
Frederiksberg Gymnasium – studieretninger i 3. g 2017/18 
 

Engelsk A, musik A, samfundsfag B - 3.b og 3.d 

  1.g        2.g                      3.g 

Musik (A) Musik (A) Musik (A) 

Engelsk (A) Engelsk (A) Engelsk (A) 

Samfundsfag (B) Samfundsfag (B)  

AT  AT  AT  

Dansk (A) Dansk (A) Dansk (A) 

Historie (A) Historie (A) Historie (A) 

Idræt (C) Idræt (C) Idræt (C) 

Matematik (C) Fysik (C) Religion (C) 

Biologi (C) Naturgeografi (C) Oldtidskundskab (C)  

NV 1. semester  Studieretningsprojekt 

AP 1. semester Frit valgfag (C)   

TyskF/franskF (B) TyskF/franskF (B) 
Biologi/fysik/matematik/naturgeografi 

(C til B) 

Valgblokke 

Det kunstneriske fag er musik. Valgfag: TyskF/franskF (B): Vælg mellem fortsætter-
tysk og fortsætter-fransk. I den naturvidenskabelige valgblok i 3g vælges ét af 
følgende fag: Biologi, fysik, matematik eller naturgeografi (C til B). Frit valgfag C: 
Vælg et af fagene astronomi, billedkunst, design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, 

mediefag, multimediefag eller psykologi. Begyndersprog kan ikke vælges på denne 
studieretning.  

 

 

Engelsk A, mediefag B, samfundsfag B - 3.b og 3.d 

1.g         2.g         3.g 

Engelsk (A) Engelsk (A) Engelsk (A) 

Mediefag (B) Mediefag (B) Mediefag (B) 

Samfundsfag (B) Samfundsfag (B)   

AT  AT  AT  

Dansk (A) Dansk (A) Dansk (A) 

Historie (A) Historie (A) Historie (A) 

Idræt (C) Idræt (C) Idræt (C) 

Matematik (C) Fysik (C) Religion (C) 

Biologi (C) Naturgeografi (C) Oldtidskundskab (C) 

NV 1. semester  Studieretningsprojekt 

AP 1. semester Frit valgfag (C) Frit valgfag (B til A)/italiensk A 

TyskF/franskF/italiensk (B) 
TyskF/franskF/italiensk 

(B) 

Biologi/fysik/matematik/naturgeografi 

(C til B) 

Valgblokke 

Det kunstneriske fag er mediefag. Valgfag:TyskF B/franskF B: Vælg mellem 

fortsættertysk og fortsætterfransk. Du kan vælge i stedet at tage et sprog på 
begynderniveau (italiensk A). Hvis du gør det, skal du læse det i alle 3 år. Det betyder, 
at den frie valgblok (B til A) i 3g er brugt. 
I den naturvidenskabelige valgblok i 3g vælges et af følgende fag: Biologi, fysik, 
matematik, naturgeografi (C til B). Frit valgfag (C): Vælg et af fagene astronomi, 
billedkunst, design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, musik, psykologi. Frit valgfag (B 
til A): Hvis du ikke har valgt et sprog på begynderniveau, vælges et af fagene 

samfundsfag, tyskF/franskF samt - hvis faget også er valgt på B-niveau - biologi, fysik 
eller matematik. Der er kun mulighed for at vælge samfundsfag A, hvis du også har 

valgt matematik B. 
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Engelsk A, matematik B, samfundsfag B -  3.c og 3.w 

1.g         2.g               3.g 

Engelsk (A) Engelsk (A) Engelsk (A) 

Matematik (B) Matematik (B)  

Samfundsfag (B) Samfundsfag (B) Samfundsfag (B)  

AT  AT  AT  

Dansk (A) Dansk (A) Dansk (A) 

Historie (A) Historie (A) Historie (A) 

Idræt (C) Idræt (C) Idræt (C) 

Naturgeografi (C) Kemi (C) Studieretningsprojekt  

Musik (C) Fysik (C)  

NV 1. semester Religion (C) Frit valgfag (C)  

AP 1. semester Oldtidskundskab (C) Frit valgfag (C til B) 

TyskF/franskF/italiensk (B) 
TyskF/franskF/italiensk 

(B) 

Frit valgfag (B til 

A)/italiensk A 

Valgblokke 

Det kunstneriske fag er musik. Valgfag: TyskF B/franskF B: Vælg mellem 
fortsættertysk og fortsætterfransk. Du kan vælge i stedet at tage et sprog på 
begynderniveau (italiensk A). Hvis du gør det, skal du læse det i alle 3 år. Det 

betyder, at den frie valgblok i 3g (B til A) er brugt. Frit valgfag (C til B): Vælg et 
af fagene kemi, fysik, idræt, musik, naturgeografi, religion. Frit valgfag (B til A): 
Vælg et af fagene matematik, samfundsfag, tyskF/franskF eller fysik/kemi hvis 
faget også er valgt på B-niveau. Frit valgfag (C): Vælg et af fagene astronomi, 
billedkunst, design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, mediefag, multimediefag, 
psykologi. 

 

 

 

Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C - 3.e og 3.u 

1.g         2.g          3.g 

Samfundsfag (A) Samfundsfag (A) Samfundsfag (A) 

Matematik (B) Matematik (B)  

  Erhvervsøkonomi (C) 

AT  AT  AT  

Dansk (A) Dansk (A) Dansk (A) 

Historie (A) Historie (A) Historie (A) 

Idræt (C) Idræt (C) Idræt (C) 

Engelsk (B) Engelsk (B) Studieretningsprojekt  

Biologi (C) Fysik (C) Religion (C) 

Musik (C) Naturgeografi (C) Oldtidskundskab (C) 

NV 1. semester   

AP 1. semester  Frit valgfag (C til B) 

TyskF/FranskF (B) TyskF/FranskF (B) Frit valgfag (B til A) 

Valgblokke 

Det kunstneriske fag er musik. Valgfag:TyskF B/franskF B: Vælg mellem fortsættertysk 
og fortsætterfransk. Frit valgfag (C): Vælg et af fagene astronomi, design, drama, 
erhvervsøkonomi, filosofi, mediefag, multimediefag, musik, psykologi. Frit valgfag (C 
til B):Vælg et af fagene biologi, fysik, idræt, musik, naturgeografi, religion. 
Frit valgfag (B til A): Vælg et af fagene matematik, engelsk eller tyskF/franskF. 
Begyndersprog kan ikke vælges på denne studieretning. 
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Bioteknologi A, matematik A, fysik B -  3.z 

1.g         2.g                3.g 

Bioteknologi (A) Bioteknologi (A) Bioteknologi(A) 

Matematik (A) Matematik (A) Matematik (A) 

Fysik (B) Fysik (B)  

AT  AT  AT  

Dansk (A) Dansk (A) Dansk (A) 

Historie (A) Historie (A) Historie (A) 

Idræt (C) Idræt (C) Idræt (C) 

Engelsk (B) Engelsk (B) Religion (C) 

Samfundsfag (C)  Oldtidskundskab (C) 

Billedkunst (C)  Studieretningsprojekt 

NV 1. semester   

AP 1. semester    

TyskF/franskF (B) TyskF/franskF (B) Frit valgfag (C) 

Valgblokke 

Det kunstneriske fag er billedkunst. Valgfag: TyskF/franskF B: Vælg mellem 
fortsættertysk og fortsætterfransk. Frit valgfag (C): Vælg et af fagene 
astronomi, design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, mediefag, 
multimediefag, musik, psykologi. I stedet for et frit valgfag (C) kan du ønske 

at hæve endnu et af dine B-fag til A-niveau (fysik, kemi, engelsk eller 
tyskF/franskF). Dette vil kræve en ekstra indsats af dig, og vi kan ikke på 
forhånd garantere at det skemateknisk kan lade sig gøre. Ring evt. og hør 
nærmere om muligheder og konsekvenser. OBS: Bioteknologi A ækvivalerer 
både biologi og kemi på B-niveau. 

 

 

Matematik A, fysik B, kemi B - 3.y 

1.g          2.g                          3.g 

Matematik (A) Matematik (A) Matematik (A) 

Fysik (B) Fysik (B)  

Kemi(B) Kemi (B)   

AT  AT  AT  

Dansk (A) Dansk (A) Dansk (A) 

Historie (A) Historie (A) Historie (A) 

Idræt (C) Idræt (C) Idræt (C) 

Engelsk (B) Engelsk (B) Religion (C)  

Samfundsfag (C) Biologi(C) Oldtidskundskab (C) 

Billedkunst (C)  Studieretningsprojekt 

NV 1. semester   

AP 1. semester  Frit valgfag (C) 

TyskF/franskF (B) TyskF/franskF (B) Frit valgfag (B til A) 

Valgblokke 

Det kunstneriske fag er billedkunst. Valgfag:TyskF B/franskF B: Vælg mellem 
fortsættertysk og fortsætterfransk. Frit valgfag (C): Vælg et af fagene astronomi, 
design, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, mediefag, multimediefag, musik, 
psykologi. Frit valgfag (B til A): Vælg et af fagene fysik, kemi, engelsk, 
tyskF/franskF. Vi garanterer at du kan få mindst et af fagene fysik A og kemi A, hvis 

der er mindst 5 elever der vælger faget. I stedet for et frit valgfag (C) kan du ønske 
at hæve endnu et af dine B-fag til A-niveau (fysik, kemi, engelsk eller 
tyskF/franskF). Dette vil kræve en ekstra indsats af dig, og vi kan ikke på forhånd 
garantere at det skemateknisk kan lade sig gøre. Ring evt. og hør nærmere om 
muligheder og konsekvenser. 
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