slutningen af F12 eller studentereksamen i slutningen af F13 
(se nedenfor om eksamen). Du kan altså oprykkes til F11 uanset dit karakterniveau. 
Uanset om du tager din MSA-eksamen eller ej, er det altså vigtigt, at du får dit 
årskarakterblad for F10 og at den indeholder en oprykningsbemærkning om at du 
er oprykket til F11.  
 
Med din ansøgning i februar kigger vi foreløbigt på dine halvårskarakterer fra første 
halvdel af F10. Her er det vigtigt, at dit uddannelsesperspektiv angiver, at din skole 
forventer at oprykke dig til F11. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Oprykningsreglerne fremgår af GemVO § 7 (6). Reglerne for optag fra efterskole er tilsvarende.. 
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Hvis du er elev på en efterskole2 (eller folkeskole) i Danmark, har du ret til at blive 
optaget i F11, hvis alle følgende betingelser er opfyldt: 

 skolen er statslig anerkendt og berettiget til at gennemføre folkeskolens 
afgangsprøve i 10. klasse, FP10, 

 du har inklusive efterskoleopholdet gennemført ti års sammenhængende 
skolegang, 

 dit FP10-eksamensbevis indeholder karakterer i fagene matematik, fysik/kemi, 
dansk, engelsk og et andet sprog (fx tysk) 
og  

 du har på eksamensbeviset maksimalt ét fag med karakteren 02 i den danske 
7-trins-skala og ingen dårligere karakterer 
og her gælder så derudover, at, hvis karakteren 02 optræder i et af fagene 
dansk, tysk eller matematik, så skal denne udlignes af karakteren 7 eller højere 
i et af de to andre af disse tre nævnte hovedfag 
 

 
Under særlige omstændigheder kan du oprykkes direkte fra F10 til F12 (det er din F10-
skole, der anbefaler det, og dine forældre, der sammen med dig beslutter, om I tager 
imod anbefalingen). Og hvis du tager et skole-udlandsår efter F10, kan du søge om at 
overspringe F11 og komme direkte i F12 efterfølgende. Ansøgningen sendes til Duborg-
Skolen efter hjemkomst fra udlandsopholdet og vedlægges dokumentation for opholdet 
inklusive eventuelle karakterudskrifter og prøve- eller eksamensbeviser. 

 
 
BOPÆL 
 
Uanset dine skole-forhistorie er det normalt en forudsætning for optagelse i F11 på 
Duborg-Skolen, at du har første bopæl i den nordlige del af Sydslesvig. Ungdomskollegiet 
i Flensborg kan ikke fungere som første bopæl. Hvis du er 16 år eller ældre, behøver din 
egen første bopæl ikke at være identisk med dine forældres første bopæl. 
 
 

UNGDOMSKOLLEGIET 
 
Hvis du fx har lang transportvej eller transporttid til Flensborg, er Skoleforeningens 
Ungdomskollegium i Flensborg måske en mulighed. Ungdomskollegiet skriver om sig 
selv:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Som elev på Duborg-Skolen har du mulighed for at blive optaget på Ungdomskollegiet i Flensborg. 
Vi er et skolehjem for unge, der har lang transporttid til og fra uddannelsen i Flensborg. Som 
kollegianer får du god mulighed for at deltage aktivt i skolens fritidstibud, og du kan også tage del i 

                                                 
2 Du kan læse mere om at vende tilbage til Sydslesvig efter et efterskoleophold på Skoleforeningens 
hjemmeside: 
http://www.skoleforeningen.org/indsatsomraader/rejseaktiviteter/efterskoleophold/informationer-og-skemaer-
paa-dansk  
læs: Information om skolegang efter endt efterskoleophold 

http://www.skoleforeningen.org/indsatsomraader/rejseaktiviteter/efterskoleophold/informationer-og-skemaer-paa-dansk
http://www.skoleforeningen.org/indsatsomraader/rejseaktiviteter/efterskoleophold/informationer-og-skemaer-paa-dansk
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de mange kultur- og sportsaktiviteter, som de danske foreninger i Flensborg tilbyder. På 
Ungdomskollegiet har vi et trygt og godt miljø, hvor vi passer på hinanden. 
Hvis du er interesseret i at se og høre mere, er du velkommen til at besøge os – gerne sammen 
med dine forældre.  
 
Fakta: 
 
Adresse:  Marienhölzungsweg 66, 24939 Flensborg 
Telefon:  0461 52444 
e-mail forstander:  allan.pedersen@skoleforeningen.org 
 
Antal værelser: 65 
 
Tilsyn: 1 forstander og 3 lærere på skift 
 
Åbningstid: søndag kl. 18.30 til fredag kl. 16.00 + særlige weekendarrangementer 
Lukket på fridage og i skoleferier 
 
Morgenmad: 06.50 
Middagsmad: 13.30 eller 15.00 
Aftensmad: 18.45  
Aftenkaffe en gang om ugen 
 
Elever, som kommer senere hjem om aftenen efter en fritidsaktivitet, kan selv varme sig en portion 
mad og tage salat fra salatbaren.   
 
Ungdomskollegiet lukkes hver aften kl. 22, dog har elever over 18 år egen nøgle. 
 
Afstand til Duborg-Skolen: 10 minutters gang  
 
Betaling er afhængig af husstandsindkomst. I kan se satserne på Skoleforeningens hjemmeside. 
 
Ansøgningsskema finder I på Skoleforeningens hjemmeside.” 

 
Du kan læse mere om Ungdomskollegiet på 
http://www.skoleforeningen.org/institutioner/oevrige-institutioner/ungdomskollegiet. 
 
 

ØNSKE OM PROFIL 
 
Profilgymnasiet på Duborg-Skolen er organiseret med udgangspunkt i de relevante 
slesvig-holstenske bekendtgørelser, OAPVO, der er udkommet i en ny udgave 
23.10.2020 og har gyldighed fra 1.8.2021, for det almene gymnasiums profilers 
vedkommende, henholdsvis BGVO og BS-PrüVO for den virksomhedsøkonomifaglige 
profils (hhx’s) vedkommende, samt en beslutning i Skoleforeningens Styrelse om bl.a. 
udbud af profiler og fag-/timefordeling i profilerne3. 
 
Det væsentligste træk ved profilgymnasiet er, at der er en blanding af en gennemgående 
klasseorganisering med udgangspunkt i profilfaget og en række individuelle valg om 
niveau og om, hvor længe du følger fagene (især inden for de samfundsvidenskabelige 
og naturvidenskabelige områder) i det treårige forløb.  
 
Dansk, tysk og matematik er kernefag i alle det almene gymnasiums (OAPVO-områdets) 
profiler, hvor dansk og enten tysk eller matematik har 3-5-5 ugentlige timer4 (for dansk 
dog 4-4-5 ugentlige timer), mens det sidste af de tre fag har 3-3-3 ugentlige timer. Det 
betyder altså – og det er altså forholdsvist nyt – at du kan nøjes med at have matematik 
på B-niveau. 
 

                                                 
3 Der tages forbehold for trykfejl og/eller senere ændringer. 
4 Timetal er angivet som antal ugentlige lektioner i 11. årg., antal ugentlige lektioner i 12. årg. og antal ugentlige 
lektioner i 13. årg., hvor 1 lektion har en varighed af 45 minutter. 

http://www.skoleforeningen.org/institutioner/oevrige-institutioner/ungdomskollegiet
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Profilerne adskiller sig ved ét profilfag med ligeledes 3-5-5 ugentlige timer (idræt som 
profilfag dog med 4-5-5 ugentlige timer og virksomhedsøkonomi med 5-5-5 ugentlige 
timer).  
 
Derudover er der mindre forskelle mellem det almene gymnasiums profilers øvrige fag og 
deres timetal – og en større forskel mellem på den ene side det almene gymnasiums 
profiler og den økonomifaglige profil (hhx-profilen). Inden for rammerne af seminaruger er 
der et flerfagligt samarbejde mellem to eller flere fag. 
 

 
 
 

DIT PROFILVALG 
 
Vi forventer at kunne tilbyde følgende profilfag i det almene gymnasium (OAPVO-
området):  

 engelsk i den sproglige profil (suppleret med enten fransk, latin eller spansk),  

 fysik eller kemi eller biologi i den naturvidenskabelige profil,  

 historie eller samfundsfag eller geografi i den samfundsvidenskabelige profil,  

 musik eller kunst i den æstetiske profil samt endelig  

 idræt i idrætsprofilen.  
 

Derudover arbejder vi med en idé om at kunne tilbyde virksomhedsfaglig eller 
økonomifaglig profil (BGVO-området) i stil med ’Wirtschaftsgymnasium’ i Slesvig-Holsten 
eller HHX i Danmark. HHX-tilbuddet er altså under forudsætning af forventet godkendelse 
i Skoleforeningen og i de relevante ministerier i Kiel og København. Oprettelsen af 
profiler er afhængigt af elevtal og af de fagniveauer, som profilerne fører til.  
 
Ud over dit ønske om profil5 skal du i det almene gymnasiums profiler vælge mellem 
musik eller kunst (det gælder dog ikke, hvis du vælger den æstetiske profil, hvor du har 
begge fagene). Valget af musik eller kunst gælder ligesom profilønsket for hele det 
treårige forløb. 
 
Derudover skal du vælge mellem religion og filosofi.  
 
Det er ikke en forudsætning for optagelse i den sproglige profil, at du har haft fransk, latin 
eller spansk i 9.-10. årg., og du kan frit vælge enten et sprog, du har haft i 9.-10. årg., 
eller et, du ikke har haft. Uanset dine forkundskaber betragtes og behandles 
fransk/latin/spansk i profilgymnasiet i en formel slesvig-holstensk skoleretslig 

                                                 
5 Der er mulighed for at ønske at skifte profil i begyndelsen af eller ved slutningen af 2. semester i 11. årg. Skift 
ved slutningen af 2. semester forudsætter, at du har haft det nye profilfag som (grund)fag i mindst et semester i 
11. årg. 
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sammenhæng som et begyndersprog. Som begyndersprog er timetallet 4-4-4 ugentlige 
timer. Du skal være opmærksom på, at vi ikke på forhånd kan garantere, at alle tre sprog 
(fransk, latin og spansk) bliver oprettet som fag i den sproglige profil. 
 
Forudsætning for optagelse i idrætsprofilen er en speciel helbredsundersøgelse (som 
skal gennemføres efter ansøgningen, men før starten i 11. årgang). Du vil senere i løbet 
af optagelsesproceduren få nærmere informationer herom. 
 

 
 

 
 

MERE END UNDERVISNING 
 
Duborg-Skolens profilgymnasium er selvfølgelig meget andet end den daglige 
undervisning. Der er  

 en hyttetur i starten af F11,  

 seminaruger, hvor vi arbejder på tværs af fagene,  

 virksomhedspraktik inden for samfundsfag,  

 en studierejseuge for klassen og  

 en række tilbud om udveksling – i øjeblikket med Kina, USA, Bretagne og et par 
gymnasier i Danmark – og forskellige andre rejseaktiviteter.  

 Duborg-Skolen arbejder sammen med Grænseforeningen samt A. P. Møller 
Skolen i Slesvig og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa om 
elevambassadørprojektet, hvor elever sammen tager imod gæster på skolerne 
eller rejser ud og fortæller om livet som mindretalselev.  

 Og så er der kunstudstillinger,  

 korprojekter,  

 lyspiger,  

 frivillig idræt,  

 fredagscaféer og  

 meget andet. 
 
 

VI HJÆLPER DIG 
 
Vi har også et bredt udbud af folk og kontakter, som gerne hjælper, hvor der er behov. 
Det er på skolen udover  

 gode klassekammerater og  

 lærere  

 fx klasselærere,  
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 studievejledere,  

 mentorer,  

 skolesocialarbejderen,  

 hele skolens ledelsesteam  
og uden for skolen er der fx  

 direkte kontakt til PPR og  

 Dansk Sundhedstjeneste.  

 Skolen tilbyder lektiehjælp ved lærere  

 og under overskriften ”Venner Hygge Lektier” også ved elever. 
 

   
 

 
 
 

ORDBLINDHED (LRS) ELLER ANDET 
 
Er du ordblind, har vi mulighed for at tilbyde hjælp (Nachteilsausgleich) både i den 
daglige undervisning og ved prøver og eksamen og – hvis du ønsker det – at tage et 
særligt hensyn ved karakterbedømmelsen (Notenschutz) af dine 
retskrivningspræstationer. Forudsætningen er, at du har fået stillet en formel diagnose for 
dysleksi (ordblindhed, Lese-Rechtschreib-Schwäche) senest i 10. årg. Det er altså derfor 
vigtigt, at diagnosen fremgår af dine karakterblade og MSA-eksamensbevis fra F10. 
Inden for Skoleforeningen er det PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der står for 
at stille sådan en diagnose. Det skal måske allerede nu bemærkes, at hjælpen 
(Nachteilsausgleich) ikke har nogen konsekvenser i form af bemærkninger på dine 
karakterblade i F11-13 eller på dit eksamensbevis efter F12 eller F13, mens hensynet 
ved karakterbedømmelsen (Notenschutz) har denne konsekvens og netop derfor er 
knyttet til en ansøgning fra din side. Du vil få flere informationer herom efter din start i 
11. årg. Der kan også være andre grunde til, at du har brug for og krav på hjælp 
(Nachteilsausgleich). 

 
 
PROFILERNE – FAG, TIMETAL OG NIVEAUER 
 
De her anførte timetal for alle profilerne er under forudsætning af forventet (endelig) 
godkendelse i de relevante ministerier i Kiel og København. 
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GENERELT OM PROFILERNE OG GENEREL LÆSEVEJLEDNING FOR OVERSIGTERNE  
 
Anført er det ugentlige antal lektioner af 45 minutter for hvert semester. K (kernefag), P 
(profilfag) og eA (erhöhtes Anforderungsniveau) angiver de tyske niveauer. A, B og C 
angiver de danske niveauer. 11.1 henholdsvis E.1 er første semester i 11. årg. osv., E 
angiver indføringsfasen (Einführungsphase), Q angiver kvalifikationsfasen 
(Qualifikationsphase). 
 
Ved flere fag i en linje i skemaerne nedenfor med / (skråstreg) imellem, gælder, at der 
skal vælges ét af fagene. Hvor fag optræder som alternativ i flere linjer, gælder, at det 
kun kan vælges én gang i hvert semester. Et fag kan kun vælges senere i forløbet, hvis 
det har været valgt i de forudgående semestre. 
 
 

DIT VALG AF NIVEAU INDEN FOR KERNEFAGENE 
 
Under ’Individuelt alternativ’ er for profilerne i det almene gymnasium (OAPVO-området) 
angivet en mulighed for at vælge en anden fordeling af kernefagene på eA-fag, A-/B-fag 
og dermed timer blandt de tre kernefag dansk, tysk og matematik end anført øverst i det 
store skema. Dansk er sat som eA-fag med mange timer. Du vælger derudover for hele 
det treårige forløb et af fagene tysk og matematik som eA-fag med flere timer end det 
tredje fag. Hvis du vælger tysk som fag med færre timer, er det i en dansk sammenhæng 
stadig et A-niveau-fag. Hvis du vælger matematik som fag med færre timer, så bliver det 
et B-niveau-fag. 
 
 

KARRIERELÆRING, ERHVERSORIENTERING 
 
På OAPVO-området, altså i det almene gymnasiums profiler er erhvervsorientering (BO, 
berufliche Orientierung) et fag i 11. årg. Fokus er her på at hjælpe dig med at træffe valg 
med hensyn til dit gymnasieforløb, så det kommer til at passe med dine ønsker for 
uddannelse og jobperspektiver. Den virksomheds- eller økonomifaglige profil (hhx-
profilen) i BGVO-området adskiller sig lidt mere fra de andre profiler, den er som profil en 
samlet pakke uden yderligere valgmuligheder med hensyn til enkelte fag og deres 
varighed. Her er der ikke noget BO-fag. 
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DEN SPROGLIGE PROFIL – DU FÅR NYE SPROG 
 
I den sproglige profil er der fokus på sprog – og de kulturer, litteraturer og samfund, som 
disse sprog hænger sammen med. Udover dansk, tysk og engelsk, som er fag i alle 
profiler, så er engelsk her profilfag, har dermed flere timer end i de (fleste af de) øvrige 
profiler og faget er obligatorisk skriftligt eksamensfag. Den skriftlige eksamen i engelsk 
omfatter både skriftlige og mundtlige dele (en samtaleprøve). Derudover er der 
undervisning i et fjerde sprog. Her har du valget mellem fransk, latin og spansk.  
 
Du vælger for de første to år i gymnasieforløbet et af fagene musik eller kunst, som så 
også indgår i det sproglig-æstetiske fagområde.  
 
I det samfundsvidenskabelige fagområde har du historie, samfundsfag, geografi samt 
enten religion eller filosofi. Historie er et fag i hele forløbet. Senere i forløbet efter 12.1 
fortsætter du efter eget valg med et af de to fag samfundsfag og geografi og fortsætter 
derudover med enten religion eller filosofi. Det sidste semester 13.2 fortsætter du kun 
med ét af disse fag.  
 
I den sproglige profil er der kun et naturvidenskabeligt fag, som du så har i hele det 
treårige forløb. Her har du valget mellem fysik, kemi og biologi.  
 
Du har idræt i hele det treårige forløb. 

 
SPROGLIG PROFIL          

 NIV  11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 NIV 

   E.1 E.2 Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2  

          
dan K eA 4 4 4 4 5 5 A 

tys K eA 3 3 5 5 5 5 A 

eng P eA 3 3 5 5 5 5 A 

fra / lat / spa   4 4 4 4 4 4 A 

mus / kun   2 2 2 2   C 

          
his   2 2 2 2 2 2 A 

sam   2 2 2    C 

geo   2 2 2    C 

rel / fil   2 2 2 2 2  C 

sam / geo      2 2  C 

sam / geo / rel / fil        2 B 

erhvervsorientering BO  1 1      
         

mat K  3 3 3 3 3 3 B 

fys / kem / bio   3 3 3 3 3 3 B 

          

idr   2 2 2 2 2 2 C 

          
SUM   33 33 36 34 33 31  

          
Individuelt alternativ          
dan K eA 4 4 4 4 5 5 A 

tys K  3 3 3 3 3 3 A 

mat K eA 3 3 5 5 5 5 A 
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DEN NATURVIDENSKABELIGE PROFIL – FOKUS PÅ NATURVIDENSKAB 
 
I den naturvidenskabelige profil er der fokus på naturvidenskaberne. Du har alle tre fag 
fysik, kemi og biologi. Et af fagene fysik eller kemi vælger du som profilfag og du vælger 
et af de to andre, som udgår til sidst i det treårige forløb, så du ikke har det i det sidste 
semester. Profilfaget er obligatorisk skriftligt eksamensfag. Ofte tager den skriftlige 
eksamen udgangspunkt i forsøg, der gennemføres i starten af eksamen. Begge de to 
naturvidenskabelige ikke-profilfag er B-niveauer. 
 
Udover dansk, tysk og engelsk vælger du for de første to år i gymnasieforløbet et af 
fagene musik eller kunst i det sproglig-æstetiske fagområde. 
 
I det samfundsvidenskabelige fagområde har du historie, samfundsfag, geografi samt 
enten religion eller filosofi. Historie er et fag i hele forløbet. Geografi i 12.1 er et tilvalg. 
Senere i forløbet efter 12.1 fortsætter du efter eget valg med et af de to fag samfundsfag 
og geografi og fortsætter derudover med enten religion eller filosofi. De sidste to 
semestre 13.1 og 13.2 fortsætter du kun med ét af disse fag ved siden af historie.  
 
Du har idræt i hele det treårige forløb. 

 
NATURVIDENSKABELIG PROFIL       

 NIV  11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 NIV 

   E.1 E.2 Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2  

          
dan K eA 4 4 4 4 5 5 A 

tys K eA 3 3 5 5 5 5 A 

eng   3 3 3 3 3 3 B 

mus / kun   2 2 2 2   C 

          

his   2 2 2 2 2 2 A 

sam   2 2 2    C 

geo   2 2 0/2*    C 

rel / fil   2 2 2 2   C 

sam / geo      2   C 

sam / geo / rel / fil       2 2 B 

erhvervsorientering BO  1 1      
         

mat K  3 3 3 3 3 3 B 

fys / kem / bio P eA 3 3 5 5 5 5 A 

kem / fys   3 3 3 3 3  B 

bio* / kem*   3 3 3 3 3 3 B 

          

idr   2 2 2 2 2 2 C 

          
geo 0/2*: geo i 12.1 er et tilvalg (her har du altså valget mellem 0 eller 2 timer), 
summen forhøjes i givet fald til 38 ugentlige timer i 12.1) 
 
bio*, kem*: for fys og kem som profilfag, er det bio, der fortsætter som grundfag i 
13.2, for bio som profilfag, er det kem, der fortsætter som grundfag i 13.2  
 
SUM   35 35 36 36 33 30  

          
Individuelt alternativ          
dan K eA 4 4 4 4 5 5 A 

tys K  3 3 3 3 3 3 A 

mat K eA 3 3 5 5 5 5 A 
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DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE PROFIL – FOKUS PÅ SAMFUNDSVIDENSKABERNE 
 
I den samfundsvidenskabelige profil er der fokus på fagene i det samfundsvidenskabelige 
fagområde, dvs. historie, samfundsfag, geografi samt enten religion eller filosofi. Du 
vælger et af fagene historie, samfundsfag eller geografi som profilfag. Profilfaget er 
obligatorisk skriftligt eksamensfag. Uanset om du vælger historie som profilfag eller ej, så 
er det et A-niveau-fag, som du har alle tre år helt til og med 13.2. Et af fagene (dog ikke 
profilfaget og ikke historie) afslutter du, så du ikke har det i det sidste semester.  
 
Udover dansk, tysk og engelsk vælger du for de første to år i gymnasieforløbet et af 
fagene musik eller kunst i det sproglig-æstetiske fagområde. 
 
I den samfundsvidenskabelige profil har du to naturvidenskabelige fag, som du vælger 
blandt fagene fysik, kemi og biologi. Det ene af dem vælger du, så du kun har det det 
første år, det andet har du alle tre år. 
 
Du har idræt i hele det treårige forløb. 
 

SAMFUNDSVIDENSKABELIG PROFIL      

 NIV  11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 NIV 

   E.1 E.2 Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2  

          
dan K eA 4 4 4 4 5 5 A 

tys K eA 3 3 5 5 5 5 A 

eng   3 3 4 4 4 4 A 

mus / kun   2 2 2 2   C 

          

his / sam / geo P eA 3 3 5 5 5 5 A 

sam / geo / his   2 2 2 2 2 2 B* 

geo / sam   2 2 2 2 2  C 

rel / fil   2 2 2 2 2  C 

geo / sam / rel / fil        2 B 

erhvervsorientering BO  1 1      
         

mat K  3 3 3 3 3 3 B 

fys / kem / bio   3 3 3 3 3 3 B 

kem / bio / fys   3 3     C 

          
idr   2 2 2 2 2 2 C 

          
sam / geo / his B*: hvis his som gennemgående (helt til og med 13.2) ikke-profilfag 
så his A, hvis sam eller geo som gennemgående ikke-profilfag så enten sam B eller 
geo B  

          
SUM   33 33 34 34 33 31  

          
Individuelt alternativ          
dan K eA 4 4 4 4 5 5 A 

tys K  3 3 3 3 3 3 A 

mat K eA 3 3 5 5 5 5 A 
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DEN ÆSTETISKE PROFIL – FOKUS PÅ MUSIK OG KUNST 
 
I den æstetiske profil er der fokus på de to æstetiske fag musik og kunst, hvor du vælger 
et af dem som profilfag og har det andet som grundfag. Til forskel fra de andre profiler i 
det almene gymnasium har du altså begge fagene. Profilfaget er obligatorisk skriftligt 
eksamensfag. 
 
Derudover har du dansk, tysk og engelsk i det sproglig-æstetiske fagområde. 
 
I det samfundsvidenskabelige fagområde har du historie, samfundsfag, geografi samt 
enten religion eller filosofi. Historie er et fag i hele forløbet. Senere i forløbet efter 12.1 
fortsætter du efter eget valg med et af de to fag samfundsfag og geografi og fortsætter 
derudover med enten religion eller filosofi. De to sidste semestre 13.1 og 13.2 fortsætter 
du kun med ét af disse fag. Denne indsnævring til kun ét fag ud over historie sker altså et 
semester tidligere end i de fleste andre profiler i OAPVO-området. 
 
I den æstetiske profil har du to naturvidenskabelige fag, som du vælger blandt fagene 
fysik, kemi og biologi. Det ene af dem vælger du, så du kun har det det første år, det 
andet har du alle tre år. 
 
Du har idræt i hele det treårige forløb. 

 
ÆSTETISK PROFIL          

 NIV  11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 NIV 

   E.1 E.2 Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2  

          
dan K eA 4 4 4 4 5 5 A 

tys K eA 3 3 5 5 5 5 A 

eng   3 3 3 3 3 3 B 

mus / kun P eA 3 3 5 5 5 5 A 

kun / mus   2 2 2 2 2 2 B 

          

his   2 2 2 2 2 2 A 

sam   2 2 2    C 

geo   2 2 2    C 

rel / fil   2 2 2 2   C 

sam / geo      2   C 

sam / geo / rel / fil       2 2 B 

erhvervsorientering BO  1 1      
         

mat K  3 3 3 3 3 3 B 

fys / kem / bio   3 3 3 3 3 3 B 

kem / bio / fys   3 3     C 

          
idr   2 2 2 2 2 2 C 

          
SUM   35 35 35 33 32 32  

          
Individuelt alternativ          
dan K eA 4 4 4 4 5 5 A 

tys K  3 3 3 3 3 3 A 

mat K eA 3 3 5 5 5 5 A 
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IDRÆTSPROFILEN – FOKUS PÅ IDRÆT 
 
I idrætsprofilen er der fokus på idræt, som omfatter både praktiske og teoretiske 
elementer. Du kommer altså udover at udøve alle mulige discipliner inden for idræt til 
også at beskæftige dig med fx, hvad der er god træning, hvordan kroppen er opbygget og 
fungerer og hvilken rolle idræt spiller i samfund og kultur. Profilfaget idræt har flere 
ugentlige timer end de (fleste) andre profilfag. Den skriftlige eksamen i profilfaget idræt 
omfatter både teoretiske aspekter og en idrætspraktisk del med både holddiscipliner og 
individuelle discipliner. 
 
Udover dansk, tysk og engelsk vælger du for de første to år i gymnasieforløbet et af 
fagene musik eller kunst i det sproglig-æstetiske fagområde. 
 
I det samfundsvidenskabelige fagområde har du historie, samfundsfag, geografi samt 
enten religion eller filosofi. Historie er et fag i hele forløbet. Senere i forløbet efter 12.1 
fortsætter du efter eget valg med et af de to fag samfundsfag og geografi og fortsætter 
derudover med enten religion eller filosofi. Det sidste semester 13.2 fortsætter du kun 
med ét af disse fag.  
 
I idrætsprofilen har du efter eget valg to af de naturvidenskabelige fag fysik, kemi og 
biologi. Et af de to fag afslutter du lidt tidligere, så du ikke har det i det sidste semester. 
Det andet har du i hele det treårige forløb. 

 
IDRÆTSPROFIL          

 NIV  11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 NIV 

   E.1 E.2 Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2  

          
dan K eA 4 4 4 4 5 5 A 

tys K eA 3 3 5 5 5 5 A 

eng   3 3 3 3 3 3 B 

mus / kun   2 2 2 2   C 

          

his   2 2 2 2 2 2 A 

sam   2 2 2    C 

geo   2 2 2    C 

rel / fil   2 2 2 2 2  C 

sam / geo      2 2  C 

sam / geo / rel / fil        2 B 

erhvervsorientering BO  1 1      
         

mat K  3 3 3 3 3 3 B 

fys / kem / bio   3 3 3 3 3 3 B 

kem / bio / fys   3 3 3 3 3  B 

          

idr P eA 4 4 5 5 5 5 A 

        
SUM   34 34 36 34 33 28  

          
Individuelt alternativ          
dan K eA 4 4 4 4 5 5 A 

tys K  3 3 3 3 3 3 A 

mat K eA 3 3 5 5 5 5 A 
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HHX-PROFILEN – FOKUS PÅ ØKONOMI 
 
Den virksomheds- eller økonomifaglige profil kalder vi også hhx-profilen, hvor hhx er den 
danske betegnelse for højere handelseksamen. Profilen hører under en anden 
bekendtgørelse end de øvrige profiler, nemlig under BGVO i stedet for OAPVO. Eksamen 
er skruet en lille smule anderledes sammen (læs mere om det på s. 15), men 
grundlæggende er der altså tale om en studentereksamen, hvor mange af fagene er de 
samme som i de øvrige profiler (men tonede lidt i en økonomi-retning), mens andre af 
fagene er klart økonomiske og adskiller sig fra fagene i de andre profiler. 
 
Profilfaget er virksomhedsøkonomi. Det andet eA-fag er engelsk. Derudover er dansk og 
tysk A-niveau-fag. 
 
Ud over virksomhedsøkonomi som dit profilfag har du i det samfundsvidenskabelige 
fagområde samfundsøkonomi, økonomisk geografi, et koblet historie-samfundsfag-
geografi-fag (Gemeinschaftskunde) og enten religion eller filosofi. Religion eller filosofi 
har du kun i 11.-12. årg., mens de andre fag undervises gennemgående i de tre år. 
 
I det sproglig-æstetiske fagområde har du undervisning i dansk, tysk og engelsk samt 
design. I modsætning til musik/kunst i de andre profiler (som bortset fra i den æstetiske 
profil kun er i 11.-12. årg.) ligger undervisningen i design i 12.-13. årg. De tre sprogfag 
har du i hele det treårige forløb. 
 
I det matematisk-naturvidenskabelige fagområde har du fagene matematik, 
erhvervsinformatik og biologi, hvor erhvervsinformatik kun er et fag i 11.-12. årg., mens 
de andre fag undervises i hele det treårige forløb. 
 
Du har idræt i hele det treårige forløb. 
 

VIRKSOMHEDS-/ØKONOMIFAGLIG PROFIL HHX6    

 NIV  11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 NIV 

   E.1 E.2 Q1.1 Q1.2 Q2.1 Q2.2  

          
dan   4 4 4 4 5 5 A 

tys   3 3 3 3 3 3 A 

eng  eA 5 5 5 5 5 5 A 

          
design     2 2 2 2 C 

          

virksomhedsøkonomi P eA 5 5 5 5 5 5 A 

samfundsøkonomi   2 2 2 2 2 2 C 

økonomisk geografi   2 2 2 2 2 2 C 

his+sam+geo (Gemeinschaftskunde) 2 2 2 2 2 2 B 

rel / fil   2 2 2 2   C 

          
mat   4 4 3 3 3 3 B 

erhvervsinformatik   2 2 2 2   C 

bio   2 2 2 2 2 2 C 

idr   2 2 2 2 2 2 C 

          
SUM   35 35 36 36 33 33  

 

                                                 
6 Relevante bekendtgørelser: BGVO og BS-PrüVO. Retning: Berufliches Gymnasium, Fachrichtung Wirtschaft, 
Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen und Controlling. Som anført er oprettelsen af 
økonomiprofilen under forudsætning af forventet godkendelse i Skoleforeningen og i de relevante ministerier i 
Kiel og København. 
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FAGFORKORTELSER O.A.:  
 
årg.: årgang,  
dan: dansk, tys: tysk, eng: engelsk, fra: fransk, lat: latin, spa: spansk, mus: musik, kun: 
kunst,  
his: historie, sam: samfundsfag, geo: geografi, rel: religion, fil: filosofi,  
mat: matematik, fys: fysik, kem: kemi, bio: biologi,  
idr: idræt, idt: idrætsteori,  
 
niv: niveau,  
niv: K: kernefag, P: profilfag, niv: eA: ’erhöhtes Anforderungsniveau’,  
niv: opnået A/B/C-niveau til studieoptag i Danmark forudsat, at faget er bestået jf. 
eksamenshåndbogen www.ufm.dk/ehb, direkte: http://ufm.dk/uddannelse-og-
institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/find-
vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer/duborg-og-apmoeller,  
alle profiler fører frem til 4-5 A-niveau-fag, med matematik som eA-kernefag 5-6 A-
niveaufag; 
 
angivet er de ugentlige skematimetal i 1. og 2. semester i 11., 12. og 13. årgang (antal 
lektioner a 45 minutter);  
 
Fagområderne er  

 det sprogligt-æstetiske med fagene dan, tys, eng, fra, lat, mus, kun og for hhx-
profilen derudover design;  

 det samfundsfaglige med his, sam, geo, rel, fil og for hhx-profilen derudover 
virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, økonomisk geografi og 
Gemeinschaftskunde;  

 det matematisk-naturvidenskabelige med mat, fys, kem, bio og for hhx-profilen 
derudover erhvervsinformatik;  

 og endelig er der idræt med idr, idt uden for fagområderne; 
 
det ugentlige timetal er 28-38 timer (lektioner a 45 minutter) i alle profiler i alle årgange; 
lektionerne afholdes overvejende som dobbelttimer (altså i enheder af 2 gange 45 
minutter);  
 
ud over undervisningen med de ovenfor anførte timetal er der i løbet af 11.-13. årgang i 
alt 5 uger, hvor der i stedet for det normale skema er enten en af tre seminaruger, hvor 
to eller flere fag laver et uge-projekt i fællesskab, en studierejseuge (ud over 
studierejserne tilbydes der udveksling, i øjeblikket med skoler hos Dong-mindretallet i 
Kina, i USA, hos det bretonske mindretal i Frankrig og i Danmark) eller en uge med 
virksomhedspraktik (inden for samfundsfag) 
 
 

    
 

http://www.ufm.dk/ehb
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer/duborg-og-apmoeller
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer/duborg-og-apmoeller
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer/duborg-og-apmoeller
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EKSAMEN 
 
Gymnasieforløbet kan afsluttes efter 12. årgang med en såkaldt Fachhochschulreife 
(schulischer Teil) – her kort: FHR(s) –, der sammen med efterfølgende relevant praktik 
giver adgang til uddannelser på de såkaldte Fachhochschulen (visse tyske ingeniør-, 
professionshøjskole- o.a. akademiske uddannelser med et ofte mere 
anvendelsesorienteret sigte og nogle tilsvarende danske uddannelser). 
Fachhochschulreife (schulischer Teil) udstedes på baggrund af semesterkaraktererne i 
de to sidste semestre. Vi arbejder på at få ligestillet FHR med en HF i Danmark. Dette er 
dog under forudsætning af forventet godkendelse i de relevante ministerier i København. 
 
 
Studentereksamen aflægges i slutningen af 
13. årgang. Den er lidt forskelligt sammensat alt efter 
om det er fra en af det almene gymnasiums (OAPVO-
områdets) profiler eller fra økonomi-profilen (hhx-
profilen). 
 
På det almene gymnasiums område (OAPVO-
området) omfatter eksamen valgfrit enten fire eller 
fem forskellige eksamensfag: Første eksamensfag 
er profilfaget, andet og tredje eksamensfag er de to 
af de tre kernefag dansk, tysk og matematik som du har valgt at have med de mange 
timer. I første, andet og tredje eksamensfag aflægges eksamen som skriftlig eksamen. 
Fjerde eksamensfag afvikles enten som mundtlig eksamen eller som en såkaldt 
præsentationseksamen, hvor du efter en forberedelsestid på flere uger forelægger en 
medieunderstøttet præsentation som grundlag for eksaminationen. Det frivillige femte 
eksamensfag afvikles enten som mundtlig eksamen eller som en såkaldt besondere 
Lernleistung (særlig læringspræstation), hvor du over en periode på op til et år arbejder 
med et selvvalgt emne (fx i forbindelse med en faglig konkurrence). Du vælger selv det 
fjerde og det eventuelle femte eksamensfag blandt de fag, hvor du ikke har været til 
skriftlig eksamen (idræt dog ikke som grundfag).  
 
I den økonomifaglige profil (BGVO-området) er der altid fem eksamensfag. Der er fire 
skriftlige eksaminer: i profilfaget (virksomhedsøkonomi), det andet eA-fag (engelsk) og 
efter eget valg i to af de tre fag: dansk, tysk og matematik. Derudover er der en mundtlig 
eksamen efter eget valg i et af de øvrige fag. En af eksaminerne i et ikke-eA-fag kan 
under bestemte forudsætninger afvikles som en besondere Lernleistung. 
 

 
 
For begge områder gælder, at de fire eller fem eksamensfag skal dække de tre 
fagområder: det sproglig-æstetiske, det samfundsfaglige og det matematisk-
naturvidenskabelige område. Du vælger eksamensfagene og eksamensformerne ved 
starten af 13. årgang. Derudover kan du vælge at forsøge at forbedre dine skriftlige 
eksamensresultater ved at gå til ekstra mundtlig eksamen i et eller flere af disse fag.  
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Ud over de fire eller fem eksamenspræstationer indgår de fleste af semesterkaraktererne 
fra 12. og 13. årgang i eksamensregnskabet. Faktisk udgør semesterkaraktererne cirka 
to tredjedele af dit eksamensresultat.  
 
Eksamensresultatet udtrykkes som en gennemsnitskarakter. Det slesvig-holstenske 
eksamensbevis fra et af Skoleforeningens gymnasier er sidestillet med et 
studentereksamensbevis fra et gymnasium i Danmark. Du får sammen med det slesvig-
holstenske studentereksamensbevis et dokument på dansk med angivelser af fagene, 
fagenes danske niveauer og dine opnåede karakterer i fagene i den danske 
karakterskala samt gennemsnitskarakteren også i den danske skala. Dermed kan du 
søge ind på uddannelsesinstitutioner i såvel Tyskland som Danmark på lige fod og på 
samme måde (samme ansøgningsgruppe, samme tidsfrister, samme adgang til Bafög 
eller SU) som indenlandske gymnasieelever. 
 

 
Du kan læse mere om de danske 
uddannelsers krav til fagniveauer på 

www.ug.dk.  
 
Og om de tyske uddannelser efter gymnasiet på 
www.studienwahl.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

foto: alexander per wietz, jan eiffert, lars salomonsen flensborg avis 

http://www.ug.dk/
http://www.studienwahl.de/

