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BLIV STUDENT PÅ TRADIUM
HANDELSGYMNASIET

AFSÆTNING OG IDÉUDVIKLING
ØKONOMI OG INNOVATION
DET INTERNATIONALE MARKED
REJSE UD I VERDEN
SPORT LEADERSHIP
NYHED E-SPORT

VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET
- HHX ÅBNER DØRENE FOR DIG...

På HHX vil du opleve, at undervisningen og
fagene er relateret til den virkelighed, du
møder uden for gymnasiet.

EN FREMTIDSSIKRET STUDENTEREKSAMEN
Hvad kunne du tænke dig at blive? Måske vil
du gerne arbejde med økonomi, jura, design
psykologi eller it? Eller måske brænder du
for marketing, salg og ledelse eller drømmer
om en fremtid med sprog og internationale
oplevelser.
Uanset hvad du drømmer om, så er du med
HHX tættere på at gøre dine forestillinger
eller drømme til virkelighed. Med en studentereksamen fra HHX får du en gymnasial
uddannelse, der giver dig adgang til en bred
vifte af videregående uddannelser. Mens du
går på HHX, vil du gradvist blive klædt på
til at kunne beslutte, hvilken videregående
uddannelse, der bedst matcher dine ønsker
for fremtiden.

Vi lægger stor vægt på en faglighed og en
studiekompetence, hvor du får mulighed
for at anvende teorierne i praksis. Du vil
bl.a. komme på virksomhedsbesøg og lave
projekter i samarbejde med virksomheder.

STUDIETS OPBYGNING Handelsgymnasiet består af 3
måneders grundforløb og 2 �/� års studieretningsforløb, hvor
du vælger en studieretning ud fra dine interesser og evner.
Du skal først vælge studieretning i slutningen af grundforløbet,
og du får selvfølgelig mulighed for at drøfte dit valg med din
studievejleder.
FAGENE PÅ HHX
På HHX har du en række obligatoriske fag,
studieretningsfag og valgfag.

DE OBLIGATORISKE FAG
Der er fag, alle elever skal have uanset
valg af studieretning. Ud over de alment
dannende fag, som du allerede kender fra
grundskolen, finder du blandt de obligatoriske fag, som noget særligt for HHX, de
erhvervsrettede fag, afsætning, virksomhedsøkonomi, international økonomi
erhvervsjura, erhvervscase og informatik,
der alle er praksisnære fag og direkte
relaterede til virkeligheden uden for
gymnasiet.

STUDIERETNINGSFAG
De fag, der er særlige for den enkelte studieretning. Det kan både være obligatoriske fag,
som er hævet op på et højere niveau, eller
det kan være helt nye fag, der rækker ud over
de obligatoriske fag. Med dit valg af studieretningsfag og dermed studieretning kan
du således målrette din studentereksamen
efter dine interesser og karriereønsker.

Samtidigt udgøres valgfagene af en lang
række nye, anderledes og spændende fag,
hvormed du yderligere kan tone dit studie
efter interesse. Antallet af og niveauet på de
valgfag, du kan vælge, afhænger af dit valg
af studieretning og 2. fremmedsprog.

SPROG
HHX har som eneste gymnasium engelsk
som obligatorisk A-fag på alle studieretninger. Det afspejler meget præcist vores
holdning til, hvor vigtigt sprog er i den
fremtid, du skal uddannes til. Derfor tilbyder
vi også tysk og spansk. Med sprogfagene får
du meget mere end sprogkundskaber. Du får
en bred viden om landenes kultur, historie,
omgangsformer og traditioner - tættere på
virkeligheden!

STUDIEREJSER
For alle studieretninger gælder, at studieophold i udlandet og tværfaglig undervisning
er med til at gøre uddannelsen varieret og
inspirerende.

VALGFAG
Disse kan ligesom studieretningsfagene bruges til at hæve de obligatoriske
fag op på et højere niveau.

Grundforløb (3 mdr)

Studieretningsforløb ( 2 �/� år)

Student

DIN FREMTID I ERHVERVSLIVET Vi forsøger at fremtidssikre
dig og din uddannelse i forhold til det arbejdsmarked, du skal
ud på om nogle år, når du er færdig med at læse. Et arbejdsmarked, hvor den teknologiske udvikling går så hurtigt, at
ingen reelt kender indholdet af de jobs, du skal ud at søge,
når du er færdig.
HVORDAN ARBEJDER VI?
På alle handelsgymnasiets studieretninger
møder du mange forskellige arbejdsformer,
og vi lægger vægt på projektarbejde, hvor
flere fag arbejder sammen. Samarbejde med
dine klassekammerater er centralt, men du
kommer også til at arbejde selvstændigt.
Du kommer til at opleve foredrag med folk
udefra, der kan fortælle om dagsaktuelle
problemstillinger i Danmark og i udlandet.
Vi er erhvervslivets gymnasium, og virksomheder kan ikke udtænke planer for fremtiden
ved at kigge på, hvordan tingene så ud for
mange år siden.

Derfor er der brug for, at du lærer at finde
og anvende ny og opdateret viden, når du
løser opgaver. For så er du bedst klædt på
til din fremtid i erhvervslivet.
IT spiller en stor rolle hos os - både som
alm. redskab i undervisningen, som
læringsmiddel, undervisningsplatform
og kommunikationsmiddel mellem dig,
lærerne og skolen.

Med en studentereksamen fra handelsgymnasiet kan du læse videre på både
universiteter, handelshøjskoler, professionshøjskoler og erhvervsakademier.

NÅR DU SKAL VIDERE
Når du er færdig med din HHX, har du
adgang til ca. 154 videregående uddannelser i Danmark. HHX er som udgangspunkt
adgangsgivende til alle videregående uddannelser i Danmark, lige som alle de andre
gymnasieuddannelser er.

FOLKESKOLENS 9. ELLER 10. KLASSE

HANDELSGYMNASIET

LÆS VIDERE - EFTER DIN STUDENTEREKSAMEN
LANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

MELLEMLANGE
VIDEREGÅENDE UDD.

KORTE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

TRAINEE/
ELEVSTILLING

IVÆRKSÆTTER

• Sprog
• Økonomi
• Datalogi
• Jura
• Historie
• Psykologi
• Samfundsfag
• Statskundskab
• Sociologi
• Revision
• osv.

• Lærer
• Pædagog
• Socialrådgiver
• Officer
• Politibetjent
• Sygeplejerske
• Arkitekt
• Bibliotekar
• Journalist
• Fysioterapeut
• osv.

• Markedsføringsøkonom
• Finansøkonom
• Datamatiker
• Transportlogistiker
• Serviceøkonom
• Multimediedesigner
• osv.

Trainee-/elevstilling i
en virksomhed. Typisk
inden for revision,
forsikring, spedition,
shipping, regnskab m.m.

Nogle HHX-elever
vælger at forfølge deres
iværksætterdrøm efter,
at de har afsluttet
Handelsgymnasiet.

JOB OG KARRIERE

DIT LIV PÅ HHX MARIAGERFJORD
- FESTER OG TRADITIONER
PÅ TRADIUM HANDELSGYMNASIET i Hobro får du en uddannelse
i det nære miljø med engagerede undervisere og nye venner på en
skole, hvor alle kender alle og står klar til at hjælpe dig på vej. Skolen
ligger naturskønt ved skov og fjord. Vi har en aula, hvor alle skolens
elever kan samles og en kantine, som kan benyttes til spisning,
gruppearbejde, fredagscafé m.m.. Og skulle du få kørekort i din
gymnasietid, er der parkeringspladser nok til alle.
DYNAMISK STUDIEMILJØ

VIL DU VIDE MERE?

Du får en afvekslende undervisning og kan
forvente både faglighed, studiekompetence
og løbende „sparring“ med erhvervslivet og
verden omkring os. Skolen vægter et godt
studiemiljø for alle elever, fordi det sociale
også er afgørende for indlæringen.

Har du lyst til at gå i handelsgymnasiet hos
os? Men mangler du lidt mere viden om den
merkantile studentereksamen (HHX) eller
om skolen?

Det faglige miljø krydres derfor med
intro- og fællesarrangementer, idrætsdage,
fredagscaféer og fester.
Samtidig er det aktive elevråd med til at øge
elevernes medbestemmelse i dagligdagen.

OGSÅ UDENFOR SKOLETID
Du har mulighed for at dyrke e-sport på
højt niveau og samtidig få en ungdomsuddannelse. Under træningen lærer du
en masse om at samarbejde og at kunne
planlægge din tid.
Du får også mere selvdisciplin og lærer at
kunne præstere under pres. Læs mere
på www.tradium.dk/esport

SU OG BEFORDRING
Du kan søge om Statens Uddannelsesstøtte, SU, og du kan også søge om
befordringstilskud til transport mellem
hjem og skole.
Læs mere på www.su.dk og på
www.ungdomskort.dk.

Så fortvivl ikke. Vi hjælper dig gerne med al
den information, du har behov for. Du kan se
på bagsiden, hvordan du kommer i kontakt
med vores studievejledere. De hjælper dig
videre - uanset hvad du har brug for hjælp til.

TILMELDING
Vil du søge ind, skal du gøre det inde på
www. optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1.
marts. Derefter modtager vi din ansøgning,
og er du erklæret uddannelsesparat, bliver
du optaget.
Er du ikke erklæret uddannelsesparat,
kommer du til en optagelsesprøve og en
samtale, hvorefter det bliver vurderet,
om du kan optages.
Du skal ikke vælge linje eller studieretning,
allerede når du søger ind. Alle HHX-elever
starter på samme grundforløb. Derefter
vælger du studieretning, når du har fundet
ud af hvilke fag, du bedst kan lide.

GALLAFEST, SIDSTE SKOLEDAG,
DIMISSION OG MEGET MERE...

FAGLIGHEDEN KOMMER I FØRSTE RÆKKE på HHX
Mariagerfjord. Men der bliver også masser af lejligheder
til at feste og hygge med dine nye gymnasiekammerater.

CARSTEN BRANDT ANDERSEN
Jeg valgte HHX, da jeg altid havde haft en interesse for handel og økonomi.
Efterfølgende blev jeg bankelev og fortsatte med at tage nogle deltidsuddannelser
i de efterfølgende 10 år, som 29 årig blev jeg privatkundedirektør i Sparekassen
Hobro. Senere fusionerede vi med Sparekassen Himmerland til Jutlander Bank,
hvor jeg i dag er underdirektør. Har ansvaret for alle bankens privatkunder, 20 af
bankens afdelinger samt vores Områdecenter Hobro med over 100 ansatte.

ER DU VILD MED VIRKSOMHEDERNES
ØKONOMI, TAL OG SALG
SÅ VED DU ALLEREDE NU, at der ligger økonomiske overvejelser bag
alle beslutninger i en virksomhed. Og drømmer du om at have styr på
virksomhedens økonomi, og indflydelse på hvordan virksomheden
skal udvikle sig i fremtiden? Eller har du en sælger i maven med stor
interesse for salg, afsætning og reklame? Så er en studieretning
inden for ØKONOMI OG MARKED helt klart førstevalget for dig!
Hvis du kan se en fordel i at kunne arbejde
med økonomiske analyser, matematik eller
IT er denne retning noget for dig. Disse
studieretninger kan være et springbræt
til videregående økonomistudier,
finanssektoren, virksomheders økonomiog marketingsafdelinger m.m. Mange
virksomhedsledere, revisorer og konsulenter
har denne profil.
På alle Økonomi og Marked-linjer besøger
vi virksomheder og finansielle institutioner,
ligesom vi får gæstelærere fra erhvervslivet
på besøg, så du kombinerer teori med
praksisviden.

SAMFUNDSØKONOMI
Studieretningen har fokus på virksomhedsog samfundsøkonomiske aspekter, mens
det globale perspektiv bredes ud i faget
international økonomi.

MARKETING
På studieretningen er afsætningsøkonomiske problemstillinger i centrum.
Der arbejdes i teori og praksis med sammenhænge mellem virksomheders markedsføring og økonomi.

GLOBAL MARKETING
Studieretningen har større fokus på
afsætning, marketing og økonomi i et
samfundsmæssigt og internationalt
perspektiv.

SPORT LEADERSHIP
På Sport Leadership, der hører under Marketing-studieretningen, får du idræt C. Du kan
læse om studieretningen senere.

HHX ØKONOMI OG MARKED
SAMFUNDSØKONOMI

MARKETING

GLOBAL MARKETING

SPORT LEADERSHIP

Virksomhedsøkonomi A

Afsætning A

International økonomi A

Afsætning A

International økonomi A

Virksomhedsøkonomi A

Afsætning A

Virksomhedsøkonomi A
Idræt C

CHRISTIAN BUGGE HERLEVSEN
Jeg valgte HHX uddannelsen, da jeg efter folkeskolen ønskede at tage en mere
samfundsorienteret og erhvervsrettet uddannelse. Det kommer mig til gavn
nu, hvor jeg læser erhvervsøkonomi på universitet, da fagene på HHX, har givet
mig en bred viden og interesse indenfor økonomi. Tilmed havde jeg rigtig nemt
ved at finde arbejde efter HHX, eftersom uddannelsen havde forberedt mig til
virkelighedens erhvervsliv.

HAR DU MOD PÅ AT REJSE UD I VERDEN
MED ÅBENT SIND

STYR PÅ DET INTERNATIONALE MARKED
MED ØKONOMI OG SPROG
KUNNE DU TÆNKE DIG at undersøge markeder, arbejde med
kulturforståelse og finde løsninger på globale problemstillinger? Har du
mod på at rejse ud i verden og blive klædt på til at arbejde i andre lande?
Så er studieretningerne Marked og Tysk eller Sprog og Kultur helt sikkert
noget for dig!
På linjen med SPROG OG ØKONOMI beskæftiger du dig med økonomi, sprog, marketing
og handel på et internationalt niveau. Du får
mulighed for at afprøve og udvide dine
sproglige kompetencer i et tysktalende land.
Tysk A er fortsættersprog arbejder sammen
med Engelsk A og de øvrige erhvervsrettede
og almene fag på HHX.
Med denne studieretning giver du dig selv de
bedste forudsætninger for adgang til videregående studierog arbejde, hvor økonomi
og sprog kombineres.

MARKED OG TYSK
Studieretningen har fokus på afsætning,
marketing og økonomi i et samfundsmæssigt og internationalt perspektiv.
Du får stor indsigt i det tyske, østrigske og
schweiziske marked, og du får lejlighed til at
bruge din viden på studietur og praktikophold i Østrig.

PÅ STUDIERETNINGEN SPROG OG KULTUR bliver du handelsstudent og blive klædt på til at arbejde i andre lande. Så er studieretningen Sprog og Kultur lige noget for dig. På denne studieretning bliver du handelsstudent med et internationalt perspektiv
og med sprog som bærende fag. Formålet er at lære at begå sig
og samarbejde internationalt, med sproglig indsigt og viden om
international handel, historie, økonomi og kultur.
Du får kompetence til at tage en videregående uddannelse - eller til et job i en
international virksomhed. På de internationale sprogstudier lærer du at beherske tre
sprogområder, du har både Engelsk, Tysk
og Spansk på A-niveau

HHX ØKONOMI OG SPROG

HHX SPROG

MARKED OG TYSK

SPROG OG KULTUR

Afsætning A

Spansk A

Tysk A

Tysk A

Du får matematik på C-niveau – dog med
mulighed for at vælge højere niveau som
valgfag senere i uddannelsen.
Du får rig lejlighed til at udvikle dine
sproglige kompetencer, når du er på studieture til England i 1.g og Østrig i 2.g. I 3.g har
du mulighed for et sprogskoleophold
i Spanien.

ANDREAS STRAND
En gymnasieuddannelse, der passer til den person jeg er; en sportsfreak

DIG DER ELSKER SPORT
Du har måske gået på en idrætsefterskole,
på en skoles sportslinje eller lignende. Du
kunne godt tænke dig at få en træner- eller
lederuddannelse inden for sport, samtidig
med at du tager din gymnasieuddannelse.
På denne Marketing-studieretning får du en
masse gode relationer til klubber, foreninger,
idrætsudøvere etc.
I tematimer får du kombineret idræt og
ledelse. Den teori, du lærer på HHX, kombinerer vi med praktiske temaer fra sportens
verden. Du får en træner- og lederuddannelse med praktikforløb, hvor du fx kan få
lov til at undervise på grundskoler.

SPORT LEADERSHIP Du møder nye mennesker med
samme interesse og lidenskab for sport, som du selv har.
Kompetente lærere, erhvervs- og sportsfolk underviser
inden for hvert deres område.
Som en del af hverdagen vil du komme på
besøg hos virksomheder, der beskæftiger sig
med sport, lave skriftlige afleveringer med
sportslig præg, faglige projekter med fokus
på sport og ledelse samt markedsføring af
sportsprodukter.
Vi har også et tæt samarbejde med lokale
idrætsforeninger, så du får det bedste fra to
verdener. Idræt C er obligatorisk.

ANNA HUSTED ABRAHAMSEN
Efter 9. klasse valgte jeg at starte på en gymnasial uddannelse med det samme.
Jeg var aldrig i tvivl om, at jeg ville på hhx, eftersom fagkombinationen her
tiltalte mig mest. Valgte studieretningen marketing, hvor fagene afsætning og
virksomhedsøkonomi vægter mest. Derudover har jeg mange andre supplerende
fag, og jeg har blandt andet valgt at løfte samfundsfag op på b-niveau. Efter jeg
er blevet student, kunne jeg godt tænke mig at studere på CBS i København

EN STÆRK INTERNATIONAL PROFIL INDEN
FOR SPROG OG KULTURFORSTÅELSE
PÅ HANDELSGYMNASIET MARIAGERFJORD prioriterer vi det
internationale højt. I fremtiden vil du formodentligt komme til at tage
en del af din uddannelse i udlandet, du vil få udenlandske kolleger,
du vil måske få en udenlandsk chef eller udenlandske ansatte.
Og du vil komme til at handle med udlandet.
Derfor ønsker vi at styrke dine kompetencer
inden for sprog og kulturforståelse.

STUDIETUR TIL LONDON
I 1.g kommer du på en uges studietur til
London. I bor på hotel/hostel og I har 5 dages program med besøg på fx virksomheder,
retssal, ambassade, museer og kulturinstitutioner, foruden at I selvfølgelig ser alle
seværdighederne og studerer kulturen i storbyen. Turen til London koster max 3500 kr.

STUDIETUR TIL ØSTRIG
ELLER SPANIEN
I 2.g afhænger rejsemålet af, hvilket sprog
du har valgt som 2. fremmedsprog. Tyskeleverne kommer til Østrig (i skisæsonen),
og spanskeleverne kommer til Spanien.
Rejsen varer 14 dage og er en EU-Mobilitet.
I Østrig kommer du i den ene uge til at
besøge en partnerskole og forskellige
virksomheder og seværdigheder, i den
anden uge er du i erhvervspraktik.
Det kan fx være på et hotel, hos et liftselskab, på en café eller i en butik. Det
primære formål med din praktik er, at du
får trænet dit tysk og får kendskab til
østrigsk kultur og erhvervsliv.

Eleverne, der er i Spanien, går på sprogskole
hver formiddag og er i erhvervspraktik hver
eftermiddag. Det kan ligesom i Østrig være
på hoteller og restauranter eller hos fx en
cykeludlejer. Du får rig mulighed for at træne
dit spansk, og du vil opleve, at de lokale
er imødekommende, selv om du ikke taler
sproget flydende. Også i Spanien vil der være
lejlighed til at udforske den lokale kultur og
se forskellige seværdigheder.
Da EU-Mobiliteterne er støttet af EU’s
Erasmus+Program, koster det max 2000
kr for rejserne til henholdsvis Østrig og
Spanien.

STUDIETUR TIL EUROPA
I 3.g er der en uges studierejse til en by i
Europa. Destinationen kan skifte fra år til år.
Det er økonomilærerne, der står for programmet, og de vælger en destination, hvor I kan
få nogle udbytterige virksomhedsbesøg. De
senere år har 3.g været i Poznan i Polen, i
London og i Hamborg. 3.g-turen koster
max. 3500 kr.

NYHED DYRK E-SPORT PÅ HØJT NIVEAU
PÅ TRADIUM E-SPORT-AKADEMI
KOMBINER DIN HOBBY MED DIN UDDANNELSE Få mulighed for at
dyrke din hobby med e-sport på højt niveau på tværs af årgange og
uddannelser på Tradium. På E-sports-akademiet kan du få kvalificeret undervisning af en certificeret e-sports instruktør og sammen
med andre arbejde ambitiøst og målrettet på at deltage i og vinde
konkurrencer.
Vi tager din træning alvorligt, så du får super
kompetencer inden for kommunikation,
samarbejde, analyse, beslutningsevne, taktik,
strategi, stresshåndtering og konflikthåndtering. Der vil være både teori og praktisk
træning og coaching.
Du vil få mulighed for deltagelse i store
LAN-partyer og turneringer. Tag din uddannelse på Tradium og få mulighed for at blive
en del af holdet.
Det kræver en rigtig god fysisk form at kunne
præstere i e-sport. Derfor lægger vi meget
vægt på at kombinere træningen med bl.a.
fitness. Derudover vil vi træne i spil, der er
holdorienteret.
Du får mulighed for at træne forskellige roller
på holdet, og vi garanterer, at du kan komme
med på et hold.
De spil, der bliver træning i, er Counter Strike
(CS), League of Legends (LoL) og Overwatch.
Derudover vil der være træning i andre spil
afhængig af, hvad eleverne ønsker. Eksempelvis er PlayerUnknown’s Battlegrounds
(pubg) lige nu det mest fremadstormende
spil i verden, så det kan også blive relevant.
E-sportsholdet skal deltage i EduCUP, som er
en e-sportskonkurrence på tværs af danske
uddannelsesinstitutioner.

TRÆNINGEN
Under træningen lærer du en masse om
at samarbejde og at kunne planlægge din
tid. Du får også mere selvdisciplin og lærer
at kunne præstere under pres. Derudover
betyder det at gå til noget, at du bliver bedre
til det, og derfor kan komme længere. Du
får nemmere ved at udvikle dig, når du får
gode rammer og værktøjer, der kan hjælpe
dig videre. Du vil lære forskellige taktikker,
ligesom når man går til fodbold. Derudover
vil vi evaluere, hvad vi kan lære af kampene
for at blive bedre. Desuden bliver muligheden
for den fysiske træning helt afgørende. Den
kommer til at fylde meget, da den fysiske
form øger både yde- og reaktionsevnen.
Derfor handler undervisningen også om
kost, mentaltræning og motion. Og så er der
selve computergrejet, som skolen stiller til
rådighed og sørger for er klar til at træne på.
Tastatur og headset kan du selv tage med,
hvis du vil, da her ofte er meget individuelle
favoritter.

FAKTA
• På Tradium Mariagerfjord kan 		
eleverne træne e-sport
• Træningen kombineres med 		
fysisk træning
• Træning i Counter Strike (CS), 		
League of Legends (LoL) 		
og Overwatch.
• Tradium stiller stærke gamer- 		
computere til rådighed

FOKUS
PÅ
SUNDHED OG
MOTION

EKSTRA UDFORDRINGER TIL SÆRLIGT
TALENTFULDE ELEVER

STUDIERETNINGER
PÅ TRADIUM HANDELSGYMNASIET
ØKONOMI OG MARKED

Linje

MARKETING

GLOBAL
MARKETING

SPORT
LEADERSHIP

MARKED OG
TYSK

SPROG OG
KULTUR

Virksomhedsøkonomi A

Afsætning A

International
økonomi A

International
økonomi A

Afsætning A

Spansk A
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Sammen med de nordjyske gymnasier har
vi NGT, Nordjyske Gymnasiers Talentakademi. Her deltager vi med op til 10 elever
fra 2.g inden for områderne Business og
Humaniora.
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Det er dels lærere fra HHX, HTX og STX
dels undervisere på University College
Nordjylland og Aalborg Universitet, der tilrettelægger aktiviteterne. Talentakademiet har
et omfang på 6 skoledage i løbet af 2.g.
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PÅ HANDELSGYMNASIET MARIAGERFJORD kan du kombinere
seriøs skolegang med dit talent fx. kan du dyrke din favoritsport på
højt niveau. Formålet er, at du kan udvikle dig skolefagligt, personligt
og socialt – og samtidig udvikle dint talent.

Tradium HHX er godkendt som Team
Danmark uddannelsespartner, og skolen
har siden 2001 haft et tæt samarbejde med
Team Danmark omkring uddannelse og
elitesport. De fleste elitesportselever tager
HHX på 3 år på grund af vores unikke
koncept, men der er også mulighed for et
4-årigt forløb under Team Danmarkordningen, hvis det ønskes.

AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE
Vi tilbyder 2 elever pr. årgang at blive optaget
på Akademiet for Talentfulde Unge, som
tilbyder en lang række aktiviteter og foredrag
for talentfulde gymnasieelever i Midtjylland,
og Mariagerfjord. De fleste aktiviteter foregår
i Århus og de ligger uden for skoletiden.

SPROG

SAMFUNDSØKONOMI

Studieretning

TEAM DANMARK

ØKONOMI OG
SPROG

NORDJYSKE GYMNASIERS
TALENTAKADEMI

EFTER GRUNDFORLØBET VÆLGER DU STUDIERETNING
I januar i 1.g skal du vælge dit/dine valgfag for 2.g, og i januar i 2.g skal du vælge 3.g-valgfag.
Du kan vælge mellem alle valgfag på alle studieretninger, undtagen fag du allerede har i studieretningen.
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KONTAKT VORES STUDIEVEJLEDER
- HVIS DU HAR SPØRGSMÅL
Har du lyst til at gå på handelsgymnasiet
hos os? Men mangler du lidt mere viden om
den merkantile studentereksamen (HHX)
eller om skolen? Så fortvivl ikke. Vi hjælper
dig gerne med al den information, du har
behov for.
Måske har du været på introkursus i 8.
klasse eller på brobygning i 9. eller 10.
klasse, men du vil du stadig gerne vide
mere? Så er vores studievejleder altid
parat til en individuel snak, når det passer
dig eller dine forældre.
Hvis du vil følge dagligdagen på handelsgymnasiet, kan du også følge Tradium
Handelsgymnasiet på Facebook og se,
hvad der sker på skolen.

ÅBENT HUS
I dagene 27.-30. januar 2020 kan du
booke det eget Åbent Hus, hvor du får en
rundvisning og en snak med rektor eller
studievejleder og nogle elever.
Du kan booke en time i tidsrummet 15.00
til 20.00 på de 4 dage. Sidste frist for
booking 20. januar på skolens telefonnummer.

HVIS DU VIL VIDERE
Ring eller skriv til vores studievejleder,
der står parat til at hjælpe dig med at blive
afklaret omkring din uddannelse og din
fremtid.
Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord
Kirketoften 7
9500 Hobro
T 9657 0260
E kontor@tradium.dk
Studievejleder
Bente Hansen
E be@tradium.dk

Telefon 9657 0260 / Tradium.dk

250619

Rektor
Anette Skovlykke Nielsen
E ani@tradium.dk

