
Elias Gustav Pedersen, 1g:
Jeg har altid vidst, at jeg ville gå på Maribo Gymna-
sium, og fællesskabet her på gymnasiet er godt. Alle 
er åbne og imødekommende. Jeg bor i Sakskøbing, og 
har været glad for at være på brobygning her. Det var 
super godt. Da jeg mødte ind på Maribo Gymnasium 
den første skoledag fik jeg en varm velkomst, og især 
introeleverne var særligt gode.
I fritiden spiller jeg fodbold i Sakskøbing og dyrker 
gymnastik i Sorø.
Jeg har valgt en stx-uddannelse, fordi jeg vil holde 
mulighederne åbne for fremtiden. Måske vil jeg i 
fremtiden gerne arbejde inden for politiet, eller må-
ske bliver det noget helt andet.

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

Laura Ejrup Murel, 3g:
Jeg valgte Maribo Gymnasium, fordi det er et godt og 
trygt sted at være og at lære. Miljøet på gymnasiet er 
fantastisk, og jeg kendte mange, inden jeg startede. 
Min storebror har også gået her, og han har altid talt 
godt om gymnasiet – både elever og lærere. 
Jeg bor i Halsted, og det passer rigtigt godt med min 
håndboldtræning at gå i skole på Maribo Gymnasium. 
Jeg går også til dans og er sammen med mine venner 
i min fritid. 
Efter stx-uddannelsen vil jeg gerne have et sabbatår, 
og derefter vil jeg gerne læse til ingeniør på DTU.

Karoline Harkjær Hare, 1g:
Jeg kan rigtig godt lide at gå på Maribo Gymnasium, 
og vi snakker alle med hinanden på kryds og tværs 
af klasser og årgange. Det er rart, at MG er et lille 
gymnasium, så alle kender hinanden. Folk er utroligt 
åbne over for hinanden, og lærerne er engagerede. 
Der er også en god arbejdsmoral her. Jeg har været 
i brobygning for talenter, hvilket gav mig et godt 
indblik i hverdagen på gymnasiet. Min storebror har 
også gået på stx på MG, og han har altid talt positivt 
om det. I fritiden spiller jeg håndbold og arbejder i 
et bageri. Jeg bruger også meget tid med mine ven-
ner og min familie. Efter endt stx-uddannelse vil jeg 
gerne læse medicin på universitetet.

Laura, 3g

Karoline, 1g
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Malthe Kristiansen, 2g:
Jeg har hørt meget godt om Maribo Gymnasium, og 
jeg bor tæt på gymnasiet og ror kajak i byen. Jeg 
ved, at der er et godt fællesskab på Maribo Gymna-
sium – og der er blandt andet gimlefester og galla-
festen. Jeg kan godt lide at være her, og det er min 
oplevelse, at eleverne respekterer hinanden. Der er 
også nogle gode lærere og interessant undervisning 
på Maribo Gymnasium. Jeg går i en super god klasse, 
og vi snakker godt med hinanden. Det er vigtigt for 
mig med gode kammerater. Måske vil jeg gerne læse 
til kiropraktor efter stx-uddannelsen.

Malthe, 2g

Elias, 1g



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 mulig-
heder og det positive, sociale miljø med et godt sam-
menhold på tværs af klasser og årgange.

På MG underviser vi på et højt 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 triv-
sel, der bakkes op af klassens lærere, team og vejleder.

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, hvor man ofte opholder sig med lektier 
og med socialt samvær længe efter, at undervisningen er slut.

Maribo Gymnasium er tre år med faglig fordybelse og personlig udvikling.

MG er et godt springbræt til at komme videre i livet med uddannelse og job.

Vi glæder os til at se dig!

Rektor Michael Levy Bruus

Talentundervisning
Elever, der har særlig interesse i matematik, fysik, kemi, 
naturgeografi og biologi kan deltage i sciencetalenternes 
netværk med undervisning og camps på Mærsk McKinney 
Møller Videnscenter og i nationale og internationale kon-
kurrencer.

Elever, der har særlig interesse i enkelte fag, kan få mulighed 
for at blive forskerspire på universitetet.

Lektieværksted
I flere fag kan du efter skoletid få hjælp til lektier i lektie-
værkstedet.

Frivillige aktiviteter
Efter skoletid kan du deltage i frivillige aktiviteter – idræt, 
dramatik, billedkunst eller musik.

Ud af klasselokalet
Undervisningen foregår også uden for skolen. 
Eleverne tager traditionelt på tur, undersøger 
naturen, og tager på ekskursioner til kunst-
museer i lokalområdet eller længere væk.

Alle 1.g-tyskhold er sædvanligvis på studietur 
til Lübeck i løbet af efteråret. I 2.g tager klas-
serne en uge på studietur til udlandet – f.eks. 
til Spanien, Irland og Grækenland. I 3.g tager 
klasserne på ekskursion til København.
 
Andre muligheder 
Skolegangen kan på Maribo Gymnasium kombineres med Team Danmark, TSØ-akademiet 
og MGK. Henvend dig til skolen og hør nærmere om mulighederne for et kombinationsfor-
løb, fx over 4 år.

Billedkunst, musik og drama
Hvert år er der arrangementer for venner og familie såsom musikcafé, forårskoncert, 
rockgrandprix, skolekomedie og dramaaftener, hvor eleverne spiller teater for publikum. 

Idræt
Skolens elever deltager i nationale turneringer i håndbold, volleyball og andre idrætsgrene. 

Eleverne bruger MG aktivt!

Obligatoriske fag
A-niveau: Dansk, historie.
B-niveau: Engelsk, matematik og 2. fremmedsprog.
C-niveau: Fysik, idræt, oldtidskundskab, religion, samfundsfag
og kunstnerisk fag.

Tværfaglige fag 
NV: Naturvidenskabeligt grundforløb (introduktion til metode i naturvidenskab).
AP: Almen sprogforståelse (basis for det sproglige arbejde).

Valgfag A: 
Engelsk, spansk, fransk, tysk, matematik, fysik eller kemi. 
Du skal have faget på B-niveau først. 

Valgfag B: 
Billedkunst, biologi, dramatik, fysik, naturgeografi, idræt, kemi, matematik, musik, 
og samfundsfag.
Du skal have faget på C-niveau først.

Valgfag C:
Astronomi, billedkunst, biologi, dramatik, erhvervsøkonomi, filosofi, kemi, latin, 
mediefag, musik, naturgeografi og psykologi.

Biologi, Kemi og Idræt Biologi og Kemi

Sundhedsvidenskabelige studieretninger

A-niveaufag Biologi

B-niveaufag Kemi og Idræt

A-niveaufag Biologi

B-niveaufag Kemi

Du skal vælge ét 2. fremmedsprog og ét kunstnerisk fag

2. fremmedsprog: 
Tysk fortsættersprog (B-niveau), fransk begyndersprog (A-niveau), spansk begyndersprog 
(A-niveau). 

Kunstneriske fag:
Musik, billedkunst eller dramatik.

Naturvidenskabelige fag
Du får to af fagene biologi, naturgeografi og kemi på C-niveau.
Mindst ét af fagene biologi, naturgeografi, kemi eller fysik på B-niveau. 

Valgfag
På alle studieretninger er der mulighed for at vælge mindst to valgfag.

Studieretningernes fag

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Samfundsfag og Matematik

A-niveaufag
Samfundsfag og 
Matematik

Samfundsfag og Engelsk

A-niveaufag
Samfundsfag og 
Engelsk

Musiske studieretninger

Musik og Engelsk

A-niveaufag Musik og Engelsk

Engelsk, Tysk og Samfundsfag

A-niveaufag Engelsk og Tysk

B-niveaufag Samfundsfag

Sproglige studieretninger

Engelsk, Spansk og Tysk

A-niveaufag Engelsk og Spansk

B-niveaufag Tysk

På den super sproglige linje har du 
matematik på C-niveau.

Naturvidenskabelig studieretning

Matematik, Fysik og Kemi

A-niveaufag Matematik

B-niveaufag Fysik og Kemi


