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PROFILEN 
På FG arbejder vi med kompetent medborger-
skab. Det betyder, at vi prioriterer høj faglighed 
og engagement i skolen, hinanden og verden 
omkring os. Vi stiller krav til din deltagelse i 
fagene, og vi insisterer på at høre din stem-
me i undervisningen. På FG bliver du fagligt 
og menneskeligt udfordret, men du gør det 
i trygge rammer med fokus på fællesskabet. 
Profilen præger hele uddannelsen – både i de 
enkelte fag og i større projekter på tværs.

Vi har især fokus på:
• Workshops om kontroversielle emner.
• Social innovation i fællesskab med  

Frederiksberg kommune, organisationer 
og erhvervslivet.

• Udlandsrejser med fokus på medborger-
skab og udviklingsprojekter, hvor vi samar-
bejder med lokale NGO’er.

• Masser af kulturelle og sociale events på 
skolen, som vi iværksætter i fællesskab.

Hvis du søger ind på profilen, tilsidesætter det 
afstandskriteriet. 

Læs mere på www.frberg-gym.dk 

PROFILEN ER STØTTET AF A. P. MØLLER FONDEN
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Kompetent 
medborgerskab 

handler om sameksistens. 
På FG er vi en del 

af en større helhed, 
ikke bare løsrevne brikker.

TANIA & MARIE, 2020
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Kompetent medborgerskab 
handler om sameksistens.  

På FG er vi en del af en  
større helhed, ikke bare 

løsrevne brikker.
TANIA & MARIE
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VI ARBEJDER HELE TIDEN MED AT UDVIKLE PROFILEN 
GENNEM VORES  
 

12 DOGMER FOR
KOMPETENT 
MEDBORGERSKAB
Alle elever på FG

1. deltager i et udvalg

2. deltager i at planlægge og afholde et  
          arrangement på gymnasiet 

3.    siger noget — og lytter til andre — i alle timer, 
         stiller gode spørgsmål og indgår i dialog 

4.    lærer at give og modtage feedback fra andre

5.    gennemgår forløb med fokus på mangfoldig-
         hed, kontroversielle emner og interkulturelle   
         kompetencer

6.    har mulighed for at forberede sig til alle timer 

7.    arbejder systematisk med digital dannelse

8.   planlægger, diskuterer og evaluerer undervisning,  
 elevroller og klasserumskultur med kammerater,  
 lærere og ledelse

 9.  træner projektorganisering, konflikthåndtering og    
 teamsamarbejde i teori og praksis

10.  formidler et produkt til en modtagergruppe i eller 
 uden for gymnasiet

11.  samarbejder med aktører uden for gymnasiet 

12.  arbejder med medborgerskab i lokale og  
 globale perspektiver.
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GYMNASIET MØDER   
HØJSKOLEN

På FG møder gymnasiet højskolen. FG har indledt en helt ny tilgang til gymnasie-
uddannelsen. Vi sætter målrettet fokus på, hvad formålet med uddannelsen er, 
og hvordan man arbejder i gymnasiet. Vi skaber stærke, forpligtende fællesskaber 
helt fra starten af. Det indebærer blandt andet, at vi tager på højskole to gange 
i 1.g. Første ophold er uge 34, 2021, lige når skoleåret starter. Andet ophold er i 
november, når studieretningerne starter.
På højskoleopholdene skal vi:
• Gå på opdagelse i gymnasiets formål og arbejdsformer.
• Skabe stærke fællesskaber gennem idræt, musik, madlavning og kulturelle 

oplevelser.
• Blive inspireret af spændende oplægsholdere og debattører.
• Engagere alle på årgangen i at udvikle vores fælles skole.
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På FG 
bliver man 

dannet på mange 
forskellige måder, 

men engagement er 
forudsætningen.
YASMINE & VICTOR, 2020
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På FG bliver man  
dannet på mange  
forskellige måder, 

men engagement er  
forudsætningen.

YASMINE & VICTOR

"



FG MØDER  
FRIVILLIGHEDEN
I uge 50 bliver den almindelige undervisning sat på pause for alle 2.g- og 
3.g-klasser. Eleverne skal i stedet arbejde med forskellige frivillige projekter 
om social innovation. I samarbejde med Frederiksberg Kommune prøver 
alle 2.g klasser kræfter med nytænkende løsningsforslag på forskellige 
kommunale udfordringer. Skolens 3.g-klasser arbejder med frivillighed i 
samarbejde med 32 forskellige organisationer, hvor de løser opgaver, der 
er til gavn for andre. 
1.g-klasserne lærer i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Lomme-
film at lave små effektive videoer til kampagnen ‘Drik Mindre - Oplev Mere’.
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MØNSTERBRYDENDE  
SCIENCE

Villumfonden har støttet scienceundervisningen på FG med midler, for at 
sætte fokus på naturvidenskab som en vigtig, spændende og attraktiv leve-
vej for unge. Resultatet er sitet www.mbscience.dk. 

Her udvikler vi nytænkende didaktiske metoder til lektielæsning og under-
visning, med fokus på sprogudviklende perspektiver som styrker elevernes 
læring. Her oplever eleverne at deres forforståelse, nysgerrighed og inte-
resser kommer i spil gennem en aktiv sproglig deltagelse i hver time.

 Vi skaber fælles forståelser gennem fælles oplevelser, hvor fænomener 
fra teorien ses og opleves, og vi støtter eleverne til succesoplevelser med 
selvstændigt arbejde. 
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Gymnasietiden 
er en personlig 

dannelsesrejse, hvor 
vi bliver klogere på, 

hvem vi selv er, 
samt hvad vi vil.

HASNAIN & SANSHIRO, 2020

”
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Gymnasietiden er en 
personlig dannelsesrejse, 
hvor vi bliver klogere på, 

hvem vi selv er, samt 
hvad vi vil.
HASNAIN & SANSHIRO

"



FÆLLESTIMER
I vores fællestimer får vi besøg udefra af markante personligheder, der 
giver spændende perspektiver fra deres virkelighed. 
Vi har fx haft besøg af: 

• Journalist og debattør Clement Kjersgaard om EU og Brexit
• Sociolog og forfatter Aydin Soei om racisme og forskelsbehandling
• Professor i filosofi Klemens Kappel om faktaresistens
• Professor ved DTU Thomas Bolander om kunstig intelligens
• Rapperen Nikoline om radikal ytringsfrihed
• Debattør og foredragsholder Emma Holten om digitale krænkelser
• Dokumentarist Emil Langballe og barberen Qasim om dokumentaren  

Q's Barbershop.  

FG TØR
På FG tager vi med jævne mellemrum et aktuelt, kontroversielt og føl-
somt emne op og arbejder med, hvordan vi kan være uenige i fællesskab, 
i klasserne og på tværs af årgangene. Et aktuelt eksempel er vores sexis-
me-workshop, hvor eleverne bidrog anonymt med egne oplevelser, som 
dernæst blev brugt som udgangspunkt for debataktiviteter. Vi arbejder 
med, hvordan man kan tale om det, der er svært. Formålet med vores 
workshops er at ændre kulturen, både på vores skole og i samfundet. 
Tidligere har vi arbejdet med racisme, forskelsbehandling, samtykke- og 
digitale krænkelser.
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EVENTS & UDVALG
Events og udvalg er nerven i det sociale liv på FG. Både elever og 
lærere deltager engageret i at udvikle og skabe arrangementer, hvor 
alverdens interesser kan udfolde sig. Vi dyrker fx fællesspisning, spil-
caféer, fester, caféaftener, syng-spis-snak, en stor fælles dramafore-
stilling, idrætsaktiviteter og ud-af-huset ture for hele skolen. Vi har en 
lang række elevudvalg - læs præsentationer af nogle af dem her: 
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KARMA
Karmaudvalget er en lille flok af FG-elever. Vi har masser af god 
karma som vi kaster om os. Rammerne er frie og ideerne er brede 
fra pink onsdag til halloween og kaffeuddeling. Vores mål er at lade 
den gode karma sprede sig på FG og sætte nogle ringe i vandet. Vi 
synes det er fedt at pynte op og klæde os ud, men i bund og grund er 
karmaudvalget det, vi FG-elever gerne vil have, det er.

FGblog
På FG kører vi en online multimedieblog, www.
fgblog.dk, med ugentlige redaktionsmøder og eget 
redaktionslokale. Vores vision er at give både elever 
og  udefrakommende et indblik i livet på FG gennem 
fotoreportager, interviews, debatindlæg, podcasts, 
sjove artikler, quizzer, anmeldelser, tanketråde og 
meget mere. FGblog er en platform, der er åben for 
alle skolens elever - en mulighed for at dele sit talent 
med resten af skolen. Det lækreste indhold fra bloggen 
bliver udgiver i et fysisk magasin 1-2 gange om året.

ELEVRÅDET
Elevrådet er et sted for alle 
FG’s elever. Alt man skal gøre 
for at være med, er at møde 
op! Elevrådet deltager aktivt 
i debatten om elevtrivsel, det 
seneste år har forbedring og 
oplevelsen af virtuel under-
visning været et voksende 
fokuspunkt. Vi er heldige at le-
delsen både søger og bruger 
vores input, som er generelt 
for elevintiativer. Elevrådet er 
et socialt forum, hvor mange 
venskaber dannes på tværs af 
årgange og studieretninger.

FREDAGSBAREN
I fredagsbaren står vi for at holde nogle mega hyggelige og sjove eftermiddage, hvor der er 
god musik på soundboksen, billige øl og sodavand, beer-pong og nice mennesker. Der er altid 
god stemning til fredagsbar, for alle kan være med - også selvom det er sidst på måneden. Er 
du med i udvalget står den på fede barvagter, nye venskaber og hvem ved - måske en kåring til 
månedens medarbejder?



MINIGOLF
Minigolfudvalget er et af de helt nye udvalg på 
gymnasiet, som blev til for at skabe nye aktiviteter 
i frikvartererne i kølvandet på Corona-restriktioner-
ne. Minigolf er et godt alternativ til bordtennis og 
bordfodbold, da det er en udendørsaktivitet. De 18 
medlemmer i minigolfudvalget er fx med til at stå 
for banernes vedligeholdelse. 

MUSIKUDVALGET
Musikudvalget er for alle der elsker musik, om man 
har spillet klaver hele sit liv eller aldrig har rørt et 
instrument, men bare kan lide at høre musik. Alle 
er velkomne! Under Corona fokuserer vi på at give 
FG's egne musikere eksponering. Når det bliver 
muligt at lave arrangementer kommer vi til at arran-
gere koncertture, lave open mic nights på skolen, 
workshops hvor man kan lære at spille noget musik 
med andre og en masse andre måder at give folk 
mulighed for enten at fremføre musik eller at nyde 
andres musik.

MILJØUDVALGET
I Miljøudvalget prøver vi at 
skabe en grønnere hverdag 
på Frederiksberg Gymna-
sium. Vi har arbejdet med 
pantsortering og papirsor-
tering samt indgået et sam-
arbejde med kantinen for at 
implementere mere grønt 
i vores madudvalg. Vi står 
også for FG’s tøjbyttemar-
ked, hvor vi indsamler en 
masse tøj, som er klar til at få 
nye hjem! Vi arbejder for at 
udsmykke skolen med flere 
grønne planter, og så har vi 
sammen med ledelsen ind-
gået et samarbejde med et 
solcellefirma, så skolen kan 
køre på mere vedvarende og 
grønnere energi i fremtiden.

IFA - IDRÆT FOR ALLE
I IFA arrangerer vi størstedelen af alle sportslige aktiviteter efter skole såsom bordtennis-, 
basketball- og fodboldturneringer. Og selvfølgelig står vi også for præmier til vinderne af 
vores aktiviteter. Vi går meget op i, at alle kan være med til vores arrangementer uanset 
niveau, så vi på den måde kan styrke fællesskabet på skolen.

INDRETNINGSUDVALGET
Indretningsudvalget har fokus på at gøre FG’s elev-
områder mere imødekommende og rare. Vi har en 
ambition om at forvandle de nuværende studieom-
råder til nogle studiemiljøer med endnu mere plads 
til samarbejde, fordybelse og afslapning. Derudover 
ønsker vi at bringe FG’s ånd frem i det, vi laver og 
gøre den synlig. Dette kulminerer i en proces der 
indebærer design, valg af materialer og løsningsfor-
slag til interiøret på FG. 

STRIKKEKLUB
I strikkeklubben sørger vi 
altid for god stemning når 
vi holder hyggelige efter-
middage med kaffe, kage 
og strik. Man behøver ikke 
kunne strikke i forvejen, deri-
mod kan man lære at strikke 
af en af vores dygtige strik-
kere. Du kan lære at strikke 
forskellige teknikker og alt 
fra huer til karklude til veste 
og sweatre. Skolen tilbyder 
alle materialer til alle begyn-
dere. Har man mere lyst til at 
hækle er man også meget 
velkommen. 
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FG er 
stedet, hvor 

vi kommer for 
det faglige og 

bliver hængende 
for det sociale.

VIOLA & MADS, 2020

”
Viola, Mads.indd   1Viola, Mads.indd   1 16.12.2020   08.4916.12.2020   08.49

På FG kommer vi 
for det faglige og 
bliver hængende 

for det sociale.
VIOLA & MADS

"



DE FØRSTE MÅNEDER
Din uddannelse på FG indledes med et grundforløb fra skolestart frem til 
november. I grundforløbet bliver du klar til at vælge en studieretning, der 
passer til både dine faglige evner og dine tanker om videre uddannelse. 
Du får samtidig mulighed for at lære gymnasielivet at kende og vil skabe 
venskaber på kryds og tværs af årgange og hold, for på FG kommer du 
i grundforløbet til at møde hele din årgang. Du har naturvidenskabeligt 
grundforløb, almen sprogforståelse, dansk og samfundsfag sammen med 
et stamhold. Matematik, engelsk og idræt har du med andre elever på 
tværs af årgangen. På den måde møder du og arbejder sammen med langt 
de fleste, og du vil derfor kende mange af dem, som du efter grundforløbet 
kommer i studieretningsklasse med. På vores studieretningsdage vil du 
møde elever fra 2.g og 3.g, der præsenterer og underviser i studieretnings-
fagene.

Efter grundforløbet starter dit studieretningsforløb, som varer i ca. 2½ år. 
Det starter med endnu et intro-ophold på en højskole, hvor vi har fokus på 
at lære den nye studieretningsklasse godt at kende og på at komme godt i 
gang med studieretningsfagene. I både grundforløb og i studieretningsfor-
løbet i 1.g følges du og din klasse af to 2.g elever, der er jeres tutorer.
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På FG 
er der plads: 

Til forskellighed, 
forskellige mennesker 

og til at dyrke en hel 
masse forskelligt!

SIMON & TOBIAS, 2020
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På FG er der plads: Til 
forskellighed, forskellige 

mennesker og til at dyrke 
en hel masse forskelligt!

SIMON & TOBIAS
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SCIENCE
På de naturvidenskabelige stu-
dieretninger får du værktøjer 
til forståelse af naturen fra de 
mindste byggesten til kosmiske 
dimensioner. Du arbejder teore-
tisk og eksperimenterende med 
at undersøge kroppen, naturlove, 
matematikkens hovedområder og 
kemiske forbindelser.

På FG udbyder vi tre naturviden-
skabelige studieretninger: 
Biologi A, Kemi B 
Matematik A, Fysik B, Kemi B 
Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
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SAMFUND
På de samfundsvidenskabelige 
studieretninger arbejder du med 
at undersøge og diskutere, hvor-
dan et samfund er bygget op. Du 
beskæftiger dig med ideologier, 
økonomi, statistik, EU og den glo-
bale verden. Du skal både læse og 
forholde dig til tekster om sam-
fundet - og selv indsamle data og 
analysere det. 

På FG udbyder vi samfundsfag i 
kombination med:
Samfundsfag A, Engelsk A
Samfundsfag A, Matematik A
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SPROG
På de sproglige studieretninger 
lærer du at mestre fremmedsprog, 
så du kan komme ud i verden og 
studere og arbejde for internatio-
nale firmaer og organisationer. Du 
skal undersøge andre kulturer og 
blive dygtig til at kommunikere. De 
sproglige studieretninger tilbyder 
udveksling og fælles rejser, hvor I 
sammen arbejder med musik, kunst 
og samfundsforhold i rejsemålet. 

På FG udbyder vi sproglige studie-
retninger med:
Engelsk A, Spansk A, Latin C
Tysk A, Engelsk A, Samfundsfag B
Fransk A, Engelsk A, Samfundsfag B

MUSIK
På de musiske studieretninger 
kan du fordybe dig i både at 
kunne spille, analysere og forstå 
musik. Du arbejder med musik i 
sammenhæng med enten ma-
tematik eller engelsk, og kobler 
faglighederne i fælles projekter. 
Du behøver ikke at kunne spille 
på et instrument eller læse noder, 
når du vælger en musisk studie-
retning. Du skal bare have en dyb 
interesse for musik og have lyst til 
selv at spille. 

På FG udbyder vi musik sammen 
med engelsk eller matematik:
Musik A, Engelsk A 
Musik A, Matematik A
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På FG omfavner,
  rummer og 
passer vi på 

hinanden 
- gymnasietiden er 

ikke et individuelt kapløb.
YRSA & AMALIE, 2020
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På FG omfavner, rummer 
og passer vi på hinanden 

- gymnasietiden er ikke et 
individuelt kapløb.

YRSA & AMALIE 

"



- Skal du med i 2022?
SØG IND PÅ PROFILEN, SELVOM DU BOR LANGT VÆK!

FREDERIKSBERG GYMNASIUM  Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg, tlf. 38 32 04 10

SKAL DU 
MED I 
2022? 
Hvis du har været på efterskole eller 
interesserer dig for:  

• fællesskaber 
• engagement 
• foreningsliv 
• politik 
• eller andet frivilligt arbejde
 
- så er FG lige noget for dig!

Søger du ind på vores profil og opfylder 
du kriterierne, er din bopæls afstand til 
skolen ikke afgørende for optagelse. 

Se på vores hjemmeside, hvordan du 
søger ind på profilen:

LÆS MERE PÅ  WWW.FRBERG-GYM.DK


