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Studieretningsfag

Naturvidenskabelige
studieretninger
Du har måske lyst til en uddannelse og
karriere inden for medicinalindustrien og
naturvidenskabelig forskning – fx ingeniør,
meteorolog, læge eller fysioterapeut //

Matematik A
Bioteknologi A
Fysik B
Matematik A
Fysik A

Særlige fag

Vi skal blandt andet arbejde med

Bioteknologi A er et nyt fag, som du
kun kan få på denne studieretning.
Det kombinerer biologi og kemi og giver
adgang til mange naturvidenskabelige
uddannelser.

Vi arbejder med enzymer, biogas som
brændstof, bakterier, gensplejsning,
stamceller, lægemidler, etiske
problemstillinger og meget andet.

Josefine, 1.T

Med fysik A får du et meget højt niveau
i arbejdet med bl.a. energi, elektronik og
kvantefysik i samarbejde med matematik
og kemi.

På denne studieretning får du både
matematik og fysik på A-niveau.
Det er en klassisk naturvidenskabelig
studieretning, der peger direkte frem
mod naturvidenskabelige studier på
universitetet eller DTU.

Muhammedali, 2.M

Med astronomi C er denne studieretning
en særlig Kruse-variant af den klassiske
naturvidenskabelige studieretning.
Vi går efter stjernerne.

Med fire naturvidenskabelige fag får
du de bedste muligheder for at studere
hele universet, energi, klima og kemiske
produkter i dagligdagen. IT er et vigtigt
redskab til matematisk argumentation
og modellering.

Rasmus 3.M

Vi kan som privat gymnasium tilbyde
denne studieretning med idræt B
som obligatorisk fag for alle
idrætsinteresserede
elever!

Vores idrætslinje har fokus på kroppen,
doping, fysiologi, natur, miljø og
ekstremsportens effekt på kroppen.
For dig, der interesserer dig for sport
og idræt eller måske vil læse til
sygeplejerske, fysioterapeut eller
bioanalytiker.

Frederikke, 3.I

Vi anbefaler erhvervsøkonomi C som
et valgfag, der giver særligt gode
muligheder for en karriere inden for
erhvervsliv, jura, handel og
iværksætteri.

Du skal arbejde med national og
international politik, innovation som
skabende kraft i økonomi, globalisering,
vækst og velfærd, det nye Kina, EU
– og meget andet.

Frederik, 2.S

Det er oplagt at vælge religion B som
valgfag, hvor du virkelig kan dykke ned
i spændingsfeltet mellem religioner og
mellem verdslige og religiøse samfund.

Det er på denne studieretning, vi især
fokuserer på globaliseringen, politisk
kommunikation, international politik
og økonomi samt kulturmøder.

Olivia, 1.S

Du får også erhvervsøkonomi C og
samfundsfag B, som sammen med
sprogene giver dig alle muligheder for
en spændende international karriere.
Du har ikke idræt på denne
studieretning.

Du bliver supergod til sprog og får
samtidig indblik i internationale
samfundsforhold og økonomi. Der er
gode muligheder for at komme ud at
rejse, bl.a. gennem en af vores
udvekslingsaftaler med USA, Tyskland
og Frankrig. Du får spansk, så du kan
åbne en helt ny verden i spansktalende
lande.

Ramses, 1.E

Kemi B
Matematik A
Fysik B
Kemi B

Biologi A
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Samfunds
videnskabelige
studieretninger
Du har måske lyst til en uddannelse og karriere
inden for erhvervsliv, innovation, handel, politik
og jura, fx politiker, iværksætter, journalist,
advokat eller ambassadør //

Sproglige
studieretninger
Tænker du på at læse business eller
international politik – eller drømmer du om
at have hele verden som din arbejdsplads,
skal du kigge på vores sproglige studieretninger. Det er her, du får det globale udsyn //

Samfundsfag A
matematik A

Samfundsfag A
Engelsk A

Engelsk A
Tysk A / Fransk A
/ Spansk A
Tysk B / Fransk B
/ Spansk B
Engelsk A
Tysk A / Fransk A
Samfundsfag B

Kunstnerisk
studieretning

Musik A
Engelsk A

KRUSE
PÅ
KUN
Du får erhvervsøkonomi C. I kombination
med sprog og samfundsfag giver det
særligt gode muligheder for at studere
videre inden for international business
eller økonomi – eller skabe
en international karriere.
Du har ikke idræt
KRUSE
PÅ
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på denne studieretning.

Her lærer du om sprog, kultur og
international politik og økonomi.
Der er fokus på samfundsforhold,
kulturmøder og globale perspektiver.
Der er gode muligheder for at rejse
– måske på udveksling i USA, Tyskland
eller Frankrig.

Vi anbefaler, at du vælger mediefag,
billedkunst eller design & arkitektur
som valgfag, så du arbejder med kreative
processer i flere fag.

Er du glad for at synge og spille musik,
og kan du godt lide at beskæftige dig
med engelsksproget litteratur, film og
musik, så er denne studieretning noget
for dig. Du får gode muligheder for at
optræde og være en aktiv del af skolens
kreative liv.

For dig med musik og sang i blodet og lyst
til at optræde med noget, du bare er god til.
Vi arbejder med musik, tekster, noder, rytme
og sprog //

KRUSES GYMNASIUM
www.mks.dk

Det siger eleverne

”Jeg valgte bioteknologi, fordi jeg gerne vil være
dyrlæge, og bioteknologi kombinerer de fag –
biologi og kemi – som jeg har brug for, når jeg skal
læse videre. Jeg synes, at det er spændende, når
biologi og kemi bliver relateret til noget konkret
som fx emner inden for medicinalindustrien.”

”Jeg vil gerne være ingeniør, og alle ingeniøruddannelserne kræver matematik og kemi.
Jeg kan godt lide, når der kun er ét svar – når
noget er faktuelt og kan bevises. Det er derfor,
jeg godt kan lide naturvidenskab. ”

”Jeg interesserer mig for, hvordan jorden og
universet fungerer, og så er astronomi og fysik
ret gode sammen – fx når vi skal se nærmere på
planetbaner og solsystemet. Det er fedt at vide ting,
som andre nødvendigvis ikke ved. Hvor langt der er
fra jorden til solen, og hvordan de roterer om
hinanden.”

”Jeg er meget interesseret i biologi, og den her
studieretning giver mig en større forståelse for
faget. Og så var Kruse det eneste gymnasium
i omegnen, der tilbød en idrætslinje. Det er fedt
at kunne kombinere det faglige med idræt – det
holder mig i form og giver mig energi.”

”Jeg valgte den her studieretning, fordi jeg
gerne ville have matematik på A. Og så er jeg ret
interesseret i aktiehandel, økonomi og investeringer
– det her med det usikre element i det. Derfor var
det også denne studieretning, der passede bedst
til mig.”

”Det er spændende at lære om samfund i et
internationalt perspektiv – fx Kinas indflydelse på
international politik. Det er fedt at diskutere sin
viden fra samfundsfag på engelsk – at du kan bruge
de engelske udtryk og indgå i diskussioner om fx
valgsystemet i USA. Jeg vil gerne læse i udlandet –
og så tror jeg, at denne kombination er god for mig.”

”Jeg kan godt lide at sprog er dynamisk, at man
kan diskutere, analysere og argumentere sig frem
til forskellige svar. Det er en linje, hvor du besøger
forskellige kulturer – fx har vi kontakt med en
gymnasieklasse i Tyskland, og vi skal på udveksling
til USA i 2.g.”

Mathilde, 3.E
”Jeg synes, at sprog er spændende – at lege med
ordene og udtrykke sig. Og så passer sprog også
godt til erhvervsøkonomi, hvor markedsføring fylder
en del. Du lærer at lege med sproget og finde ud af,
hvordan du når ud til kunder – du analyserer firmaer
og kundegrupper. Det spiller godt sammen med
sprog og samfundsfag.”

Mia, 2.E
”Jeg er opvokset i et hjem, hvor kreativitet og
samfundsfaglige emner fylder meget, når vi
er sammen. Og så interesserer jeg mig rigtig
meget for musik og har spillet på flere forskellige
instrumenter. Musikfaget giver et dejligt pusterum
i hverdagen, synes jeg – hvor du laver noget, som
du virkelig elsker.”

Vi tilbyder følgende muligheder for opgradering af fag:
Engelsk A / Fransk A / Fysik A / Kemi A / Matematik A / Samfundsfag A / Tysk A / Billedkunst B / Biologi B / Fysik B
Idræt B / Kemi B / Matematik B / Mediefag B / Musik B / Religion B / Samfundsfag B //

På vores studieretninger har du mulighed for at vælge mellem følgende ekstra valgfag:
Astronomi C / Billedkunst C / Design & Arkitektur C / Erhvervsøkonomi C / Latin C / Mediefag C / Musik C / Psykologi C //

