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Velkommen  
til kruses 
Gymnasium 
– STX & HF  

Kruses Gymnasium byder dig velkommen på STX eller HF!  
På Kruse bliver du en del af en ungdomskultur, hvor høje 
faglige ambitioner og nære forpligtende fællesskaber er  
de bærende værdier. 

Dannelse og uddannelse hænger uløseligt sammen på Kruse. 
Det er vores overbevisning, at dine karrieremuligheder er 
grundlagt på solide faglige kompetencer i kombination med  
et sundt selvværd. Derfor arbejder vi hver dag på at holde den 
faglige fane højt, samtidig med at vi skaber de bedste rammer 
for, at du trives og bliver en aktiv del af det sociale liv på 
gymnasiet.

Som elev på Kruse får du de bedste forudsætninger for  
at få et eksamensbevis i top og en veludviklet og moden 
personlighed. For os er der ingen modsætning mellem høje 
faglige ambitioner og et forpligtende fællesskab med plads  
til alvor, fordybelse, fest og farver. Det vigtige er, at du har  
lyst til at lære og til at engagere dig i gymnasielivet.

På Kruses Gymnasium – STX & HF tør vi godt forvente meget  
og have høje ambitioner på vores elevers vegne. Vi tror på, at 
du kan udvikle dig meget mere, end du selv tror. Vi er stolte af, 
at vores studenter år efter år er blandt de absolut dygtigste i 
Danmark. Det gælder både i forhold til karaktergennemsnittet 
ved studentereksamen og i forhold til antallet af elever, der 
fortsætter på en videregående uddannelse.

Det betyder dog ikke, at du behøver at være super klog  
for at begynde på Kruse – men det betyder, at du har  
gode muligheder for at blive det.

Vi ser frem til at byde dig velkommen på STX eller HF.  

Carsten Gade
Rektor 

HVORFOR 
KRUSES STX?

SE StUdiEREtningER PÅ KRUSES StX bagPÅ

· Stærke fællesskaber på tværs af klasser,  
årgange og uddannelser

· Høj faglighed

· Valgfag med små hold

· Unik sproglig studieretning

· Det ideelle studiemiljø til at blive  
klar til en videregående uddannelse

HaR dU LySt tiL at PRøVE En dag Som ELEV  PÅ KRUSE?

book en besøgsdag online eller ring 44 34 62 00
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et aktiVt 
stuDiemilJØ

Jeg meldte mig ind i Café Kruseudvalget, 
fordi jeg synes, det lød mega fedt at være 
med til at forberede arrangementer på 
skolen, som alle kunne deltage i. Det 
bedste har været, at alle har noget at 
skulle have sagt, og selv som 1. g’er kunne 
jeg være med til at tage beslutninger  
og bidrage med idéer.

gustav, 3.m

Vi har et meget aktivt studiemiljø på Kruses Gymnasium  
STX & HF, hvor eleverne involverer sig i så forskellige udvalg som 
Café Kruse, Musikudvalget, Kunstudvalget, Podcast-udvalget, 
Matematikudvalget, Festudvalget og KruseLAN. Nogle elever er 
med i flere udvalg, mens andre er med i et enkelt eller slet ikke 
noget – det er helt op til dig. 

 
I udvalgene får du nye venskaber på tværs af klasserne. 
Udvalgene er med til at skabe det miljø, som er så kende-
tegnende for Kruse; at alle taler med alle. Der er mange 
muligheder for, at du kan dyrke dine interesser i de forskellige 
udvalg, og hvis ikke der findes et udvalg, som passer til dig, kan 
du altid oprette det selv. Gymnasiets ledelse og lærere støtter  
op om det levende studiemiljø og prioriterer det højt. Derfor vil  
du opleve, at vi meget gerne vil hjælpe med at støtte dine og 
dine kammeraters ideer og initiativer her på skolen.
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natURVidEnSKabELigE StUdiEREtningER

Jeg valgte biotek for at blive fagligt  
udfordret. Man får en bred palette  
af færdigheder indenfor både de natur-
faglige og humanistiske fag. Jeg ved 
endnu ikke, hvad jeg vil fortsætte med 
efter gymnasiet, så det er rigtig fedt at 
lære alt det , man kan, på så mange  
områder som muligt!

anastazia, 3.t

Bioteknologi er et moderne fag, der kombinerer 
biologi, kemi, fysik og matematik og udnytter de 
nyeste teknologier inden for natur- og sundheds-
videnskab. Vi arbejder med bioteknologiske 
emner – bl.a. gensplejsning, stamcelleforskning, 
DNA og RNA, lægemiddelfremstilling og biogas  
som brændstof. 

Bæredygtighed og ansvarlighed er nøgle- 
ordene i arbejdet med de nyeste biologiske  
og kemiske problemstillinger, og vi anvender 
matematisk modellering og IT i de naturviden- 
skabelige undersøgelser. Studieretningen giver  
dig adgang til næsten alle naturvidenskabelige 
uddannelser, og du kan opgradere kemi og fysik 
til A-niveau.

Biotek 
biotEKnoLogi a /  matEmatiK a  / fySiK b 

dinE fag PÅ dEnnE StUdiEREtning

biotek. a dansk amat. a Historie a

biotek. a fysik bdansk amat. a Historie a

biotek. a fysik bdansk amat. a Historie a

Engelsk b

Engelsk b

Religion C

Kreativt 
fag C

Samf. C2. sprog b

2. sprog b

almen 
Sprogf.

old. C

nat. 
grundf.

id C

id C

id C

VaLgfag i 1.g 

Du skal i 1.g både vælge  
et kreativt fag og  
2. fremmedsprog

VaLgfag i 3.g

Du skal i 3.g have to valgfrie fag – dog kun ét valgfrit fag,  
hvis du har spansk som 2. fremmedsprog

KREatiVt fag 

Billedkunst C

Design og arkitektur C 

Mediefag C

Musik C

2. fREmmEdSPRog

Spansk A 

Fransk B 

Tysk B

VaLgfRit

Astronomi C 

Billedkunst C

Design og arkitektur C 

Erhvervsøkonomi C 

Filosofi C

Latin C

Mediefag C

Musik C

Psykologi C

Løft til A-niveau

Løft til B-niveau

dU HaR VaLgfag i bÅdE 1.g og 3.g

Valgfrit
Valgfrit el. 
Spansk a3.g

2.g

1.g

Studieretningsfag                   obligatoriske fag                 Valgfag          
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Jeg valgte linjen, da det er en bred 
adgangsgivende studieretning, som jeg 
samtidigt har mulighed for at forme lidt, 
som jeg har lyst. Men vigtigst af alt, for 
mig, var at jeg startede i et klassemiljø, 
hvor jeg trives – et klassemiljø, hvor 
der er plads til at fordybe sig fagligt og 
samtidigt glemme hovedet engang i 
mellem.

Erica, 3.m

Listen over berømte danske fysikere er lang: 
Du kender måske Ørsted og Bohr og har hørt 
om Lene Hau, der bremsede lysets hastighed. 
Vil du gå i deres fodspor, er denne studie-
retning noget for dig. Du skal arbejde med 
klimaforandringer, kemikalieprodukter  
i hverdagen, IT, matematisk modellering  
og meget mere. Du har også mulighed for  
at hæve både fysik og kemi til A-niveau.
Studieretningen klæder dig på til at læse 
videre på DTU og andre naturvidenskabelige 
studier som medicin, geofysik og nano-
teknologi.

MAT-FYS  
matEmatiK a  /  fySiK b  /  KEmi b

natURVidEnSKabELigE StUdiEREtningER

9

mat. a dansk a Historie a

mat. a Kemi bdansk a fysik bHistorie a

mat. a Kemi bdansk a fysik b Historie a

Engelsk b

Engelsk b

Religion C

old. C

Kreativt 
fag C

Samf. C2. sprog b

2. sprog b

almen 
Sprogf.

nat. 
grundf.

id C

id C

id C

biologi C/ 
natur- 

geografi C

Valgfrit Valgfrit
Løft til a  

el. Spansk

dinE fag PÅ dEnnE StUdiEREtning

VaLgfag i 1.g 

Du skal i 1.g både vælge  
et kreativt fag og  
2. fremmedsprog

VaLgfag i 3.g

Du skal i 3.g vælge tre valgfag – dog kun to valgfag, hvis du har  
spansk som 2. fremmeds-prog. Mindst ét af valgfagene skal være  
på A-niveau

KREatiVt fag 

Billedkunst C

Design og arkitektur C 

Mediefag C

Musik C

2. fREmmEdSPRog

Spansk A 

Fransk B 

Tysk B

Løft tiL a-niVEaU

Engelsk A 

Fransk A

Fysik A

Kemi A

Tysk A 

dU HaR VaLgfag i bÅdE 1.g og 3.g

VaLgfRit

Astronomi C

Billedkunst C 

Design og arkitektur C 

Erhvervsøkonomi C 

Filosofi C 

Latin C 

Mediefag C 

Musik C 

Psykologi C 

Løft til A-niveau 

Løft til B-niveau

Studieretningsfag                   obligatoriske fag                 Valgfag          

3.g

2.g

1.g
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Jeg har valgt idrætslinjen fordi det er den 
linje, som passer bedst til mig og mine  
interesser. Jeg syntes, at en af de ting 
som gør linjen special er det tætte sam-
arbejde, som er mellem de forskellige fag, 
hvor idræt bliver indraget i fagene som 
linjen repræsenterer. Udover det, er en af 
de gode ting ved linjen, at vi får rørt os i 
timerne, hvilket giver et positivt afbræk  
fra hverdagen, og et tæt sammenhold.

Cecilie, 3.i

Er du sportsnørd, naturfreak, eliteidræts-
udøver eller bare glad for at spille håndbold, 
er denne linje noget for dig. Kruse har som 
privatgymnasium mulighed for at give denne 
studieretning en særlig idrætsprofil, hvor alle 
elever har idræt på B-niveau. 

Du kommer til at arbejde med kroppen,  
naturen, sport, doping, fysiologi og træning  
i tæt relation med biologi og kemi. Der er 
mulighed for studieretningsrejser til de  
fede idrætsfaciliteter på Playitas og måske 
en ski- eller kanotur i Sverige. Sammen  
med matematik B får du adgang til profes-
sionsuddannelser som sygeplejerske, 
fysioterapeut eller bioanalytiker. Opgraderer 
du til matematik på A-niveau, får du også 
adgang til mange længere naturviden- 
skabelige uddannelser.

iDrÆtslinJen
bioLogi a  /  KEmi b 

natURVidEnSKabELigE StUdiEREtningER

biologi a dansk a Historie a id b

biologi a dansk a Historie a id b

biologi a dansk a Historie a id b

Kemi b Engelsk b mat b

Kemi b Engelsk b

fysik C

Religion Cold C

Kreativt 
fag Cmat b2. sprog b

2. sprog b

almen 
Sprogf.

nat. 
grundf.

Samf. C

Valgfrit
Løft til a  

el. Spansk

dinE fag PÅ dEnnE StUdiEREtning

VaLgfag i 1.g 

Du skal i 1.g både vælge  
et kreativt fag og  
2. fremmedsprog

VaLgfag i 3.g

Du skal i 3.g vælge to valgfag – dog kun et valgfag, hvis du har  
spansk som 2. fremmeds-prog. Mindst ét af valgfagene skal være 
på A-niveau

KREatiVt fag 

Billedkunst C

Design og arkitektur C 

Mediefag C

Musik C

2. fREmmEdSPRog

Spansk A 

Fransk B 

Tysk B

Løft tiL a-niVEaU

Engelsk A

Fransk A

Kemi A

Matematik A

Tysk A

VaLgfRit

Astronomi C

Billedkunst C

Design og arkitektur C

Erhvervsøkonomi C

Filosofi C

Mediefag C

Musik C

Psykologi C

Løft til A-niveau

Løft til B-niveau

dU HaR VaLgfag i bÅdE 1.g og 3.g

Studieretningsfag                   obligatoriske fag                 Valgfag          

3.g

2.g

1.g
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3 mÅneDers 
GRUNDFORLØB

Grundforløbet har givet mig et socialt 
netværk, som, når vi kommer i nye 
klasser, vil være et godt grundlag for  
en bred og god vennekreds/socialt 
netværk. Derudover gør det starten lidt 
roligere, da man har mulighed for lige  
at finde sin plads på gym, inden det for 
alvor begynder. Jeg havde personligt 
svært ved at vælge en studieretning, og 
grundforløbet var en hjælpende hånd til 
beslutningen.

Louise, 2.s

Når du begynder i gymnasiet, indleder du et knapt tre måneder 
langt grundforløb. Her bliver du introduceret til de forskellige fag, 
finder ud af, hvordan vi arbejder i gymnasiet og bliver klædt på 
til at vælge den helt rigtige studieretning, – og så skal du møde 
dine nye kammerater!  I grundforløbet kommer du også til at 
lære de andre 1.g’ere at kende. Vi laver forskellige aktiviteter på 
skolen og tager  på ture ud af huset, hvor I bliver rystet sammen. 
Omkring efterårsferien skal du vælge den studieretning, som du 
ønsker at fortsætte på efter grundforløbet.
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Jeg valgte studieretningen med samf  
og engelsk, da jeg synes, der er et rigtigt 
godt sammenspil mellem fagene.  
Hvad end det er den kontracykliske  
kapitalbuffer eller the american way,  
giver fagene et godt indblik i hinanden

asger, 3.e

På denne studieretning har vi fokus på de 
internationale perspektiver og globaliserin-
gens konsekvenser for mennesker, sprog og 
samfund. Samtidig fordyber vi os i engelsks-
proget film og litteratur. Du får styr på EU’s 
institutioner og nogle af de centrale sprog i 
Unionen og får samtidig dansk politik helt ind 
under huden. Kommunikation spiller en 
central rolle både teoretisk og praktisk.

Vi anbefaler, at du vælger religion på 
B-niveau som valgfag. Det vil give dig gode 
muligheder for at forstå vor tids kulturmøder 
mellem det sekulariserede Vesten og andre 
samfund, hvor religion har en fremtrædende 
rolle, fx i Mellemøsten eller USA.

SAMF-ENG 

SamfUndSfag a  /  EngELSK a

SamfUndSfagLigE StUdiEREtningER

Samf. a Dansk AEngelsk A Historie A

Samf. a 2. sprog bDansk AEngelsk A Historie A

Samf. A 2. sprog BDansk AEngelsk A Historie A

mat. b

Mat. B

Fysik C

Old. C

Religion C

almen 
Sprogf.

biologi C/ 
natur- 

geografi C
Kemi C

nat. 
grundf.Id C

Id C

Id C

Kreativt 
fag C

Valgfrit
Valgfrit el. 
Spansk a

nat. løft til 
b- niveau

dinE fag PÅ dEnnE StUdiEREtning

VaLgfag i 1.g 

Du skal i 1.g både vælge  
et kreativt fag og  
2. fremmedsprog

VaLgfag i 3.g

Du skal i 3.g både løfte et naturvidenskabeligt fag og have  
to valgfrie fag – dog kun ét valgfrit fag, hvis du har spansk  
som 2. fremmedsprog

KREatiVt fag 

Billedkunst C
Design og arkitektur C 
Mediefag C
Musik C

2. fREmmEdSPRog

Spansk A 

Fransk B 

Tysk B

natURVidEnSKabELigt Løft

Biologi B

Fysik B 

Kemi B

Naturgeografi B

VaLgfRit

Astronomi C 
Billedkunst C

Design og arkitektur C

Erhvervsøkonomi C

Filosofi C

Latin C

Mediefag C

Psykologi C

Løft til A-niveau

Løft til B-niveau

dU HaR VaLgfag i bÅdE 1.g og 3.g

Studieretningsfag                   obligatoriske fag                 Valgfag          

3.g

2.g

1.g
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Jeg har valgt linjen, da det er to fag,  
som interesserer mig. Desuden er  
det spændende, hvordan det sam-
fundsfaglige og matematiske bliver 
kombineret i undervisningen og  
i tværfaglige projekter. 

Caroline, 3.s

Har du en iværksætter i maven, drømmer du 
om en karriere i det private erhvervsliv, 
bankverdenen eller inden for jura, eller er du 
bare glad for matematik og samfund? Så er 
dette måske din studieretning. Vi fokuserer 
på dansk og international økonomi og politik, 
Danmarks forhold til EU, Kina og USA.  
Vi arbejder samtidig systematisk med  
innovation, både som tema og som arbejds-
proces.

Det vil være helt oplagt at vælge erhvervs-
økonomi som valgfag. Så er du nemlig endnu 
bedre klædt på til at forstå virksomheders 
og organisationers udfordringer og måske 
udvikle deres strategier.

SAMF-MAT 
SamfUndSfag a  /  matEmatiK a  

SamfUndSfagLigE StUdiEREtningER

Samf. a dansk amat. a Historie a

Samf. a 2. sprog bdansk amat. a Historie a

Samf. a 2. sprog bdansk amat. a Historie a

Engelsk b

Engelsk b

fysik C

old. C

Religion C

almen 
Sprogf.

biologi C/ 
natur- 

geografi C
Kemi C

nat. 
grundf.

id C

id C

id C

Kreativt 
fag C

Valgfrit
Valgfrit el. 
Spansk a

nat. løft til 
b- niveau

dinE fag PÅ dEnnE StUdiEREtning

VaLgfag i 1.g 

Du skal i 1.g både vælge  
et kreativt fag og  
2. fremmedsprog

VaLgfag i 3.g

Du skal i 3.g både løfte et naturvidenskabeligt fag og have  
to valgfrie fag – dog kun ét valgfrit fag, hvis du har spansk  
som 2. fremmedsprog

KREatiVt fag 

Billedkunst C

Design og arkitektur C  
Mediefag C

Musik C

2. fREmmEdSPRog

Spansk A 

Fransk B 

Tysk B

natURVidEnSKabELigt Løft

Biologi B

Fysik B 

Kemi B

Naturgeografi B

VaLgfRit

Astronomi C 

Billedkunst C

Design og arkitektur C

Erhvervsøkonomi C 

Filosofi C

Latin C

Mediefag C

Psykologi C

Løft til A-niveau

Løft til B-niveau

dU HaR VaLgfag i bÅdE 1.g og 3.g

Studieretningsfag                   obligatoriske fag                 Valgfag          

3.g

2.g

1.g
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For mig har overgangen fra grundskole  
til gymnasium været stille og rolig.  
Man finder hurtigt nye venner, og vi  
er blevet taget godt imod af ældre elever 
og lærere.

Christian, 2.s

FRA GRUNDSKOLE  
til Gymnasium

Jeg synes faktisk, at overgangen fra  
grundskole til gymnasium har været 
meget stille og rolig. Der har været god 
plads til at følge med, og lærerne har 
været gode til at tage hånd om dem,  
der har haft lidt svært ved det.

Christian, 3.i

Man behøver ikke at have gået på Marie 
Kruses Skole for at starte på Kruses 
Gymnasium. Jeg har selv gået på en 
anden folkeskole, og det gjorde slet ikke 
noget. For alle var rigtig søde, da jeg 
startede, og det var ikke et lukket 
fællesskab.

Louise, 2.s
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SPRogLigE StUdiEREtningER

old Cid C

id C

id C

Engelsk a dansk a
tysk a/

fransk a/
Spansk a

tysk a/
fransk a/
Spansk a

tysk b/
fransk b/
Spansk b

tysk a/
fransk a/
Spansk a

tysk b/
fransk b/
Spansk b

Historie a

Engelsk a dansk a Historie a

Engelsk a dansk a Historie a

Samf. b

Samf. b

Religion C

almen 
Sprogf.

Kemi C

Latin C

fysik C

mat. C
nat. 

grundf.
Kreativt 

fag C

dinE fag PÅ dEnnE StUdiEREtning

VaLgfag i 1.g 

Du skal i 1.g vælge  
et kreativt fag

VaLgfag i 3.g

Du skal i 3.g både løfte et fag til enten A- eller B-niveau  
og have ét valgfrit fag

KREatiVt fag 

Billedkunst C

Design og arkitektur C 

Mediefag C

Musik C

Løft tiL a-niVEaU ELLER b-niVEaU

Fransk A

Samfundsfag A

Spansk A

Tysk A

Billedkunst B

Kemi B

Fysik B

Matematik B

Mediefag B

Musik B

Religion B

VaLgfRit

Astronomi C

Billedkunst C

Design og arkitektur C

Filosofi C

Erhvervsøkonomi C

Mediefag C

Musik C

Psykologi C

Løft til A-niveau

Løft til B-niveau

Valgfrit
Løft til a-  

eller b-
niveau

dU HaR VaLgfag i bÅdE 1.g og 3.g

Fransk A er ofte et lille hold, hvilket giver 
mulighed for effektiv og grundig læring, 
der er tilpasset den enkelte elev, samtidig 
med at man selv kan komme med ønsker 
til undervisningen. Der er også en masse 
muligheder for sjov og alternativ læring  
i form af ture, studierejser og udveks-
ling. Dette giver også et utrolig godt og 
hyggeligt sammenhold på holdet

Rikke, 3.i

På Kruses supersproglige studieretning bliver 
du virkelig god til at tale, skrive, læse og  
forstå en række sprog. Vi kobler sprog med  
international politik og økonomi, og i kombi-
nation med latin får du en fantastisk  
mulighed for at møde globaliseringens  
udfordringer.

Vi arbejder med kulturmøder, sprog,  
litteratur, samfund og økonomi på tværs  
af grænser. Og så tager vi på udveksling  
og sprogrejser til USA og rundt omkring  
i Europa. Bemærk, at du på denne studie-
retning kun har matematik på C-niveau, 
men du kan naturligvis vælge et højere 
niveau. Du har også kun to naturviden- 
skabelige fag.

suPersProG
EngELSK a  /  tySK/fRanSK/SPanSK a  
/ tySK/fRanSK/SPanSK b

Studieretningsfag                   obligatoriske fag                 Valgfag          

3.g

2.g

1.g

2120



SPRogLigE StUdiEREtningER

id C

id C

id C

Engelsk a dansk a
tysk el.

fransk a Historie a

Engelsk a dansk a
tysk el.

fransk a Historie a

Engelsk a dansk a
tysk el.

fransk a Historie a

Samf. b mat. b

Samf. b mat. b

old. C

Religion C

almen
Sprogf. 

Kreativt 
fag CLatin C

fysik C

Kemi C
nat. 

grundf.

ValgfritValgfrit
Løft til a-  

eller b-
niveau

dinE fag PÅ dEnnE StUdiEREtning

VaLgfag i 1.g 

Du skal i 1.g vælge  
et kreativt fag

VaLgfag i 3.g

Du skal i 3.g både løfte et fag til enten A- eller B-niveau  
og have to valgfrie fag

KREatiVt fag 

Billedkunst C

Design og arkitektur C 

Mediefag C

Musik C

Løft tiL a-niVEaU ELLER b-niVEaU

Samfundsfag A

Billedkunst B

Kemi B

Fysik B

Matematik B

Mediefag B

Musik B

Religion B

VaLgfRit

Astronomi C

Billedkunst C

Design og arkitektur C

Erhvervsøkonomi C

Filosofi C

Mediefag C

Musik C

Psykologi C

Løft til A-niveau

Løft til B-niveau

dU HaR VaLgfag i bÅdE 1.g og 3.g

Det fede ved at have sprog på A-niveau 
er, at der er så meget fokus på den  
enkelte. Der er masser af muligheder 
for at rykke sig og virkelig forbedre sine 
sprogfærdigheder både mundtligt og 
skriftligt. Plus at det så er mega hyggeligt!

Elias, 3.s

Her kombinerer vi sprog, kommunikation  
og samfundsfag. Måske lige noget for dig, 
der tænker på at studere i udlandet eller 
tage en uddannelse rettet mod international 
business og politik. Vi har fokus på de 
internationale perspektiver og globaliserin-
gens konsekvenser for mennesker, sprog og 
samfund, og vi beskæftiger os med moderne 
kultur, film og litteratur. Du får styr på EU’s 
institutioner og nogle af de centrale sprog  
i Unionen og får samtidig dansk politik helt  
ind under huden. 

sProGliG linJe
EngELSK a  /  tySK/fRanSK a  /  
SamfUndSfag b 

Studieretningsfag                   obligatoriske fag                 Valgfag          

3.g

2.g

1.g
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GloBalt uDsyn*

Udvekslingen til USA var en kæmpe 
oplevelse. Det var meget lærerigt at 
møde amerikansk kultur og drage  
paralleller til Danmark - en øjenåbner for 
forskellene og lighederne mellem dansk 
og amerikansk ungdomskultur, når den 
ses helt tæt på. Vildt interessant at prøve 
en amerikansk skoledag på en typisk 
Highschool. Vi kan helt sikkert anbefale 
andre at gøre det samme!

 anna og bodil, 3.t

På Kruse ønsker vi at vise kulturel, etnisk, politisk, ideologisk, 
religiøs og geografisk mangfoldighed. Vores studieture vil  
derfor åbne for en bredere kulturkreds end  den velkendte 
vesteuropæiske og søger at udforske destinationer, som de 
færreste forventes at rejse til i fritiden. Derudover har vi  en 
udvekslingsaftale med en High School i Pennsylvania i USA.  
Her kommer du til at bo en uge hos en lokal familie. Og bagefter 
kommer der en amerikansk udvekslingselev til Kruse for at bo 
hos dig. 

Som elev på vores studieretninger med tysk, fransk og spansk 
kommer du også på studietur. Vi tror på, at det er i det autentiske 
møde med en anden kultur og et andet sprog, at du udvikler  
dig og for alvor lærer et sprog

*Studierejserne og rejserne på Kruse generelt kan dog blive 
påvirket af COVID-19-situationen. Dette tager vi forbehold for.
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Musik har altid været en kæmpe del  
af mit liv, og i Kruses musikudvalg har
jeg mødt en masse nye talentfulde  
mennesker. Man bliver en lille familie,  
og det var bare en skøn bonus for mig  
at få lov at blive forkvinde allerede i 2.g. 
Jeg ville ikke have være foruden det!  
Det er noget af det, jeg kommer til at 
savne allermest ved gymnasiet, når  
jeg bliver student til sommer. 

Christine, 3.i

Du behøver ikke være en Mozart for at vælge 
denne studieretning. Men er du glad for at 
synge og spille og interesseret i at være en 
særligt aktiv del af skolens liv, får du her 
gode muligheder for at optræde og spille  
en vigtig rolle i vores teaterkoncerter.  
I engelsk læser vi nye romaner og gamle 
klassikere, ser interessante film og analyserer 
vigtige tekster fra rockens og poppens  
univers. Vi anbefaler, at du vælger et af de 
andre kreative fag som valgfag, fx billed-
kunst, mediefag eller design & arkitektur,  
så du lærer at arbejde med kreative  
processer i flere forskellige fag.

musiklinJen 
mUSiK a  /  EngELSK a

KUnStnERiSK StUdiEREtning

musik a dansk aEngelsk a Historie a

musik a 2. sprog bdansk aEngelsk a Historie a

musik a 2. sprog bdansk aEngelsk a Historie a

mat. b

mat. b

fysik C

old. C

Religion C

almen
Sprogf.

biologi C/ 
natur-ge-

ografi C
Kemi C

nat. 
grundf.Samf. C

Valgfrit
Valgfrit el.
Spansk a

nat. løft til 
b-niveau

id C

id C

id C

dinE fag PÅ dEnnE StUdiEREtning

VaLgfag i 1.g 

Du skal i 1.g vælge  
2. fremmedsprog

VaLgfag i 3.g

Du skal i 3.g både løfte et naturvidenskabeligt fag og have  
to valgfrie fag – dog kun ét valgfrit fag, hvis du har spansk  
som 2. fremmedsprog.

2.fREmmEdSPRog

Spansk A  
Fransk B  
Tysk B

natURVidEnSKabELigt Løft

Biologi B

Fysik B 

Kemi B

Naturgeografi B

VaLgfRit

Astronomi C

Billedkunst C

Design og arkitektur C 

Erhvervsøkonomi C  
Filosofi C

Latin C

Mediefag C

Psykologi C

Løft til A-niveau

Løft til B-niveau

dU HaR VaLgfag i bÅdE 1.g og 3.g

Studieretningsfag                   obligatoriske fag                 Valgfag          

3.g

2.g

1.g
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Når man kommer videre på de videre-
gående uddannelser, finder man ud af, 
hvor meget Kruse egentlig har betydet for 
ens faglige grundviden. Jeg læser  
i dag Teknisk Biomedicin på DTU, hvor min 
studieretning med Bioteknologi A, 
Matematik A, Kemi A og Fysik B har givet 
mig al den nødvendige viden - og mere til 
- som der er nødvendig for at komme 
godt i gang med et videregående studie. 
Derudover har Kruse været med til  
at forme mig socialt og gjort mig til det 
menneske, jeg er i dag.

Mikkel Swartz, student fra Kruse i 2016,  
studerer Teknisk Biomedicin på DTU

OM HVAD DER 
SKETE EFTER 
kruse

Tiden på Kruses Gymnasium har i høj 
grad været en milepæl i min dannelse,  
og når jeg tænker tilbage, er det samtidig 
en tid, der for alvor skildrer og tydeliggør 
et autonomiprojekt på fremmarch. Min 
dannelsesrejse blev kickstartet i 1.g, hvor 
jeg lærte at navigere mellem krav og 
frihed. For mig er Marie Kruse på mange 
måder stadig åndsnærværende. 
 
I mit arbejde og studie med at belyse  
ungdomskultur griber jeg ofte mig selv  
i at falde tilbage på gymnasietiden, der 
avler nye teser og inspirerer mig til at 
undersøge nye facetter af livet, som  
det leves blandt unge mennesker. Kort 
fortalt kan Kruse siges at have skabt den 
røde tråd mellem ’mig’, uddannelse og 
samfund, som er så fundamental for 
vores identitet.

magnus Kielberg Johannesen,  
student fra Kruse i 2007, kandidat  
i pædagogisk antropo logi fra aarhus 
Universitet,  alkohol & Samfund
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HVORFOR STX?

Jeg valgte STX, da det er en almen- 
dannende gymnasial uddannelse,  
hvor der tilbydes en bred vifte af fag, 
som åbner op for mange forskellige  
muligheder. 

Caroline, 3.s

På STX bliver du klædt på til at forstå verden, men også  
til at vide, hvordan du selv kan være med til at ændre den  
og dermed få indflydelse på dit eget liv. STX eller det almene 
gymnasium er ikke blot Danmarks ældste og mest traditionsrige 
ungdomsuddannelse – det er også den mest søgte og den 
ungdomsuddannelse, der giver adgang til flest videregående 
uddannelser. STX er samtidig et tilvalg af en unik ungdomskultur, 
hvor boglighed, personlig udvikling, venskaber, dannelse, 
fremtidsmuligheder, kultur og store følelser går hånd i hånd.

Hvis du har lyst til at vide mere om naturen, verden og livet  
i det hele taget, er STX en oplagt destination. Hvis du samtidig 
drømmer om at gøre en forskel og være med til at forandre 
verden til det bedre, så åbner en STX-eksamen utroligt mange 
døre til spændende uddannelser inden for fx sundhed, forskning, 
teknologi, sprog, kultur, politik, undervisning, økonomi og jura.

30 31



et Gymnasium 
meD tÆtte 
relationer

Kruse er et mindre gymnasium med et 
godt studiemiljø med mange forskellige 
sociale og faglige aktiviteter. Det er et 
gymnasium, hvor der er stor kontakt 
mellem de forskellige årgange og klasser. 
Desuden har lærerne høj faglig kompe-
tence.

Caroline, 3.s

Vælger du at gå på Kruses Gymnasium STX & HF, vælger du 
også et gymnasium, hvor lærere og elever tager fagligheden 
seriøst og foretrækker et studiemiljø med trygge rammer  
og tætte relationer. Kruses Gymnasium er til at overskue og 
dermed et gymnasium, hvor du ikke forsvinder i mængden.  
Det er et sted, hvor vi følger hinanden tæt og lægger  
mærke til, hvordan det går i det daglige. Et gymnasium,  
hvor eleverne kender hinanden på tværs af klasserne, og 
lærerne lægger vægt på individuel vejledning både for dem,  
der mangler ekstra udfordringer, og for dem, der har brug for  
en håndsrækning.
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KRUSE HF

HF-uddannelsen er en anvendelsesorienteret gymnasial 
uddannelse sammensat i fagpakker, hvor undervisningen 
målrettes dine interesser og videre uddannelse. 

Den to-årige HF-uddannelse på Kruse klæder dig på til  
at komme godt videre i uddannelsessystemet. Du skal 
undervejs vælge én af vores fagpakker, så du kommer til  
at gå sammen med andre elever, der har samme interesser 
og fremtidsdrømme som dig. På Kruse HF kan du vælge 
mellem fagpakkerne Sundhed og Business.

mÅLREttEdE fagPaKKER
Med dit valg af fagpakke forbereder du dig på dine fremtidige 
uddannelses- og jobmuligheder. Som en del af uddannelsen 
er der særligt tilrettelagte praktik- og projektforløb, hvor  
du bl.a. kommer på virksomhedsbesøg og besøg på 
uddannelsesinstitutioner, så du bygger bro mellem dine  
fag på HF og din fremtidige drømmeuddannelse. 
Kruse HFs fagpakker indeholder fag, der retter sig mod  
de mellemlange videregående uddannelser, som fx politi, 
sygeplejerske, laborant, fysioterapeut, serviceøkonom, 
skolelærer eller pædagog. 

HøJt fagLigt niVEaU
Som HF-elev bliver du en del af Kruses lange tradition  
for høj faglighed og et inspirerende studieliv på tværs af 
klasser og årgange. Underviserne på Kruse HF er de samme 
som på vores STX, og derfor vil du som HF-elev modtage 
inspirerende undervisning på et højt fagligt niveau – og nyde 
godt af de mange sociale arrangementer, der foregår på 
skolen.

Hf foR ELitESPoRtSUdøVERE
Hvis du dyrker sport på eliteniveau, kan du på Kruse HF 
kombinere din HF-uddannelse med dine sportsaktiviteter. På 
den måde får du tid til at dyrke elitesport samtidig med at du 
tager din ungdomsuddannelse. Uanset om du dyrker fodbold, 

tennis, basketball eller anden sportsgren, er der på Kruse HF, 
plads til morgentræning og fleksibilitet i forhold til 
sportsbetinget fravær. 

Kruse HF samarbejder med fodboldklubben FC Nordsjælland 
og tilbyder deres ungdomselitespillere en solid ungdoms-
uddannelse. Alle elitesportsudøvere er elever i en almindelig 
HF-klasse og tager HF-uddannelsen på to år. 

Hf-KooRdinatoR
Som noget særligt, har Kruse HF ansat en HF-koordinator,  
der hjælper alle elever, hvis der er behov for faglig eller social 
sparring. HF-koordinatoren hjælper dig med at få struktur på 
din faglige udvikling, og kan hjælpe dig med at sætte faglige 
og sociale mål, og hjælper dig med de eventuelle problemer, 
der opstår undervejs i dit studieforløb. For vores elite-
sportsudøvere er koordinatoren med til at tilrettelægge 
uddannelsesforløbet ved sportsbetinget fravær, og kan  
være kontaktperson til sportsklubben. 
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Ser du dit fremtidige job indenfor sundheds-
området, fx som laborant eller sygeplejerske? 
Så er fagpakken Sundhed noget for dig.  
Med fagene biologi og psykologi lærer du om 
sundhed, og hvordan arv og miljø, og vores 
livsstil påvirker os. Vi ser på, hvordan kost  
og fysisk aktivitet har indflydelse på vores 
sundhedstilstand. I biologi arbejder vi 
eksperimentelt og analytisk, og du kommer 
til at lave en række forsøg og øvelser. I 
psykologi sætter vi fokus på blandt andet 
personligheden, gruppeprocesser, adfærd, 
kommunikation og konflikthåndtering. 

Du skal som en del af din HF-uddannelse 
vælge et eller to valgfag. Her kan du med 
fordel vælge idræt B (forudsætter at du har 
afsluttet idræt C), hvis du ønsker at målrette 
din uddannelse i retning af fysioterapeut, 
træner eller andet inden for sportsverdenen. 

HF SUNDHED 
bioLogi b  /  PSyKoLogi C

Hf SUndHEd 

HVad Kan JEg bRUgE fagPaKKEn tiL?

Som en del af HF-uddannelsen deltager du i tre  
praktik- og projektforløb, der bygger bro mellem  
dine interesser og dine planer for videre uddannelse.  
I dine praktik- og projektforløb samarbejder vi med 
akademi- og professionsuddannelser, for at sikre,  
at du får et spændende praktikophold, der giver dig 
indblik i, hvad det vil sige at uddanne sig og arbejde 
inden for sundhed. 

Fagpakken Sundhed gør dig godt rustet til  
din fremtidige uddannelse og job inden for 
sundhedsområdet fx sygeplejerske, laborant, 
fysioterapeut og med et halvt års supplering kan  
du desuden få adgang til de naturvidenskabelige 
uddannelser på universiteterne.

dansk a

dansk a

dansk a

dansk a

mat.C

Psyk. C

Psyk. C

Engelsk b

Engelsk b

Engelsk b

Engelsk b

idræt C/
billedkunst

nf**mat. C 
Projekt/
praktikKS*

idræt C/
billedkunst

KS*nf**
Projekt/
praktik

bio b

bio b

KS*

1-2
valgfag

1-2
valgfag

Projekt/
praktik

* Historie b, Religion C og Samfundsfag C
** Biologi C, Kemi C og Geografi C

SEmEStER

4.

3.

2.

1.

Jeg har valgt fagpakken HF Sundhed, 
fordi jeg interesserer mig for kroppen, og 
jeg kunne godt tænke mig at læse videre 
på en sundhedsfaglig uddannelse som 
fysioterapeut eller ambulancebehandler. 
På Kruses HF er der plads til, at jeg kan 
spille elitefodbold og tage en ungdoms-
uddannelse på samme tid.

iben, 2.q
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Er der en iværksætter i maven på dig eller 
interessere du dig for handel og markeds-
føring? Så er fagpakken business noget for 
dig. Med fagene samfundsfag og erhvervs-
økonomi har vi fokus på kombinationen 
mellem mikro- og makroøkonomi. Du lærer 
om, hvordan du starter egen virksomhed,  
og om hvordan en ide kan udvikle sig til  
en forretningsmodel. Du lærer hvordan  
man driver virksomhed i Danmark og  
får indsigt i købsadfærd og hvordan sam-
fundsøkonomi påvirker markedet. 

Du får indsigt i hvordan du skal markedsføre 
dine produkter og dele dine kunder ind  
i segmenter, og så får du en række analy-
tiske værktøjer så du kan analysere virksom-
heders økonomiske grundlag og muligheder. 
Du skal som en del af din HF-uddannelse 
vælge et eller to valgfag. Her kan du med 
fordel vælge matematik B, hvis du ønsker  
at målrette din uddannelse i retning af 
markedsøkonom eller finansøkonom. 

HF BUSiNESS 
SamfUndSfag b  /  ERHVERVSøKonomi C  

Hf bUSinESS

 

* Historie b, Religion C og Samfundsfag C
** Biologi C, Kemi C og Geografi C

SEmEStER

HVad Kan JEg bRUgE fagPaKKEn tiL?

Som en del af HF-uddannelsen deltager du i tre  
praktik- og projektforløb, der bygger bro mellem  
dine interesser og dine planer for videre uddannelse. 
I dine praktik- og projektforløb samarbejder vi med 
akademi- og professionsuddannelser, for at sikre,  
at du får et spændende praktikophold, der giver dig 
indblik i, hvad det vil sige at uddanne sig og arbejde 
inden for businessverden. 

Med Businesspakken er du godt rustet, hvis du 
har planer om at starte som iværksætter eller 
ønsker en uddannelse inden for økonomi, markeds-
føring og handel.

dansk a

dansk a

dansk a

dansk a

mat.C

Erhvervs-
øko. C

Erhvervs-
øko. C

Engelsk b

Engelsk b

Engelsk b

Engelsk b

idræt C/
billedkunst

nf**mat. C 
Projekt/
praktikKS*

idræt C/
billedkunst

KS*nf**
Projekt/
praktik

Samf. b

Samf. b

KS*

1-2
valgfag

1-2
valgfag

Projekt/
praktik4.

3.

2.

1.

Jeg har valgt HF Business, fordi det ligger 
meget nær mig og mine interesser – jeg 
vil gerne arbejde med marketing i et stort 
firma. Kruses HF passer godt til mig, fordi 
jeg har egen hest, og det bruger jeg rigtig 
meget tid på. Så det er rart, at vi tit har 
morgentimerne åbne til morgentræning.

 ida-Caroline 1.q
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om kruses 
Gymnasium 
– STX & HF

I 1908 udklækkede de første studenter fra Kruses Gymnasium,  
da studentereksamen her blev indført på Marie Kruses Skole.
For nyligt, i 2020, blev der ydermere tilføjet en ekstra gymnasiel 
retning - HF. Marie Kruse grundlagde skolen som privat pigeskole 
i København allerede i 1869, og skolen kunne derfor fejre sin 
150-års fødselsdag i 2019.

I 1965 åbnede Marie Kruses Skole op for drenge, og siden 1971  
har skolen holdt til på Stavnsholtvej i Farum.

Et godt fællesskab er vigtigt for et godt læringsmiljø, og derfor 
går fællesskab og faglighed hånd i hånd på Kruses Gymnasium. 
Vi er et mindre og mere overskueligt gymnasium med et nært 
studiemiljø, hvor faglig og personlig udvikling sker i et tæt 
fællesskab mellem elever og lærere.

Uanset om du vælger STX eller HF på Kruse, har vi høje 
ambitioner på dine vegne. Vi tror nemlig på, at du kan nå 
længere, end du selv forestiller dig.

Skolepenge fra skoleåret 2022/2023: 
STX: 1.720 kroner per måned
HF: 1.720 kroner per måned
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HVORFOR 
KRUSES HF?

SE fagPaKKER PÅ KRUSES Hf bagPÅ

· Stærke fællesskaber på tværs af  
klasser, årgange og uddannelser

· Praktik- og projektorienteret 
undervisning

· Stor fleksibilitet i skoledagen  
for elitesportsudøvere

· Inspirerende studiemiljø 

· Ideel forberedelse til drømmestudiet  
på kun 2 år
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