Emmely, 1hf

Lasse Frederiksen, 2hf:
Jeg har valgt Maribo Gymnasium, fordi jeg har hørt
godt om gymnasiet. Efter gymnasiet vil jeg gerne
være selvstændig eller måske uddanne mig inden
for politiet. Jeg drømmer også om at komme ud og
se verden efter gymnasiet. Jeg kender Maribo Gymnasium fra brobygningsforløbet, som jeg var rigtig
glad for. Min storesøster har også gået her, og jeg
kender mange i forvejen. Jeg glæder mig især over
studieturen, hvor det var fedt at være sammen med
kammeraterne.

Sara, 2hf
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Emmely Bøcker, 1hf:
Jeg er meget positiv overrasket over sammenholdet
på Maribo Gymnasium, så MG er helt klart et godt
sted at lære og være. Jeg kendte allerede nogen, da
jeg startede her, men jeg har også lært mange nye
skønne mennesker at kende. Jeg har været til Åbent
Hus og på brobygning på MG, og det gav mig et godt
indblik i miljøet og uddannelsen. Lærerne på MG er
mega søde og har budt mig velkommen på en god
måde. Da jeg startede, var introeleverne rigtigt gode
til at forklare, vise rundt på skolen og lave nogle sociale lege. Efter endt uddannelse vil jeg måske gerne
læse en bachelor inden for pædagogik.

Lasse, 2hf

Sara Bredtved, 2hf:
Jeg valgte Maribo Gymnasium, fordi jeg synes rigtigt
godt om gymnasiets værdier. Jeg er super glad for at
kunne tage en fagpakke, som kan hjælpe mig med at
blive sygeplejerske efterfølgende.
Jeg har lært de andre på gymnasiet at kende, og jeg
kendte også nogle i forvejen. Jeg har fået en god
velkomst på Maribo Gymnasium, og lærerne er meget
søde og nede på jorden. I min fritid arbejder jeg på
Lalandia og er sammen med mine venner.

Magnus Ravn Walther, 1hf:
Jeg har valgt Maribo Gymnasium, fordi her er et godt
sammenhold, hvilket jeg tydeligt kunne fornemme
allerede fra første dag.
Jeg har været i brobygning her, og det var både sjovt
og lærerigt. Stemningen på gymnasiet er 100% god,
og jeg har mange venner på gymnasiet.
I min fritid spiller jeg fodbold og er sammen med mine
venner. Jeg arbejder også som tjener på et pizzaria.
Ærligt talt så ved jeg ikke, hvad jeg skal efter hfuddannelsen – men jeg tror på, at jeg bliver mere
afklaret i løbet af tiden her på gymnasiet.

Maribo Gymnasium

Magnus, 1hf

MG – et godt sted at lære og at være

HF

Plads til alle:

Det gode forhold til lærerne og sammenholdet på tværs af klasser
gør MG til et godt sted at lære og et godt sted at være.

Husk orienteringsmøde onsdag 18. januar 2023 kl. 19.00
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Maribo Gymnasium er et godt sted at være
Lige fra man træder ind ad døren på MG, fornemmer
man en god og tryg stemning med summen af faglig
aktivitet og arbejdsglæde.
Eleverne er glade for at gå på Maribo Gymnasium.
MG er det lille åbne gymnasium med de mange muligheder og det rare miljø med godt sammenhold på tværs
af klasser og årgange. Det sociale liv er helt i top med
mulighed for en lang række aktiviteter, som eleverne
selv sætter i værk. MG er den enkelte elevs gymnasium.
Rektor Michael Levy Bruus

På MG har vi godt fagligt niveau. Vi lægger vægt på at
have aktive og motiverede elever med lyst til at lære
mere. Skolens gode og trygge læringsmiljø er rammen
om den enkelte elevs faglige udvikling og trivsel, som
bakkes op af klassens lærere, team og vejleder.

Den toårige hf-uddannelse udbydes i samarbejde med Nakskov Gymnasium og HF. Undervisningen foregår på Maribo Gymnasium. Vi lægger vægt på, at undervisningen er anvendelsesorienteret og virkelighedsnær. Undervisningen på hf tager sigte på professionsuddannelserne,
fx som pædagog, sygeplejerske, politibetjent, folkeskolelærer og fysioterapeut mv. Vores
samarbejde med lokale institutioner og videreuddannelser giver mulighed for at arbejde
med aktuelle professionsnære problemstillinger, fordi teori og praksis kobles tæt sammen.
En hf-uddannelse på MG er et godt og sikkert springbræt til at komme videre i livet med
uddannelse og job.

Vi glæder os til at se dig!

Obligatoriske fag:
A-niveau: Dansk.
B-niveau: Engelsk og historie.
C-niveau: Biologi, geografi, kemi, matematik, samfundsfag, religion,
idræt/dramatik/musik.
Obligatoriske faggrupper:
Naturvidenskabelig faggruppe: Biologi C, geografi C, kemi C.
Kultur og samfundsfaggruppe: Historie B, samfundsfag C, religion C.
Valgfag:
Valgfag på B-niveau: Biologi, dramatik, idræt, kemi, matematik, musik,
naturgeografi eller samfundsfag.
Valgfag på C-niveau: Astronomi, billedkunst, dramatik, idræt, erhvervsøkonomi,
fysik, filosofi, idræt, latin, mediefag, musik eller psykologi.

Professionsretning: Hf tager sigte på professionsretninger, hvor der er et samarbejde med
eksterne aktører. Efter 1hf vælger eleverne en fagpakke – enten uniform, sundhed, penge
eller pædagogik til børn og unge.

Fagpakker
Idræt B

Samfundsfag B

1 valgfag

Biologi B

Samfundsfag B

1 valgfag

Sundhed (fx bioanalytiker,
ergoterapeut, fysioterapeut)

Biologi B

Psykologi C

1 valgfag

Penge (fx finansøkonom,
ejendomsmægler)

Matematik B

Erhvervsøkonomi C

1 valgfag

Børn og unge (fx folkeskolelærer,
pædagog, socialrådgiver)

Samfundsfag B

Psykologi C

1 valgfag

Uniform (fx forsvar, politi,
sygeplejerske)

Lektieværksted
I flere fag kan du efter skoletid få hjælp til lektier i lektieværkstedet.
Frivillige aktiviteter
Efter skoletid kan du deltage i frivillige aktiviteter – idræt, dramatik, billedkunst eller musik.
Ud af klasselokalet
Undervisningen foregår også uden for skolen.
1hf tager traditionelt på hyttetur, studietur og kan tage på andre ekskursioner med fagene.
Musik og drama
Hvert år er der arrangementer for venner og familie som musikcafé, forårs-koncert, rockgrandprix, skolekomedie og dramaaftener, hvor eleverne spiller teater for publikum.
Idræt
Skolens elever deltager i nationale turneringer i håndbold, volleyball og andre idrætsgrene.
Praktik
Der vil være praktikforløb på mulige kommende arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner,
f.eks. kan praktikforløbet kombineres med projekt Femern eller arbejdet i en børnehave.

Eleverne bruger MG aktivt!

