
Få et overblik over studieretningerne  
på Lemvig Gymnasium

HHX 
STUDIERETNINGER

Romvej 30 . 7620 Lemvig . T: 97 82 38 22 . 
E: gym@lemvig-gym.dk . W: lemvig-gym.dk
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OBLIGATORISKE FAG

VALGFAG

A
Afsætning 
International økonomi
Matematik
Tysk
Virksomhedsøkonomi

B
Innovation

C
Billedkunst
Filosofi
Idræt
Kulturforståelse
Innovation
Latin
Markedskommuniktion
Musik
Psykologi

• Dansk A
• Engelsk A
• Afsætning B
• International økonomi B
• Virksomhedsøkonomi B
• Matematik B
• Historie B
• Tysk B, Fransk A eller Spansk A
• Samfundsfag C
• Erhvervsjura C
• Informatik C
• Kulturforståelse C eller Innovation C
• Erhvervscase
• Almen sprogforståelse
• Økonomisk grundforløb

I studieretningsforløbet har du både 
studieretningsfag, obligatoriske fag 
og valgfag. Antallet af valgfag varierer 
fra studieretning til studieretning. Alle 
skal have mindst fire fag på A-niveau 
(inkl. Dansk og Engelsk). Der er særli-
ge regler for Fransk/Spansk.

Studieretningerne begynder i novem-
ber og valgfag ligger i 2. eller 3.g.



HHX er en 3-årig erhvervsgymnasial 
uddannelse, der gør dig klar til at gå 
i gang med en videregående uddan-
nelse. 

HHX er især et godt valg for dig, der er interesseret i økonomi, 
salg, markedsføring, sprog, IT og innovation. Måske har du pla-
ner om at tage en videregående uddannelse med sigte på job 
og karriere, hvor en grundlæggende forståelse for økonomi kan 
være en fordel – eller måske drømmer du om at starte egen 
virksomhed. 

Uddannelsen indledes af et grundforløbet, der varer 10 uger, 
hvorefter du fortsætter på dit studieretningsforløb. På grund-
forløbet vil du møde de nye hhx-specifikke fag, så du er godt 
klædt på til at vælge studieretning. Både de kendte fag som fx 
dansk og engelsk og de nye fag som fx international økonomi, 
virksomhedsøkonomi og afsætning vil være tilrettelagt, så du 
bliver godt rustet til både videregående uddannelser og til at 
komme ud på et globaliseret arbejdsmarked. 

OM HHX



STUDIERETNING: ØKONOMI MARKETING INTERNATIONAL 
MARKETING

INNOVATION

Studieretningsfag: Virksomhedsøkonomi A
International økonomi A

Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A

International økonomi A
Afsætning A

Afsætning A
Innovation B

Valgfag:
(hvis der er valgt Tysk B)

1-2 valgfag 
(A/B/C)

1-2 valgfag 
(A/B/C)

1-2 valgfag 
(A/B/C)

1 valgfag
(A)

Valgfag:
(hvis der er valgt Fransk 
A eller Spansk A)

1 valgfag
(A/B/C)

1 valgfag
(A/B/C)

1 valgfag
(A/B/C)

Ingen

ØKONOMI & MARKED studieretning



STUDIERETNING: KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION

Studieretningsfag: Afsætning A
Fransk A

Afsætning A
Tysk A

Valgfag: 1-2 valgfag
(A/B/C)

1-2 valgfag
(A/B/C)

SPROGLIG studieretning



VELKOMMEN

Lemvig Gymnasium er en mindre skole, men med mange til-
bud. Med fire ungdomsuddannelser og 10. klasse har vi en 
hverdag med mange forskellige elever på skolen. Vi er stolte af 
dem alle og har ambitioner om høj faglighed på alle niveauer. 
Vi håber at du har lyst til at blive en del af skolen.

Hos os er eleven i centrum, og det er vigtigt for os at alle føler at 
de har noget at bidrage med når vi laver skole sammen. Vores 
skole har et stærkt fællesskab med mange traditioner og gode 
relationer.

Vi er nysgerrige på verden og på hinanden. Vi samarbejder med 
samfundet omkring os og har gode internationale kontakter. 
Vi er både en lokal og en international skole, som ruster vores 
elever til at gøre en forskel.

Vores skole bygger på værdierne nærhed, faglighed og fælles-
skab, og så er det vigtigt for os at vi har det sjovt sammen og 
får gode oplevelser med i bagagen. Unge mennesker fra Lemvig 
Gymnasium skal have mod på tilværelsen og glæde ved livet. Vi 
er en skole som sætter spor i både hjerne og hjerte.

Velkommen!
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