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Science Tech 



Hvis du vælger en naturvidenskabelig linje med matematik, fysik og kemi 
er du virkelig godt rustet, hvis du vil læse videre bagefter, idet fagene giver 
adgang til næsten alle uddannelser. Du kan bl.a. uddanne dig videre med 
naturvidenskab og være med til at præge den teknologiske fremtid. 

Du kan vælge alle uddannelser inden for naturvidenskab, sundhedsviden-
skab herunder læge- og ingeniøruddannelserne. Men også uddannelser 
som jura, økonomi, matematik-økonomi og journalist har du adgang til. 
Studieretninger med matematik A og fysik og kemi på mindst B-niveau er 
et virkelig godt valg, hvis du interesserer dig for fagene og gerne vil have 
mange døre åbne i forbindelse med din videre uddannelse.

Gennem arbejde med eksperimenter og teori i kemi og fysik opnås der en 
naturfaglig indsigt, der danner baggrund for at kunne forstå og diskutere 
naturvidenskabelige og teknologiske emner. Fysik og kemi er fag der er 
med til at sikre os den levestandard vi har i dag, lige fra mobiltelefonen 
og computeren til lægemidler og energiforsyning og mange hjælpemidler 
inden for lægevidenskab.
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Fysik og kemi har desuden stor indflydelse på udviklingen af ny teknologi. 
Mange af de resultater, der er opnået i moderne fysik og kemi er opnået 
ved anvendelse af matematik, og kemiens og især fysikkens love for-
muleres da også i matematikkens sprog. Matematik bygger på abstraktion 
og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og 
problembehandling, som anvendes inden for mange fagområder. Faget 
har udviklet sig i et samspil mellem anvendelser og opbygning af teori.
. 

nGhF er et gymnasium med ca. 800 elever. Det ligger i rolige omgivelser med
 store idrætsanlæg omkring sig, og der er god plads på skolens 14.000

 kvadratmeter. NGHF har efter skoledagen flere tilbud: lektiecafé,
 musical, musik, fredagscaféer, skolefester mm. Alt sammen noget der

 bidrager til at skabe et godt fællesskab og trygge rammer.


