Bilag 9.1 til afdelingsbestyrelsesmøde den 7. oktober 2015 om studieretninger i gymnasiet til
skoleåret 16-17
Sagsfremstilling:
Hvert efterår skal bestyrelsen tage stilling til gymnasiets studieretninger for det kommende skoleår.
Det her foreliggende forslag bygger videre på de studieretninger vi har udbudt i dette skoleår – dog
med den forskel, at den udbudte studieretning med Engelsk A, Spansk A og Musik A erstattes af en
ny studieretning med Musik A, Engelsk A/Matematik A og Samfundsfag B.
Idéen med den nye studieretning, som får navnet musik plus, er, at den skal bestå dels af alle vores
MGK-elever og dels af elever som også har stor interesse i at få et ekstra musiktilbud i tilknytning
til deres gymnasieuddannelse. Studieretningen bliver for de elever som kan og vil noget mere med
musikken – og som er villige til at investere lidt mere tid end den gennemsnitlige gymnasieelev i
ekstraaktiviteter knyttet til musikken. Vi forventer en række synergieffekter ved at samle disse
elever i en klasse og samtidigt vil det gøre logistikken omkring MGK-eleverne nemmere ved at
have dem i en klasse.
Vi har navngivet studieretningerne på en ny måde forud for næste skoleår. Formålet er at sikre en
mere ensartet navngivning og at signalere så tydeligt som muligt, hvad studieretningerne arbejder
med.
Oversigt over studieretninger i skoleåret 16/17:
Navn

Fag

Science og matematik

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Science og biotek

Matematik A – Bioteknologi A – Fysik B

Science og musik

Matematik A – Fysik B – Musik B

Globalisering og sprog

Engelsk A – Samfundsfag A –
Naturgeografi B

Globalisering og matematik

Matematik A – Samfundsfag B – Musik B

Sprog og samfund

Engelsk A – Fransk A/Tysk A –
Samfundsfag B

Kultur og identitet

Engelsk A – Musik A – Samfundsfag B

Kultur og scene

Engelsk A – Musik A – Drama B

Musik plus

Musik A – Engelsk A/Matematik A –
Samfundsfag B

Indstilling:
Skolen indstiller, at bestyrelsen vedtager dette forslag til studieretninger for skoleåret 16-17.

