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Studieretninger
Matematik A – Fysik B – Kemi B
Biologi A – Kemi B – Idræt B
Biologi A – Kemi B
Engelsk A – Spansk A – Tysk B
Engelsk A – Tysk A – Samfundsfag B
Samfundsfag A – Matematik A
Samfundsfag A – Engelsk A
Musik A – Engelsk A

Obligatoriske fag
Dansk A, historie A, matematik B, engelsk 
B, samfundsfag C, idræt C, fysik C, religion 
C, oldtidskundskab C, almen sprogforståelse 
og naturvidenskabelig grundforløb.
Derudover skal du vælge et kunstnerisk fag 
og et 2. fremmedsprog. Her kan du vælge 
billedkunst C, dramatik C eller musik C samt 
fransk A, spansk A, tysk B.

Valgfag
Design din egen uddannelse og vælg 2-3 
valgfag på STX. Du kan vælge følgende fag:
Astronomi, billedkunst, biologi, drama-
tik, engelsk, erhvervsøkonomi, filosofi, 
fransk, fysik, idræt, kemi, latin, matematik, 
mediefag, musik, naturgeografi, psykologi, 
samfundsfag, spansk, tysk.

Ønsker du mere info om
studieretningerne, så se mere 

på vores hjemmeside
www.maribo-gym.dk

Jeg er rigtigt glad for at 
gå på MG, fordi trivslen 

og det sociale liv er super 
godt. Jeg har valgt at tage 
en STX, fordi den åbner dø-
rene bredest muligt for min 
fremtidige karriere og der-
med udgør et godt udgangs-

punkt for min fremtid. 
Mads Frederik Andersen

Diplomingeniør på DTU
”På MG gik jeg på studieretningen 

Matematik A, Fysik B og Kemi B, og 

med en STX i baghånden læser jeg 

i dag til diplomingeniør i byggeri 

på DTU. Det er min drøm i fremti-

den at vende tilbage til Lolland og 

arbejde med Femerntunnelen.” 
Student fra MG, Alberte Holm

STX på MG
STX er en 3-årig uddannelse, som består 
af et grundforløb i de første måneder og et 
studieretningsforløb. I grundforløbet får du 
lov til at afprøve nogle studieretninger på 
en studieretningspræsentationsdag for alle 
1g’erne, og i slutningen af grundforløbet 
vælger du en studieretning, som du følger 
fra november i 1g og resten af gymnasie-
tiden. Det 3-årige STX-forløb åbner alle døre 
og giver adgang til både erhvervsakademi-
uddannelser, professionsbacheloruddannel-
ser og universitetsuddannelser.

MG
– et virkeligt godt sted at gå
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Student på MG
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Ønsker du mere info om
studieretningerne, så se mere 

på vores hjemmeside
www.maribo-gym.dk

MG er fuldstændig det rigtige sted 
for mig, og mine venner går her. Jeg 

elsker at gå på MG, og undervisningen 

er super god. Jeg valgte en HF på MG, 

fordi jeg har hørt meget godt om ste-
det. Jeg ved endnu ikke helt, hvad jeg 

skal efterfølgende, så det må tiden vise.

Ida Bentø

HF på MG
HF er en 2-årig uddannelse. I det 
første år har du undervisning i obliga-
toriske fag og enten dramatik, idræt 
eller musik som valgfag. Undervis-
ningen er tilrettelagt på en måde, så 
lektielæsning og skriftlige opgaver 
introduceres gradvist og i et overkom-
meligt tempo. På det andet år har du 
en fagpakke samt et valgfag. Fagpak-
kerne retter sig mod bestemte profes-
sionsområder, og der arbejdes også 
praktisk og med karrierelæring.
Det 2-årige HF-forløb giver adgang 
til erhvervs akademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser. Un-
dervejs får du en solid værktøjskasse 
til dit videre uddannelsesvalg i form 
af karrierelæring med både uddannel-
sespraktik og erhvervspraktik.

Fagpakker
Uniform: Samfundsfag B og enten 
idræt B eller biologi B
Sundhed: Biologi B og samfundsfag B 
Penge: Matematik B og erhvervsøko-
nomi C 
Børn og Unge: Samfundsfag B og 
psykologi C
På alle fagpakker vælger du desuden 
et valgfag.

Obligatoriske fag
Dansk A, engelsk B, matematik C, 
kultur- og samfundsfag, naturviden-
skabelig faggruppe. 
Derudover skal du vælge et kunstne-
risk fag - her kan du vælge dramatik C, 
idræt C eller musik C.

Valgfag
Astronomi, billedkunst, biologi, drama-
tik, engelsk, erhvervsøkonomi, filosofi, 
fysik, idræt, kemi, latin, matematik, 
mediefag, musik, naturgeografi, psyko-
logi, samfundsfag.

MG – Jeg elsker at gå her!



Elevdemokrati og 
studiemiljø på MG
Dine idéer bliver til virkelighed
På MG har vi et særdeles velfungerende elevdemokrati, og eleverne er medind-
draget i alle vigtige beslutningsprocesser. På MG bliver dine idéer til virkelig-
hed.

”Caférådet er skolens sociale råd, hvor vi arrangerer fredagscaféer, herunder 
også en fed stand-up café. I caférådet er der altid en god stemning, og rådet 
medvirker til at skabe et godt fællesskab, så MG er et godt sted at være”.
Formand for Caférådet, Valdemar Hansen.

”Eleverne har en stor stemme på 

Maribo Gymnasium. Vi elever har 

utroligt meget indflydelse på både 

undervisning, skolen, aktiviteter og 

meget mere. Der er plads til alle i 

elevrådet og i skolens øvrige ud-

valg. Alle på skolen vil gerne høre 

elevernes stemme - både lærerne, 
ledelsen og bestyrelsen.”

Elevrådsformand, Nikoline Rogert 

4



5

Intro på MG

På MG bliver du 
modtaget godt!
På MG gør vi meget ud af at byde de nye elever 
velkommen, og introforløbet består af både 
balkandans, sociale og kreative aktiviteter, faglig 
introduktion, idrætsdag og introfest.

”Jeg er blevet taget rigtigt godt imod på MG, 

og især samværet med alle de andre er super 

godt! Til introfesten fik jeg talt med mange 

nye mennesker, og balkandansen var også 

sjovt. Det har været fedt med fællesspisning 

på gymnasiet, og introforløbet på gymnasiet 

er mega godt. På MG er alle utroligt åbne og 

søde, og man kan altid få hjælp, hvilket jeg 

værdsætter højt.”
Laura Moe



Din fremtid
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Din fremtid og 
dine drømme!
Med en gymnasial uddannelse fra Maribo Gymnasium åbner du 
dørene for din fremtid. Du kan vælge imellem mange fantastiske 
jobs og uddannelser. 

Der er mange muligheder! Det er dig der bestemmer, hvordan din 
fremtid skal se ud – og MG hjælper dig med at opfylde dine drømme 
og nå dine mål.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Tlf.: 5479 0479 - E-mail: maribo.gymnasium@maribo-gym.dk

”Jeg har haft tre fantastiske og lærerige år på MG, som har givet 
mig en faglig og social ballast jeg ikke kunne forestille mig at være 
foruden. Disse egenskaber bruger jeg dagligt på mit nuværende 
studium erhvervsjura på CBS. Jeg har under studiet læst i USA, hvor 
især diversiteten på MG har været til stor gavn for mig.”

Student fra MG, Tobias Dinesen

Ingeniør eller IT-ansvarlig ?
Advokat eller Astrofysiker ?

Biolog eller Bygningskonstruktør ?

Læge eller Laborant ?

Medievidenskab eller Musiker ?

Tolk eller Teknisk supporter ?

Journalist eller Jordemoder ?

Kiropraktor eller Kemiker ?
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Åbent Hus
Maribo Gymnasium inviterer hermed til informationsaf-
ten om STX og HF torsdag d. 18.01.2023 kl. 19.00!
Vi glæder os til at se dig på Maribo Gymnasium.

Hvorfor vælge MG?

”Jeg har valgt MG, fordi jeg på brobygningen i 8. og 
9. klasse fik et rigtigt fint indtryk af, hvor godt her er 
både fagligt og socialt. Der er nogle motiverede læ-
rere, som er gode til at sætte os ind i det faglige stof. 
Jeg bor selv i Sakskøbing, og det er dejligt nemt at 
komme i skole og jeg er meget glad for at gå på MG”. 

Carl Lolle, Sakskøbing

”Jeg har været på brobygning på MG, og det gav mig 
et rigtigt godt indblik i det meget stærke fællesskab. 
MG er et lille intimt gymnasium, og jeg havde på 
forhånd hørt meget godt om MG fra både venner og 
familie. Jeg vil gerne læse på universitetet, og derfor 
er det rigtigt godt at have en STX i baghånden”.

Caroline Fergum-Nielsen, Maribo

7Maribo Gymnasium – et godt sted at lære og at være
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