TÆTTERE PÅ VIRKELIGHEDEN

INFORMATION OM

HHX
EUD BUSINESS
EUX BUSINESS

VELKOMMEN
Kære kommende elev – velkommen til DET BLÅ GYMNASIUM TØNDER
Inden længe skal du træffe et vigtigt valg - hvilken ungdomsuddannelse skal
du vælge?
En af dine muligheder, efter at du har afsluttet 9. eller 10. klasse, er en uddannelse på Det Blå Gymnasium Tønder. Her er attraktive uddannelser, som
gør dig klar til dit videre uddannelsesforløb – uanset hvad du drømmer om!
Din studietid bliver både sjovere og lettere, hvis du vælger ud fra hvilke fag, du
interesserer dig mest for.
På vores uddannelser har vi fagligt fokus på det samfundsmæssige, økonomiske og internationale,
ligesom vi har almene fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Det er ligeledes vigtigt for
os, at det sociale liv og elevernes personlige udvikling bliver prioriteret højt. Derfor er vores motto også:
”Den lille skole, den store familie”.
EUD Business, EUX Business og HHX, er på én og samme tid studieforberedende og erhvervsrelateret,
så de åbner dørene til en lang række korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Du kan
senere fx arbejde med økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame, markedsføring, ledelse
eller medier & it. Måske overvejer du at blive lærer eller pædagog, at læse jura eller søge ind til politiet?
Det Blå Gymnasium Tønder giver dig et godt grundlag, inden du skal videre.
Vi har engagerede elever, og de er med i mange projekter i årets løb. Det kan være Company Programme,
Filmfestival, Akademiet for Talentfulde Unge. Vi har mulighed for sprogundervisning på højt niveau,
enten via Deutsche Sprachdiplom eller Cambridge engelsk.
Vi er en del af Campus Tønder – et for området enestående projekt, som giver et meget levende uddannelsesmiljø, hvor unge mødes på tværs af uddannelserne. Her er gode transportforbindelser med
tog – og busstop lige uden for døren.
Din karriere begynder med, at du vælger Det Blå Gymnasium Tønder, uanset hvad du drømmer om at blive.
Vi glæder os til at byde dig velkommen som elev

Carsten Uggerholt Eriksen
DIREKTØR
Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole

Tønder Handelsskole
Martin Hammerichsvej 3
6270 Tønder
Telefon 73 73 40 80
toha@toha.dk
www.toha.dk

ÅBNINGSTIDER KONTORET

Man.-Tors. 08:00-15:00
Fredag
08:00-13:30

Sådan bliver du en del af HHX

DET BLÅ GYMNASIUM TØNDER
8. klasse

I 8. klasse skal elever have et gennemsnit på 5,0 i deres afsluttende
standpunkskarakter for at opfylde
de faglige forudsætninger for at
blive vurderet uddannelsesparat til
HHX. Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er en helhedsvurdering, der også omfatter elevens personlige og sociale forudsætninger.

9. klasse

I 9. klasse skal elever have et gennemsnit på 5,0 i de afsluttende
standpunktskarakterer for fortsat
at opfylde de faglige forudsætninger for at blive vurderet uddannelsesparate til de treårige gymnasiale
ungdomsuddannelser.

Afgangseksamen

Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte deres faglige niveau
fra uddannelsesparathedsvurderingen i de lovbundne prøver for at
kunne komme direkte på HHX.

ALTERNATIVER FOR DE FÅ, DER IKKE BEKRÆFTER DERES NIVEAU VED AFGANGSEKSAMEN
8. klasse: 5 i UPV + 9. klasse: 5 i UPV + Gennemsnit mellem 3,0 og 5,0 i prøvekarakter
8. klasse: 5 i UPV + 9. klasse: 5 i UPV + Gennemsnit mellem 2,0 og 3,0 i prøvekarakter

Vejl.
+ samtale

8. klasse: ÷ i UPV + 9. klasse: ÷i UPV + Gennemsnit på minium 6,0 i prøvekarakter
Hvis en elev ikke opnår gennemsnit på 5 i sine standpunktskarakterer i 8. klasse, men eleven formår at løfte sig i 9.
klasse til at opfylde kravet, er det stadig muligt at komme ind på en treårig gymnasial uddannelse.
Hvis en elev ikke er uddannelsesparat og heller ikke får over 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens
afgangseksamen, kan eleven forsøge at komme ind på en treårig gymnasial uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Uddannelsesplan og tilmelding
Går du i 9. eller 10. klasse, skal du udfylde din uddannelsesplan og søge om optagelse til
HHX-uddannelsen via www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som
ansøgning. Du logger på www.optagelse.dk med dit UNI-login. Er du gået ud af skolen,
logger du ind med NemID.
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Når du søger om optagelse, skal du først angive Handelsgymnasiets navn. Tidligere skulle du også angive
en studieretning ifm. ansøgningen. Det skal du ikke længere! Nu tilmelder du dig blot gymnasiet, og så skal du i løbet af
de første tre måneder på HHX beslutte dig for, hvilken studieretning du ønsker at tage.
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Karrieremuligheder
efter HHX
Vil du være fagligt stærk og have gode studiekompetencer, inden du fortsætter dit uddannelsesforløb? Drømmer du måske om at starte din egen virksomhed, komme til at styre økonomien eller
markedsføringen i en stor virksomhed? Synes du, det er spændende at arbejde med Innovation
og lære om, hvordan virksomheder fungerer og udvikler produkter? Måske er du vild med sprog
og synes at kultur og globalisering er spændende? Hos os arbejder vi også med markedsføring,
mediefag, aktiehandel og de love, som styrer samfundet – på Det Blå Gymnasium Tønder kommer
vi vidt omkring!
Uddannelsen er et godt springbræt til dit videre uddannelsesforløb. Uanset hvad din drøm er, så giver Handelsgymnasiet en god start på din videre karriere. Du behøver
derfor ikke en færdig karriereplan, inden du begynder hos
os. Tværtimod kan uddannelsen hjælpe dig til at beslutte, hvilken videregående u
 ddannelse og karrierevej, der
passer til netop dig!

Eksempler på
lange videregående
uddannelser
Økonomi
Sprog
Psykologi
Statskundskab
Jura
Revision

På HHX kan du dyrke og styrke de fag, der netop matcher
dine interesser. Du vil møde fag, som er unikke for Handelsgymnasiet blandet med nogle af de fag, du allerede
kender fra grundskolen. På HHX vil du blive udfordret
på din kreative og logiske sans på en helt
anden måde, end du er vant til. Som elev
hos os vil du opleve en tæt kontakt til erhvervslivet med opgaver taget direkte fra
virkeligheden.

Eksempler på
mellemlange
videregående
uddannelser
Lærer
Pædagog
Socialrådgiver
Fysioterapeut
Politibetjent
Sygeplejerske
Journalist
Socialrådgiver

På HHX er der nye fag, der giver dig ny viden. Fag som Afsætning, Virksomhedsøkonomi, Jura og International økonomi
er fag med et dagsaktuelt samfundsorienteret indhold, der bringer dig som elev
tættere på virkeligheden. Vi har naturligvis også de traditionelle fag som Dansk,
Engelsk, Matematik osv. – vel at mærke
på det samme høje niveau som på andre
gymnasiale uddannelser.

Eksempler på korte
videregående
uddannelser
Markedsføringsøkonom
Finansøkonom
Serviceøkonom
Datamatiker
Multimediedesigner
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PROJEKTER
Som elev på HHX kommer du til at arbejde med forskellige
projekter og større skriftlige opgaver. Du skal bl.a. skrive
opgaver, der har nogle betegnelser, som du måske ikke
har hørt før.
Det er alt sammen samlet i det der kaldes studieområdet
(SO), der består af 7 projektforløb. Her arbejder vi under
overskrifterne:
• Kultur, Marked og Kommunikation
• Digitalisering
• Bæredygtighed og Corporate Social
Responsibility
• Menneske, Etik og Rettigheder
• Matematiske Modeller og Økonomisk Analyse
• Globalisering – økonomiske konsekvenser
• Globalisering – Kultur og sprog

Deutsches Sprachdiplom PRO

I 2. g skal du lave en tværfaglig studieretningsopgave
(SRO) samt en Dansk/Historie opgave (DHO), inden du
i 3. g afslutter med et stort studieområdeprojekt (SOP).

Det Blå Gymnasium Tønder udbyder tysk sprogdiplom
(Deutsches Sprachdiplom) til elever, der har valgt tysk
på A-niveau. Med et tysk sprogdiplom i kombination
med en EUX Business eller HHX-eksamen har eleverne
mulighed for at søge ind på hovedparten af de tyske
universiteter. Det Blå Gymnasium Tønder er ligeledes
blevet leadpartner i et stort tyskprojekt med fokus på
grænseoverskridende samarbejder mellem skoler og
virksomheder.

Company Programme

Cambridge English

Som elev på HXX er der også mulighed for at arbejde med
Company Programme. Det er et learning-by-doing-forløb,
hvor du som elev lærer at udvikle, afprøve og realisere
gode ideer inden for alt fra social innovation til tekniske
produkter. Company Programme giver mulighed for at
teste en idé over for professionelle erhvervsfolk. Erhvervsfolkene agerer dommere ved de forskellige konkurrencer,
der tilbydes i løbet af skoleåret. Dommerne giver relevant
og konstruktiv feedback, der skal til for at føre ideerne
ud i livet.
De sidste år har skolen haft stor succes med Company
Programme, hvor vi har været repræsenteret ved det afsluttende Danmarksmesterskab i Entreprenørskab, som
bliver afholdt i Industriens Hus.

Det Blå Gymnasium Tønder er Cambridge English Preparation Centre, der tilbyder undervisning, som forbereder
elever til at tage et Cambridge English-certifikat. På HHX
Tønder har alle elever obligatorisk Engelsk på A-niveau, og
der er nu mulighed for at blive endnu dygtigere til engelsk.
Hvis man som elev gennemfører forløbet, så får man et
Cambridge-certifikat, som beviser, at man er sprogligt
kvalificeret på et højt niveau. Samtidig giver det adgang til
at søge om optagelse på en lang række engelsksprogede
videregående uddannelser rundt om i verden. Dette er en
stor fordel, da mange virksomheder – både i Danmark og i
udlandet – godtager en bestået Cambridge English-eksamen som et bevis for, at deres medarbejdere er sprogligt
kompetente.
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De nye fag på handelsgymnasiet
AFSÆTNING
JURA
Du får bl.a. kendskab til, hvordan virksomheder kan
Erhvervsret kaldes også jura. Her lærer du om lovsælge deres produkter bedst muligt, hvilke målgrupgivning, der er relevant for virksomheder i Danmark.
per de går efter og hvorfor folk køber de varer, som
Du får et indblik i de juridiske regler, der gælder i et
de gør. Her lærer du at analysere et marked og
retssamfund og i forhold til virksomheders økonomi. Du
lave en markedsføringsstrategi. Du kommer
får bl.a. undervisning inden for emner som indgåelse af
til at lære hvordan reklamer benyttes til at
kontrakter, køb og salg af varer, e-handel etc. Du lærer at
påvirke dig til at købe bestemte produkter
tænke som en advokat og at afgøre og forebygge uenigheder,
frem for andre.
f.eks. mellem en køber og en sælger.

INNOVATION
Du lærer at arbejde kreativt med
idéudvikling og du får et indblik i,
hvordan man laver forretningsplaner og opstarter egen virksomhed. Du får værktøjer til
at starte egen virksomhed
og til at arbejde innovativt.

INFORMATIK
I faget skal du beskæftige dig med it-udvikling både i teori og i
praksis. Undervisningen består af model/teori på den ene side og
afprøvning/eksperiment på den anden. I undervisningen er der desuden en innovativ tilgang til it-produktudvikling, som giver dig grundlag
for at forstå informationsteknologiens udvikling, opbygning og samspil
med brugere og samfund. Med inddragelse af innovative og eksperimenterende elementer bliver du i stand til at håndtere it som en teknologi i stadig
udvikling.

INTERNATIONAL ØKONOMI
Her får du undervisning i de samfundsmæssige
forhold, der påvirker økonomien – bl.a. økonomiske politikker. Derudover vil du lære om international
handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk
vækst, m.m.

FINANSIERING
Finansiering handler om de finansielle markeder, dvs.
aktie og obligationsmarkedet. Du lærer at analysere
aktuelle og konkrete problemstillinger ud fra en
økonomisk vinkel. Samtidig får du en viden om
internationale finansielle markeder, og om
virksomheders mulighed for at fremskaffe
og anvende kapital.

ANNE BUCH ENEMARK, elev 2. årgang, startede på HHX efter
at have afsluttet 10.klasse på Sundeved Efterskole.
Jeg har aldrig været en haj til matematik, og havde derfor tidligere aldrig
tænkt på HHX som en mulighed for mig. Jeg var meget skoletræt, og træt af
de samme rutiner hver dag. Da jeg hørte mere om HHX, så fandt jeg alligevel
hurtigt interessen for uddannelsen. Specielt da jeg fandt ud af, at HHX tilbød nye
og spændende fag, som har meget andet at byde på end kun matematikken.
Det gjorde det hele mere nyt og spændende, og gav mig hurtigt gejsten tilbage igen.
Fagene er meget spændende, og jeg føler det er noget man kan bruge i fremtiden, og som
altid er godt at have med i rygsækken. Jeg ser frem til mit sidste år, og jeg ved allerede nu,
at jeg kan se tilbage på tiden uden at fortryde mit valg.
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FILOSOFI
VIRKSOMHEDSØKONOMI
Faget handler bl.a. om, hvordan filosofiske
Du kommer til at beskæftimenneske- og virkelighedsopfattelser
ge dig med virksomheders
indgår i humanistiske, samfunds- og
økonomiske beslutninger og
naturvidenskabelige fag. Du lærer at
adfærd i samspil med omforstå og bruge elementær argumenverdenen. Du lærer bl.a. om
tationsteori og gøre rede for vigtige
økonomiske modeller og om
traditionelle løsningsforslag til
planer, budgetter og regnskagivne filosofiske problemer.
ber i en virksomhed.

MEDIEFAG
Du kommer til at arbejde med
medier som film og tv – både
på den teoretiske og praktiske måde. En del af undervisningen går på at tilrettelægge og gennemføre
en medieproduktion.

PSYKOLOGI
Du får et godt indblik i menneskets udvikling, og hvordan
vi som personer tænker, føler
og handler i forskellige situationer. Vi ser også på, hvordan
faktorer som arv, miljø, kultur
og historie kan spille ind i forhold til vores adfærd.

KULTURFORSTÅELSE
Du lærer om forskellige landes kulturer, og om
de kulturelle forskelle. Hvordan lever man
i andre lande, hvilke værdier har man og
hvilken betydning kan de have i forhold
til et samarbejde.

2. FREMMEDSPROG (A- ELLER B-NIVEAU)
Du har mulighed for at vælge et nyt sprog på A-niveau (spansk), eller du kan vælge at fortsætte
med et sprog (tysk) på B-niveau, som du har
haft i folkeskolen. Du kan løfte dit B-niveau til et
A-niveau i 3. g. Du kan også vælge begge fag og
dermed nøjes med matematik på C-niveau.

LAURA LAGONI PANDURO, elev 1. årgang
Laura gik i 9. klasse på Tønder Overbygningsskole, og fortsatte i 10. klasse
på Skærbæk Realskole. Laura valgte bl.a. HHX fordi der her er nogle nye fag.
Jeg synes det lød rigtig spændende med den dagligdag der er på HHX. I brobygningen
prøvede vi nye fag som International Økonomi, Afsætning og Virksomheds Økonomi. Det
virkede som rigtig interessante fag, og var med til at skærpe min bevidsthed om HHX. Vi
har haft et godt introforløb med spændende opgaver, og nu er det studieretningsforløbet,
hvor jeg har valgt linjen med Mediefag. Jeg kan godt lide at arbejde med mediefag, og det med,
at man ikke altid sidder i klassen og arbejder, synes jeg er fedt. Alle fag er dog ikke nye, og det
er fint vi stadigvæk har fag som Dansk, Engelsk og samfundsfag. HHX er for mig en ungdomsuddannelse, der giver mig mange muligheder.
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Obligatoriske
fag på HHX
På HHX får du en række obligatoriske fag, som alle elever følger,
og specielle studieretningsfag, som afhænger af dit valg af studieretning.
Ud over de obligatoriske fag og dine studieretningsfag skal du vælge
valgfag.

OBLIGATORISKE FAG

C (1 år), B (2 år) og A (3 år):
A
A
B
B
B
B

Dansk
Engelsk
Afsætning
International økonomi
Virksomhedsøkonomi
Matematik
(matematik C, hvis du har en sproglig studieretning)

B
B

Historie
2. fremmedsprog
(dog A, hvis det er Spansk, så du har det i 3 år)

C
C
C

Jura
Informatik
Samfundsfag

VALGFAG

LØFTEFAG

C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
A
B
B

Finansiering
Kulturforståelse
Psykologi
Mediefag
Innovation
Filosofi

Tysk
International Økonomi
Virksomhedsøkonomi
Afsætning
Matematik
Informatik
Samfundsfag

Grundforløb og studieretning
STUDIERETNINGSFORLØB
2 år og 10 måneder

GRUNDFORLØB
3 måneder
AUGUST 2020

NOVEMBER 2020

JUNI 2023 Student
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Studieretninger
2020 – 2023

I løbet af de første tre måneder på Det Blå Gymnasium Tønder bliver du
introduceret for de 6 studieretninger, som udbydes på HHX. Du får et
indblik i fagområder, fagene og hvilke typer videregående uddannelser
de enkelte studieretninger er målrettet mod. Forløbet skulle gerne gøre
dig i stand til at vælge den studieretning, der er den rigtige for dig.

10
12

Finans & Matematik
Du ønsker at udfordre dig selv i tallenes verden. Kan du lide at arbejde med økonomisk analyse,
finansielle redskaber, virksomhedsstrategi og matematik, så er denne studieretning noget for dig.
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Studieretningen er målrettet dig, der synes, at markedsføring, reklame og salg
lyder spændende, og som samtidig har interesse i økonomi og samfundsforhold.

Den Internationale studieretning
Den internationale studieretning er for dig, der er interesseret i den store, globale verden og dens
mange muligheder. Du vil få indblik i, hvordan verdens økonomi hænger sammen, og hvordan det
globale marked fungerer. Udgangspunktet er store globale virksomheder som ECCO, Danfoss,
LEGO.

13
14

Økonomi & Samfund

Medier, IT og Innovation
For dig, der kan lide at få nye idéer og gøre dem til virkelighed og måske drømmer
om at starte egen virksomhed. Du er interesseret i kommunikation, innovation,
medier og den digitale verden og synes, det er interessant at arbejde med IT i
forhold til teknik, design, brugere og innovation.

Super sproglig
Er du sprogligt stærk? Kan du se dig selv tale med hele verden, og er du interesseret i forholdet
mellem mennesker? Uddannelsesmæssigt er studieretningen ideel, hvis du ønsker en videregående uddannelse inden for fx sprog og kommunikation.

15

Tysk og afsætning
Studieretningen er for dig der gerne vil arbejde med markedsføring på højeste
niveau. I en kombination med Tysk på A-niveau, får du lov at arbejde med Afsætning i et international perspektiv.
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Studieretning
Finans & Matematik
Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med matematik, økonomi og finansiering. Her kommer du bl.a. til at
lære mere om, hvordan virksomheder arbejder med strategi,
økonomistyring og eksport.
I matematik kommer du til at arbejde med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder, og du lærer at bruge relevante
matematiske hjælpemidler. Du får en bred indsigt i matematiske teorier og
metoder. Du opnår evnen til at anvende de digitale værktøjer til at analysere
og vurdere forskellige økonomiske problemstillinger. Du får også indsigt i
virksomhedernes rolle i den globale økonomi. Vi anvender matematik til at
analysere og beskrive virksomhedsøkonomiske forhold.
Virksomhedsøkonomi er et nyt fag, hvor du fx lærer om strategi, internt og
eksternt regnskab, investering og logistik. Du arbejder med virksomhedens
økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.
Så hvis du kan lide, at der er ”2 streger under” resultatet og kan lide at
arbejde med tal, kan du vælge studieretningen Finans & Matematik.
Også i denne studieretning har du mulighed for – udover Engelsk – at få
sprogundervisning på højeste niveau (Spansk eller Tysk).

FAGENE PÅ FINANS
& MATEMATIK
A Matematik
A Virksomhedsøkonomi
A Dansk
A Engelsk
B Afsætning
B Historie
B International Økonomi
B/A Tysk / A Spansk
C Finansiering
C Informatik
C Samfundsfag
C Jura
+ valgfag eller løft

STUDIEREJSER

Hamborg
London
New York eller Kina

TOM IVERSEN ZEEROW
Elev 2. årgang på studieretningen Finans & Matematik.
Jeg valgte at starte på HHX i Tønder, da jeg gerne vil have nogle fag som er relevante i forhold til mine
interesser, og hvor jeg tager en ungdomsuddannelse med mange muligheder. Jeg er vild med
økonomi og matematik, ligesom jeg altid har syntes det har været spændende at arbejde
med penge. Derfor valgte jeg også studieretningen med Finans & Matematik, hvor vi har opgaver der
sætter tingene i perspektiv. Vi arbejder fx med obligationer, værdipapirer og aktier. Det har givet mig
et godt indblik i de økonomiske ”nyheder” der bliver talt om i medierne, og giver mig et godt grundlag
for mine videre studier. Jeg vil rigtig gerne tage en videregående uddannelse på
universitetet, CBS eller måske London School of economics. Sidstnævnte besøgte
jeg med ATU (akademiet for talentfulde unge), da vi var på inspirationstur. På ATU
er der masser af faglige udfordringer inden for mange områder, hvilket giver lyst til
at udforske nye områder. Det Blå Gymnasium i Tønder er fedt – ikke mindst fordi vi
har et fantastisk sammenhold.
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Studieretning
Økonomi & Samfund
Studieretningen er for dig, der har interesse inden for markedsføring, økonomi og samfundsforhold.

FAGENE PÅ ØKONOMI
& SAMFUND

Denne studieretning er almen og dækker mange fagområder. Den
er således både for dig, som har en klar idé om en fremtidig karriere i det private erhvervsliv, og for dig, som er lidt usikker på, om du vil
tage en videregående uddannelse.

A
A
A
A
B
B
B
B/A
B
C
C

Du vil komme til at arbejde med de processer og strukturer, der påvirker
menneskers liv og udvikling, både når det gælder individer og grupper.
Du vil stifte bekendtskab med mange facetter af kommunikation, både
formidlingsmæssige, men også psykologiske.
I Engelsk fokuseres på, at du opnår et korrekt og flydende sprog. Samtidig
beskæftiger Engelsk sig med tekster og mediestof. Samfundsfag arbejder
med teorier om sociologi, økonomi og politik.
Du kommer ligeledes til at arbejde med de klassiske handelsgymnasiale
fag som Afsætning og Virksomhedsøkonomi på højt niveau, ligesom du har
mulighed for at vælge Matematik på B eller A-niveau.
Vær opmærksom på, at du i denne studieretning også skal vælge Tysk eller
Spansk.

Virksomhedsøkonomi
Afsætning
Dansk
Engelsk
Historie
Matematik
International Økonomi
Tysk / A Spansk
Samfundsfag
Informatik
Jura

+ valgfag eller løft

STUDIEREJSER
Hamborg
Amsterdam
New York eller Kina

RASMUS CLAUSEN
Elev 3. årgang på studieretning Samfundsfag & Økonomi
I studieretningen samfund og økonomi er der fag som vi alle kender fra grundskolen, men også fag, der lærer dig
om, hvordan erhvervslivet fungerer. Det har været enormt spændende og lærerigt.
På denne studieretning er der stor fokus på blandt andet erhvervslivet, og vi har været på virksomhedsbesøg og arbejdet
med forskellige cases fra rigtige virksomheder. I samfundsfag har der været fokus på politik, ideologier samt ind- og
udenlandske forhold. Nogle gode eksempler er, at vi har kigget meget på, hvilke fordele og ulemper skaber handelskrigen
mellem USA og Kina samt hvilke tanker Storbritannien har gjort sig omkring Brexit.
I vores økonomiske fag har vi arbejdet, meget med, hvordan en virksomhed er bygget op og hvordan
den fungerer helt indefra.
Det gode ved denne linje er også, at fagene arbejder sammen. Det gør de ved, at man kan overføre det
man lærer i det ene fag til alle de andre fag. Det er blandt andet det, som har gjort Samfund og Økonomi
studieretningen så interessant, fordi man lære at tingene hænger sammen.
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Den Internationale
studieretning
Studieretningen med fokus på sprog, international økonomi
og kulturforståelse.
Den internationale studieretning er for dig, der er interesseret i den store,
globale verden og dens mange muligheder. Du vil få indblik i, hvordan verdens økonomi hænger sammen, og hvordan det globale marked fungerer.
Udgangspunktet er store globale virksomheder som ECCO, Danfoss, LEGO
mfl.
Der vil være hele tre studieture. Der vil således være en studietur på hvert
år. Første tur går til Hamborg, hvor det tyske marked er i fokus. På andet år
rejser vi til Amsterdam, hvor vi skal opleve flere af byens kulturelle sider og
besøge ECCOs europæiske markedsføringskontor og deres garveri.
I 3.g rejser du til Shanghai, i Kina, hvor du skal modtage undervisning i international økonomi på både engelsk og dansk. Du bor på et kinesisk campus
og skal prøve, hvordan det er at studere i Kina. På denne tur skal du også
høre om, hvordan danske virksomheder agerer på det kinesiske marked.
Alt i alt skal du regne med at skulle betale omkring 25.000 kroner for rejser
og ophold på denne studieretning.
Du skal være interesseret i sprog generelt og engelsk i særdeleshed, da
mange af dine tekster vil være engelsksprogede. Desuden er faget kulturforståelse et omdrejningspunkt på denne studieretning.

FAGENE PÅ DEN
INTERNATIONALE
STUDIERETNING
A Dansk
A Engelsk
A International Økonomi
A Afsætning
B/A Tysk / A Spansk
C Kulturforståelse
B Virksomhedsøkonomi
B Historie
B Matematik
C Informatik
C Jura
C Samfundsfag
+ valgfag eller løft

STUDIEREJSER
Hamborg
Amsterdam
Kina

CATHRINE MØLLER, elev 3.årgang på Den Internationale studieretning
Min tid på HHX har været præget af spændende nye og virkelighedsrelaterede fag. Specielt har jeg fået øjnene op for
de økonomiske perspektier gennem vores økonomiske fag, der også giver viden, som man kan
bruge i praksis.
Vi har været på tre studieture, som alle har været super gode. Det er fedt, at der er studieture på alle 3
årgange – ikke mindst turen til Kina i 3.g, hvor vi både fik muligheden for at være kulturelle i et fremmed land, samtidig med at vi fik en masse faglig viden, som man kan bruge i undervisningen på skolen.
Arbejdsformerne på skolen varierer meget, hvilket tiltaler mig. Her er en god blanding af gruppe- og
individuel arbejde, ligesom vi bliver styrket i vores kommunikation, når opgaverne fremlægges.
Vi har haft gode projekter på den internationale studieretning, hvor vi bl.a. har haft spændende forløb med Ecco igennem
alle 3 år. Det er fedt at arbejde med en stor international virksomhed.
Efter HHX skal jeg have et sabbatår, hvor jeg vil ud at rejse og tjene penge. Derefter vil jeg gerne læse HA Virksomhedskommunikation, som efterfølgende vil give mulighed for at arbejde med projektledelse og i virksomhedsorganisation.
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Studieretning
Medier, IT & Innovation
Drømmer du om at starte egen virksomhed? Er du interesseret i kommunikation, innovation, medier og den digitale
verden? Så er her en studieretning for dig.

FAGENE PÅ
MEDIER, IT &
INNOVATION

Studieretningen Medier, IT & Innovation er for dig, der har en iværksætter
i maven. Du er idérig og vedholdende, og du vil gerne lære at analysere
markedet og udvikle en idé.

A Dansk
A Engelsk
A Virksomhedsøkonomi
C Informatik
B Afsætning
B International Økonomi
B/A Tysk / A Spansk
B Historie
B Matematik
C Jura
C Samfundsfag
C Innovation
C/B Mediefag
+ valgfag eller løft

Med denne studieretning giver vi dig forudsætningerne for at prøve kræfter
med at starte din egen virksomhed. Du kommer til at opnå stor indsigt i
markedsføring, kommunikation, reklame og medier.
Praktisk erfaring får du på andet år, hvor du skal deltage i den landsdækkende konkurrence Company Programme. Her skal du starte din egen virksomhed. I Company Programme laver du en rigtig virksomhed, som du
fører ud i praksis. Du kommer til at arbejde med alt lige fra idéudvikling,
produktudvikling, forretningsplan, markedsanalyse, salg og markedsføring.
Derudover skal du deltage i salgsmesser, hvor du fremlægger din forretningsplan for virksomhedsledere og marketingeksperter.
Med Medier, IT og Innovation som studieretning får du mulighed for at læse
videre på en videregående uddannelse på Universitetet eller Handelshøjskolen. Vælg f.eks. studier inden for design, innovation, marketing og økonomi.

STUDIEREJSER
Hamborg
Dublin
New York eller Kina

NIELS OLSEN, elev 2.årgang Studieretningen Medier, IT & Innovation
Niels afsluttede i 2018 10.klasse på Svendborg Medie og Sportsefterskole. Han valgte bl.a. HHX pga de nye fag
og udfordringerne i forhold til innovation.
Da jeg var færdig med 10.klasse var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle fortsætte på HHX. Jeg synes
fagene lød spændende og så kunne jeg godt lide tanken om, at udvikle mig i forskellige nye fag.
Jeg er rigtig glad for at gå på skolen, hvor vi udover det faglige gode niveau, også har et fantastisk sammenhold.
Innovation er et fedt fag, hvor vi arbejder med
lidt anderledes indgangsvinkler til opgaverne.
Her har vi bl.a. også lavet forskellige events som Horror House til
halloween. Vi har haft ”Projekt papirsclips”, hvor vi fik udleveret
en papirsclips, der skulle byttes til noget mere værdifuldt.
I informatik arbejder vi med IT-sikkerhed, udarbejder Apps,
beskæftiger os med programmering og bliver ”superbrugere” af Adobe-pakken, hvor vi bl.a. arbejder med Illustrator
og In-design. På linjen er der også mediefag, hvor vi lærer
om filmtekniske virkemidler, sammensætning af lyd og lys
samt forskellige genre. En virkelig god studieretning, som
giver mig et godt grundlag inden jeg skal fortsætte min
videregående uddannelse til grafisk designer.
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FAGENE PÅ
SUPER SPROGLIG

Super sproglig
studieretning
Verdenssprogene engelsk, spansk og tysk udgør kernen i denne studieretning. Du kommer til at tale og skrive på de tre sprog, og desuden lærer du
at tilegne dig viden om og kendskab til de lande, sprogene tales i.
På den sproglige studieretning er formålet, at du bliver i stand til at kommunikere med folk fra andre lande og kulturer. Derfor lærer du at tale, skrive,
forstå og læse fremmedsprog. Du opnår en viden om de steder, hvor sproget
tales, ligesom sprogfagene giver dig et bredt og nuanceret kendskab til
kultur og samfundsforhold. Den sproglige studieretning åbner med andre
ord et vindue mod en meget stor del af verden.
I studieretningen indgår spændende studieture til de lande, hvis sprog du
arbejder med!

A
A
A
B/A
B
B
B
B
C
C
C
C
C

Dansk
Engelsk
Spansk
Tysk
Historie
Virksomhedsøkonomi
Afsætning
International Økonomi
Samfundsfag
Informatik
Jura
Matematik
Psykologi

+ valgfag eller løft

STUDIEREJSER

Hamborg
Málaga
München
New York eller Kina

EMELY MATZEN og CAROLINE HANSEN blev studenter i sommeren 2019. De havde bl.a. valgt at få sprogfag på
højeste niveau. Alle elever på HHX har Engelsk på A-niveau, og de to piger havde også valgt Spansk på A-niveau.
Da de også har flair for tysk, tog de Tysk A ved siden af de øvrige fag.
Inden Caroline startede på HHX, var hun elev på Ludvig Andresen Schule i Tønder, hvor hun afsluttede 9. klasse.
Jeg valgte HHX i Tønder, fordi en HHX giver rigtig mange muligheder for videre uddannelse. Desuden synes jeg, at der er
mange interessante fag – dels de almene fag, og så er der relevante nye fag som fx Afsætning, Psykologi, Jura og Virksomhedsøkonomi. Og så synes jeg, at sprogfagene er spændende! Alle har jo Engelsk på A-niveau, og jeg valgte også
Spansk A-niveau. Jeg har fået merit for tysk, og ved siden af undervisningen læser jeg så Tysk på A-niveau. HHX var det
helt rigtige for mig – ud over at det er spændende fag, så har vi engagerede lærere, og undervisningen er godt tilrettelagt.
Også Emely valgte HHX, fordi fagudbuddet var med relevante fag. Inden HHX afsluttede Emely 9. klasse på Bramming Efterskole:
Jeg har altid godt kunnet lide at arbejde med både tal og sprog. På HHX valgte jeg en
linje, hvor der både er mulighed for Matematik på A-niveau, ligesom jeg jo som alle
andre havde Engelsk på A-niveau. Desuden kombinerede jeg det med yderligere et
A-niveau sprogfag, da jeg havde valgt Spansk, og ligesom Caroline tog Tysk sideløbende med de øvrige studier. HHX var virkelig udfordrende rent fagligt, samtidig med
at vi socialt havde det rigtig godt på skolen. Det helt rigtige for mig!
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Studieretning
Tysk & afsætning

FAGENE PÅ
TYSK & AFSÆTNING

Studieretningen er målrettet dig, der synes marketing, reklame og
salg lyder spændende, og som samtidig gerne vil dygtiggøre dig i tysk.
Du kommer til at arbejde med markedsføring på højeste niveau, og i en
kombination med Tysk på A-niveau, får du lov at arbejde med Afsætning
i et international perspektiv.
Studieretningen med Afsætning A og Tysk A læner sig meget op af den
Internationale studieretning. Her er også faget kulturforståelse centralt
specielt sat ind i en kontekst, hvor der fokuseres på det tyske marked.
Indenfor marketing kommer du til at arbejde med mange forskellige
elementer - herunder idéudvikling, branding, markedsføring og kundeadfærd. Du vil sikre kendskab til og forståelse for, hvorfor virksomheder sælger varer og tjener penge herpå. Du kommer til at arbejde
med konkrete virksomheder – lokale, nationale og internationale i
undervisningen. Da det er en studieretning i kombination med Tysk
på A-niveau, vil der i særdeleshed blive arbejdet med virksomheder,
der er i grænseregionen.
Du kan sætte dit eget præg på din studieretning
inden for marketing med en række spændende
valgfag. Du har både mulighed for at specialisere dig yderligere inden for feltet eller supplere med fag inden for andre discipliner.
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A
A
A
A
B
B
A
B
C
C
C
C
C

Dansk
Engelsk
Spansk
Tysk
Historie
Virksomhedsøkonomi
Afsætning
International Økonomi
Samfundsfag
Informatik
Jura
Matematik
Kulturforståelse

+ valgfag eller løft

STUDIEREJSER

Hamborg
Málaga
München
New York eller Kina

STUDIEREJSER

Shanghai Beijing München New York
Málaga London Dublin
Amsterdam

Hamburg

Det Blå Gymnasium Tønder har en
klar international profil!
”At rejse er at leve”, var ordene fra H. C. Andersen. På Det Blå Gymnasium Tønder åbner
vi op for, at du kan rejse ud i verden på mange forskellige faglige studieture.
Her får du erfaring, som du senere kan bruge, hvis du drømmer om en
international karriere. For på HHX er der masser af muligheder for studier
eller jobs i udlandet, efter at du er blevet student.
I løbet af alle 3 år vil du opleve en daglig undervisning, hvor der bliver fokuseret på internationale forhold, og gennem studierejserne vil du som elev få
styrket dine sprogfærdigheder i praksis samt få et godt indblik i de kulturelle,
økonomiske og politiske forskelle, der er mellem de forskellige lande.
Pernille Woller, elev 3.årgang
I både 1. og 2.g var vi på studieture til europæiske destinationer, og her i 3.g kom så
den længe ventede tur til Kina. Studieturen til Kina
var en uforglemmelig oplevelse, med mange nye
lærerige syn på den kinesiske kultur. Vi startede
vores rejse i Shanghai, for derefter at fortsætte til
Beijing. I Shanghai var vi på en del virksomhedsbesøg hos bl.a. Danish
Crown, gik mange ture på The Bund, hørte om det kinesiske uddannelsessystem og besøgte både en erhvervsskole og et universitet. Vi
mødte danske studerende og skrev ligeledes en opgave, som senere
blev fremlagt under besøget.
Vi havde besøg af en ansat fra BMW i Kina. Dette var rigtig spædende
da ”BMW-manden” Peter Riedl, var rigtig dygtig til at fortælle om,
hvordan virksomheder klarer sig i Kina - også i forhold til handelskrigen med USA.
I Beijing var der meget fokus på den kinesiske kultur, og vi besøgte
bl.a. Den kinesiske Mur, Den Himmelske Freds Plads, adskillige templer og den danske ambassade. Vi var på River Cruise, shoppede en del
og fik smagt på deres specialiteter.
Vi fik flere gange serveret kinesisk mad, og dette var en stor smagsoplevelse. Det smagte bare så godt! Der var også tid til at opleve Kina
på egen hånd, og her blev der blandt andet brug tid på det gule marked og byture, som var lagt ind i programmet. En uforglemmelig tur!
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Dublin

New Y
ork
Som elev på HHX kommer du til at deltage
i en række studieture.
I 1.g er alle vores gymnasieelever på studie
tur til Hamborg. Tysklands næststørste by
ligger lige om hjørnet, og alle elever fra 1.
årgang er med på turen, der byder på forskellige kulturelle besøg, havnerundfart og
virksomhedsbesøg.

I 2.g er der forskellige muligheder,
alt afhængig af, hvilken studieretning man har valgt. Turen går til
en europæisk storby som fx London, München, Amsterdam eller
Dublin. På alle ture er der mulighed for at opleve de kulturelle seværdigheder i byen, men der bliver
også forskellige virksomhedsbesøg og mulighed for at udforske
byen på egen hånd.

Kina
Amsterdam
Kina

I 3. g er der mulighed for at komme på et længere skoleophold. Det Blå Gymnasium Tønder har sammen
med andre handelsskoler udviklet et fælles internationaliseringsprogram. Det indeholder bl.a. muligheder for undervisning i udlandet. Studierejserne i 3.g omfatter undervisning, udflugter og virksomhedsbesøg. Det Blå Gymnasium
Tønder dækker omkostninger til undervisning, mens eleven
selv betaler for rejse og ophold. Indkvarteringsformen er privat eller i tilknytning til universitetet, hvor undervisningen
foregår. Rejserne er af lidt forskellig varighed, men typisk
mellem 2 og 3 uger.
I skoleåret 2018/2019 har vi haft 3.g elever på studieture
til Kina og Spanien. For alle elevers vedkommende blev det
uforglemmelige oplevelser!
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Det sociale liv

Din studietid på Tønder Handelsskole &
Det Blå Gymnasium Tønder byder på meget
mere end undervisning, lektier og prøver!
Vi lægger stor vægt på det sociale liv og sammenhold. Derfor arrangeres
der løbende forskellige aktiviteter, hvor der er plads til både dans, grin
og gode oplevelser. Det er nemlig vigtigt for os, at du trives på din uddannelse, og at du har det godt sammen med dine klassekammerater.
De sociale aktiviteter, du som elev kan deltage i på skolen, gør det sjovt at
gå i skole. Der sker mange ting, som gør hverdagen varieret for dig og dine
kammerater. Er du til fysiske udfoldelser, enten i form af holdsport eller
individuelt, er der masser af muligheder for at teste konkurrenceånden,
når Handelsskole-DM indbyder til fodbold, håndbold, golf og badminton.
Desuden har vi en løbeklub på skolen.
Vi har hvert år en idrætsdag for alle skolens elever, og vi spiller den traditionelle ”New Firm Tønder” – fodboldkampen mod Tønder Gymnasium & HF.
På skolen er der i løbet af skoleåret mange fællesarrangementer – det kan
være foredrag, gæsteundervisere, koncerter, deltagelse i vores filmklub og
forskellige aktiviteter arrangeret af eleverne fx temadag og juleafslutning.
Der er i starten af skoleåret en introtur for alle nye elever. Dette giver
både elever og lærere en god mulighed for at lære hinanden at kende
under mere afslappede omstændigheder. Vi har på skolen en god tradition for dimissionen, som er skolens officielle farvel til eleverne med en
tak for nogle forhåbentligt gode og udbytterige skoleår. Der overrækkes
afgangsbeviser og elever, der i årets løb har ydet en særlig indsats, får
overrakt legater.
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Du skal lære noget,
men det skal også
være sjovt

Alle andre studieretninger på handelsskolen åbner op for, at man
får muligheden for at deltage i
DM-arrangementer i bl.a. håndbold og fodbold. Det er fantastiske
arrangementer og det giver virkelig
muligheden for at skabe et stærkt
fællesskab og en stor oplevelse.

Aktivitetsområde
og GAMER rum
Vi har i sommeren 2019 etableret et nyt aktivitetsområde lige uden for skolen. Her er
der mulighed for at spille beachvolley, benytte de mange forskellige maskiner til en
omgang cross-fit, eller dyrke boldspil på den
fine multibane.
På 1.salen er der lavet et Gamer rum, hvor nye
maskiner og lækre gamer stole står til rådighed, hvis du ønsker at spille eSport sammen
med dine kammerater.
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Studievejledning

På skolen er der tre studievejledere, som er parate til at hjælpe og give vejledning
Hos studievejlederne kan du få de informationer og den vejledning, du har brug for, når det drejer
sig om uddannelser bl.a. med hensyn til optagelse, indhold, krav og fremtidsmuligheder.
Studievejledningens opgave er også at hjælpe dig igennem din uddannelse. Hvis du har spørgsmål
eller problemer, enten i forhold til skole eller dit privatliv, så kan du henvende dig til en af skolens
studievejledere. Vi ved af erfaring, at der er mange praktiske og måske også sociale og personlige
problemer, der skal håndteres i forbindelse med en ungdomsuddannelse, og dem kan vi hjælpe
dig med.
Vi kan fungere som dine sparringspartnere, har altid tid til en personlig snak, og kan også svare
på dine spørgsmål omkring uddannelsen.
Er du vejleder, klasselærer, forældre eller kommende elev med spørgsmål vedrørende vore ungdomsuddannelser og evt. overgangen fra grundskole til Det Blå Gymnasium Tønder, er du velkommen til at kontakte os.
Vi har fokus på at hjælpe eleverne videre i uddannelsessystemet efter afsluttet studentereksamen.
Derfor har vi i løbet af skoleåret en række initiativer, som sætter fokus på de unges valg af videregående uddannelse. Eleverne i 3.g er bl.a. blevet tilbudt at komme i studiepraktik på en uddannelse,
ligesom vi afholder forældreaften med information om de mange muligheder efter HHX.

HHX er en moderne ungdomsuddannelse, som
giver mange muligheder for at videreuddanne sig.
Den giver et godt fagligt grundlag, hvor de mange relevante
fag giver viden om økonomiske, samfundsfaglige og ikke
mindst internationale forhold. HHX er et rigtig godt springbræt, og med en HHX-studentereksamen står alle døre
åbne for både videreuddannelse og en spændende karriere
– ikke mindst pga. den intensive kontakt til erhvervslivet.
Kontakt os meget gerne – vi hjælper gerne med informationer om vores uddannelsestilbud samt de muligheder, man
har med en HHX-studentereksamen.
PAUL JACOB MEYER, studievejleder.
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Tønder Sportscollege
Er du elev på èn af ungdomsuddannelserne i Tønder eller Tønder10 samt Ludvig Andresen Schule, så er der mulighed for
også at blive tilmeldt Tønder Sportscollege (TSC).
TSC tilbyder i skoleåret 2019/2020 idrætsgrenene fodbold og
håndbold samt som noget nyt, eSport. Der er træning to gange
om ugen, og træningen er individuel. Det er formålet, at hver
enkelt spiller får mulighed for at blive bedre på såvel det tekniske, taktiske og personlige plan.
Ud over den fysiske træning på banerne, vil der være træning i fx
fysiologi, sportspsykologi og kost. Ligeledes vil der blive tilbudt
ture til sportskampe nationalt og internationalt.
TSC er uafhængig af klubberne, men ser meget gerne samarbejde med lokale klubber inden for de idrætsgrene som udbydes i TSC-regi.

Elevråd

Festudvalg

Vi ønsker, at alle elever bliver hørt. Elevrådet er elevernes talerør og består af repræsentanter fra hver klasse.
Elevrådet organiserer sig og vælger formand, næstformand samt sekretær. Som medlem af elevrådet får
du kompetencer inden for planlægning, koordination,
mødeafholdelse, idégenerering, ledelse og organisation.
Elevrådet afholder hvert år en række aktiviteter som fx
idrætsdag, julebanko, festivalarrangementer, Vidå Kap
samt diverse events på skolen.

Festudvalget arrangerer årligt flere fester på skolen.
Festerne på Tønder Handelsskole plejer at være velbesøgte! Der er en introfest, hvor de nye elever bydes
velkommen, en fest om efteråret, inden det bliver tid
til julefrokost. Ligeledes er der en fastelavnsfest, en
tudefest på sidste skoledag samt afslutningsfesten i
forbindelse med dimissionen. Årets højdepunkt er dog
den årlige gallafest, som bliver afholdt på ECCO Centeret. Her er der store, flotte og specielle køretøjer, den
røde løber er rullet ud, unge kvinder i lange kjoler og
unge mænd i jakkesæt. Der er stil over både påklædning,
menu og dans til den årlige gallafest.
Festudvalget og elevrådet sørger for, at der er et liv efter timerne. De arrangerer derfor også fredagsbar, som
afholdes ca én gang om måneden. Der er mange muligheder for at lave noget sammen på Det Blå Gymnasium
Tønder!
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