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Kære kommende Herningsholmer

Når du starter på gymnasiet, vil du møde mange 
nye fagudtryk, fag og projektforløb. 

Denne studiehåndbog giver dig nogle praktiske 

informationer samt en introduktion til den un-

dervisning og de forløb, du skal igennem i løbet 

af dine tre år hos os. Den er et supplement til de 

oplysninger, du finder på skolens hjemmeside — 

blandt andet studie- og ordensreglementet.
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Du kan læse skolens anti-mobbestrategi  

på herningsholm.dk. Hos os arbejder vi 

også med den gode Herningsholmer.

Det er vigtigt for din trivsel og for 

studiemiljøet at få defineret, hvad der 

karakteriserer en god Herningsholmelev. 

Det er også vigtigt, at du som elev selv 

har indflydelse på denne definition, og 

derfor starter vi skoleåret med, at du 

sammen med din klasse og kontaktlærer 

udarbejder jeres forslag til den gode Her- 

ningsholmelev. 

KLASSELÆRER OG STUDIE- 
VEJLEDNING 

Hver klasse får egen klasselærer og 

tilknyttet en studievejleder. Klasse- 

lærerens rolle er blandt andet at vare-

tage klassens generelle trivsel, plan-

lægge sociale arrangementer, holde 

møder med klassens øvrige lærere samt 

sikre koordinering af klassens skriftlige 

afleveringer. Du kan altid gå til din klas-

selærer, hvis du har brug for det. 

Du kan også altid gå til din studievejleder 

og bede om hjælp, hvis du har brug for 

en snak om dit faglige niveau eller har 

udfordringer på skolen eller derhjemme. 

Studievejlederen har tavshedspligt og 

samarbejder med klasselæreren om 

klassens og den enkelte elevs trivsel. 

Når det er påkrævet, gennemfører stu-

dievejlederen også samtaler med elever 

om deres trivsel, fravær, karakterer m.m. 

Hvis du er under 18 år, vil dine forældre/

værger blive inviteret med til møder 

vedrørende fravær og karakterer. 

Som elev på Herningsholm HHX og HTX 

vil du komme til at nyde godt af skolens 

attraktive studiemiljø med mange andre 

unge — og et endnu større overordnet 

fællesskab på Herningsholm Erhvervs- 

skole & Gymnasier.

På skolen har vi forskellige faglige og 

sociale aktiviteter som fester, fredags-

caféer, foredrag, konkurrencer, brætspils- 

caféer, Frihedscup (fodboldturnering) mv.  

Det er også muligt at engagere sig i 

elevrådet eller tage Cambridge English 

Certificate. 

BUDDY- ORDNING

Ved skolestart bliver du tildelt en buddy: 

En kammerat du skal sidde ved siden 

af i timerne. I skal tage jer lidt ekstra af 

hinanden i starten, så I altid har en at 

støtte jer til. Derudover arbejder du og 

din buddy sammen, når I har gruppe- 

arbejde. Du får en ny siddeplads cirka 

en gang om måneden, så du lærer flere 

fra klassen at kende.

Efter grundforløbet laves nye buddy- 

grupper, så du også kan føle dig tryg ved 

opstart i studieretningsklassen. 

HERNINGSHOLMELEVEN

Trivsel er en helt afgørende forudsæt-

ning for, at du kan blive fagligt dygtig 

og tilegne dig læring. På Herningsholm 

sætter vi derfor din trivsel højt, og mob-

ning accepteres ikke. 

Både elever og skolens personale for-

ventes at gribe ind, hvis de opdager eller 

bliver bekendt med mobning. I daglig- 

dagen forebygges mobning ved at arbej- 

de aktivt med, at alle elever bliver en del 

af fællesskabet i klassen og på skolen. 

Studiemiljø
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Praktisk info

MEDIATEKET

På mediateket finder du:

·  den nyeste litteratur inden for skolens 

  fagområder

·  databaser og vidensressourcer, som er 

 relevante for undervisningen

·  personale, som kan skaffe materialer 

  hjem fra andre biblioteker i hele 

 Danmark.

Mediateket er for alle elever og ansatte 

på Herningsholm, og der er en afdeling i 

både Herning og Ikast.

ORDBØGER

Alle elever har via Uni-login adgang til 

de digitale ordbøger ordbog.gyldendal.dk 

og handelsordbogen.com — så anskaf-

felse af yderligere ordbøger er ikke nød-

vendigt.

BØGER

De fleste skolebøger er iBøger fra for-

laget Systime. Du får adgang til dine 

bøger ved at oprette en profil på  

konto.systime.dk og vælge uddannelses- 

sted (Herningsholm HHX/HTX i Herning 

eller Ikast).  

Enkelte andre bøger skal lånes som 

klassesæt i mediateket efter aftale med 

dine undervisere.

TEAMS

Vi bruger også Microsoft Teams i under- 

visningen — fx når undervisningen fore- 

går online.

LUDUS

På Herningsholm bruger vi LUDUS til at 
kommunikere med dig om din under- 
visning, valg af fag og meget andet.
Du bliver grundigt introduceret til  
LUDUS. 

Se følgende på LUDUS:
·  Skema (tjek det dagligt — der kan  
 være ændringer)
·  Studieplan
·  Lektier 
·  Undervisningsmaterialer
·  Afleveringsopgaver
·  Afleveringskalender
·  Karakterer og eksamensplan
·  Praktiske informationer fra ledelse,  
 vejledning og administration m.m. 

Brug også LUDUS til at:
·  Downloade dokumenter
·  Aflevere opgaver
·  Melde fravær (sygdom m.m.)
·  Kommunikere med dine undervis- 
 ere via besked

Du har pligt til at sende besked om syg- 
dom og evt. andet fravær (se vejled-
ning i Studiehåndbogen på LUDUS).

Du kan søge i mediatekets database her:
https://surf.cicero-suite.com/institution/
DK-861621

http://ordbog.gyldendal.dk
http:
//handelsordbogen.com/
https://
konto.systime.dk
https://surf.cicero-suite.com/institution/DK-861621
https://surf.cicero-suite.com/institution/DK-861621
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ELEVRÅD

Som elev på Herningsholm Erhvervs-

gymnasium kan du bruge din viden og 

evner ud over det almindelige skolear- 

bejde. Du har blandt andet mulighed for 

at blive en del af skolens elevråd, som er 

elevernes talerør. Elevrådet består af en 

gruppe elever med en ægte interesse i 

at arbejde for elevtrivsel og studiemiljø.

CAMBRIDGE ENGLISH

Ud over den almindelige engelskunder-

visning tilbyder vi, at alle 2. og 3. års 

elever på frivillig basis kan tilmelde sig 

et Cambridge English-kursus. Kurset er 

udformet som et delvist selvstudium 

med en fast planlagt forløbsstruktur, og 

du vil derfor ikke opleve undervisning i 

traditionel forstand. Undervisningen er 

gratis, men du skal selv betale for bog 

(ca. 400 kroner) og eksamen (ca. 2.200 

kroner). Cambridge English er et inter-

nationalt anerkendt bevis, som kan bru-

ges på en række uddannelser i mange 

lande. Du får puljetimer for deltagelse i 

Cambridge English.

BUSKORT

På ungdomskort.dk kan buskort bestilles. 

Brug rejseplanen.dk til at holde dig  

orienteret om transportmuligheder til og 

fra dit uddannelsessted.

LEKTIECAFÉ

I lektiecaféen kan du i nogle fag få 

lærerhjælp til lektier, læsning, opgaver 

og projekter, og du kan lave lektier 

sammen med dine kammerater. Lektie-

caféen er åben hver onsdag efter sidste 

lektion. 

I øjeblikket  tilbyder vi lærerhjælp i fagene 

afsætning, virksomhedsøkonomi, mate- 

matik, tysk og kemi. Der gives puljetimer 

for deltagelse i lektiecaféen. 

MENTORER

På gymnasiet går alting meget stærkt – 

du får en hverdag med helt nye sociale 

og faglige spilleregler. Det kan virke 

uoverskueligt for nogen, og derfor kan 

man via SPS-midler blive visiteret til at 

få en mentor hos os. 

En mentor er en medarbejder på gym-

nasiet, som kan hjælpe med struktur og 

støtte både fagligt og personligt.

ELEVSKABE

Du kan leje et elevskab mod et deposi-

tum på 300 kroner. Ved henvendelse i 

vores sekretariat får du mulighed for 

at ønske et skab, og her bliver du også 

oplyst om betalingsmåde.

FOTOGRAFERING

Der vil i dagligdagen og under arrange-

menter på skolen blive taget billeder, 

som kan blive brugt i vores markeds-

føringsmateriale og på de sociale medier 

(fx skolens hjemmeside og profiler på 

sociale medier). 

Følg gymnasiets dagligdag på facebook.com/herningsholmHHXogHTX 

Vores elever har også deres helt egen Facebook-side, hvor der postes  
information fra både elevråd og festudvalg: facebook.com/elevtilelev

Følg også med i livet som Herningsholmer på hele skolen via Instagram: @herningsholm.dk 

SOCIALE MEDIER

https://www.ungdomskortet.dk
https://www.rejseplanen.dk
https://www.facebook.com/herningsholmHHXogHTX
https://www.facebook.com/elevtilelev
https://www.instagram.com/herningsholm.dk/
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FESTUDVALG

Som elev på Herningsholm Erhvervsgymnasium har du mulighed for at blive en del 

af vores festudvalg, som står for at arrangere fredagscaféer, gymnasiefester og 

andre spændende events.

GYMNASIEFESTER OG FREDAGSCAFÉ

Skolens studie- og ordensreglement (se herningsholm.dk) gælder også til fester – 

med følgende tilføjelser:

• Kun adgang for de gymnasieelever, der har købt armbånd til festen

• Der må ikke medbringes alkohol, andre drikkevarer eller rusmidler

 (konfiskeres ved indgangen)

• Dørene er kun åbne for indgang i et fast tidsinterval – herefter lukkes dørene

• Ingen adgang til elevskabe under festen 

• Jakker og tasker afleveres i garderoben (gratis)

• Toiletter skal benyttes – der må ikke besørges udenfor

• Kun rygning i rygegård

Hvis studie- og ordensreglementet samt de særlige regler for fester brydes, klipper 

vagterne armbåndet, og man bortvises fra festen.

FORÆLDREKORPS

Til vores fester deltager ofte en gruppe forældre, som primært passer garderoben. 

Forældrekorpset består af forældre, der på frivillig basis hjælper med til festerne, 

og hvis dine forældre har lyst til at hjælpe, så kan de tilmelde sig forældrekorpset 

på: usj@herningsholm.dk. 

FORÆLDREAFTEN

Forældre- og elevkonsultationer afholdes i januar for alle 1. års elever i forbindelse 

med første karaktergivning.

I august/september vil det også være muligt for alle 1. års forældre at del- 

tage i et møde, hvor der fortælles lidt om dagligdagen på gymnasiet, og hvor de 

kan hilse på klasselærerne.

https://www.herningsholm.dk
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I grundforløbet vil du også blive intro-

duceret til de studieretninger, du kan 

vælge imellem. Tag en snak med dine 

forældre og/eller din studievejleder om, 

hvad der betyder mest for dig, når du 

går i gymnasiet. Er det kammeraterne, 

du kommer til at gå sammen med i i en 

studieretning, eller er det nogle særlige 

fag/niveauer, som er afgørende for dine 

planer for fremtiden?

I september holder Studievalg oplæg om 

dit studieretningsvalg, og på karriere- 

dagen (se side 10) får du mulighed for at 

høre nærmere om et par af de studie- 

retninger, du er mest interesseret i. Her 

får du en bedre fornemmelse af, hvilke 

muligheder studieretningerne giver dig 

i forhold til videregående uddannelse 

og job. 

De to introduktioner samt oplægget 

fra Studievalg skulle gerne — sammen 

med den almindelige grundforløbs- 

undervisning i vores profilfag — give dig 

et godt grundlag for at vælge præcis 

den studieretning, der passer til dig og 

dine planer for fremtiden.

Studievalg vejleder dig også i dit valg af 

videregående uddannelse og de efter- 

følgende muligheder for beskæftigelse. 

SCREENING I  LÆSNING OG 
STAVNING

Alle elever på 1. år bliver i starten af 

grundforløbet screenet i læsning og 

stavning på dansk. Efter screeningen 

får du en individuel tilbagemelding. 

De første 12 uger af din HHX-tid kaldes 

Grundforløbet. I disse uger vil du blive 

introduceret til at gå i gymnasiet og til  

de gymnasiale arbejdsmetoder.

Du vil få undervisning i grundfagene 

dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, ma- 

tematik, samfundsfag og informatik 

samt i HHX-profilfagene virksomheds- 

økonomi, afsætningsøkonomi og inter- 

national økonomi.

Derudover får du grundforløbsfagene 

ØG (økonomisk grundforløb) og AP (al-

men sprogforståelse), som du skal til ek- 

samen i ved afslutningen af grund-

forløbet i starten af november. Se 

nærmere herom på side 10.

Grundforløbsklasserne er inddelt efter 

valg af 2. fremmedsprog. 

Grundforløb
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Nogle elever tilbydes efterfølgende et 

læsekursus, hvor der trænes læsehas-

tighed, læseforståelse, læseteknikker 

m.m. Læsekurset er et godt tilbud til de 

elever, der har brug for at få indarbejdet 

nogle teknikker til at læse hurtigere og 

mere effektivt. Der er meget læsestof i 

løbet af ungdomsuddannelsen, og med 

et læsekursus bliver du klædt godt på 

til dette. 

SCREENING I  MATEMATIK 

I grundforløbet arbejdes der videre på 

den matematik, du kender fra tidligere. 

Forløbet frem til uge 40 behandler emnet 

lineære funktioner, fx. rette linjer i et 

koordinatsystem, ligninger og uligheder.

PULJETIMER

For at kunne færdiggøre din HHX- 
eksamen skal du — ud over at have 
gennemført de skemalagte timer — 
også have deltaget i puljetimeaktivi- 
teter i et omfang svarende til 130 
timer fordelt over alle tre år.

Nogle puljetimeaktiviteter er obliga- 
toriske for alle uanset studieretning 
(fx studieteknik), andre er studie- 
retningsafhængige (studieture, kon- 
kurrencer m.m.), og endelig er der en 
vifte af tilbud om faglige støtteakti- 
viteter (fx lektiecafé), talenttilbud og 
frivillig undervisning (fx Cambridge 
English).

Du vil få en orientering om mulighed-
erne i vores puljetimeaktiviteter.

 –  9
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ØG er en forkortelse for økonomisk 

grundforløb. Her kommer du til at ar-

bejde med økonomi på mange for-

skellige niveauer. Privatøkonomi, hvor 

du arbejder med indtægter, budgetter, 

låntagning og opsparing osv. Desuden 

kommer du til at lære om virksomhed-

ernes planlægning og økonomi i forhold 

til prisdannelse, omkostninger, afsæt-

ning osv. Slutteligt arbejdes der med 

landenes økonomi i forhold til blandt 

andet import, eksport og valutakurser.

Grundforløbet afsluttes med en eksamen 

i både AP og ØG. De karakterer, du får til 

disse eksaminer, vil komme med på dit 

endelige eksamensbevis.

KARRIEREVEJLEDNING 

I løbet af grundforløbet afvikler vi ½ kar-

rieredag, hvor nogle af de lærere, der un-

derviser på forskellige studieretninger, 

giver dig en nærmere introduktion til, 

hvad det indebærer at vælge den studie- 

retning, de underviser på. 

I ugen lige inden efterårsferien bliver du 

indkaldt til en karrieresamtale med en af 

dine lærere/studievejleder, hvor du får 

resultatet af din matematiktest, og hvor 

I kortvarigt drøfter mulige valg af studie- 

retning. Formålet er, at du i løbet af dine 

første måneder i gymnasiet skal blive 

helt klar over, hvad der er den rigtige 

studieretning for dig.

Du bliver trænet i at beskrive sammen-

hænge mellem to størrelser (fx. en pris 

og produktionsforhold). Sammenhængen 

kan illustreres i en graf, en tabel eller en 

forskrift og bruges til at løse problemer 

og foretage beregninger.

I uge 40 skal alle elever på 1. år screenes. 

Screeningen består af 12 spørgsmål i 

det, du har lært, og varer 2 timer. Resul-

tatet af screeningen tages op ved den 

individuelle karrieresamtale umiddelbart 

inden dit endelige studieretningsvalg.

Formålet med screeningen er blandt 

andet at se, om det er en god idé for dig 

at vælge en studieretning med mate- 

matik på A-niveau.

AP OG ØG

I grundforløbet vil du få to introfag, 

som hedder AP og ØG. De giver dig en 

god basisviden inden for sprog- og 

økonomifagene. 

I AP (almen sprogforståelse) arbejdes 

der med sproglig analyse og sproglige 

begreber, som du kan tage med dig til 

dansk- og sprogundervisningen. Dansk- 

og sprogfagene bygger på den måde 

videre på de færdigheder, du får i AP. 

STUDIEHÅNDBOG      
HHX
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Ny klasse/valg af
studieretning
Umiddelbart inden du går på efterårs-

ferie, skal du vælge den studieretning, 

du vil gå på resten af din tid på HHX. 

Du begynder i studieretningsforløbet i 

starten af november - sandsynligvis i en 

ny klasse. 

I forbindelse med studieretningsvalget 

vil du også blive orienteret om, hvilke 

muligheder du har for valg af valgfag og 

2. fremmedsprog i de forskellige studie- 

retninger (det er ikke muligt at vælge 

begyndersprog A i alle studieretninger). 

Undervisningen i 2. fremmedsprog vil 

typisk foregå på hold på tværs af klasser. 

VALGFAG

I slutningen af januar på 1. år får du en 

nærmere orientering om, hvilke valgfag 

du kan vælge på HHX, og i begyndelsen 

af februar skal du så vælge dine valgfag 

for 2. og 3. år. 
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vikling på individ-, virksomheds-  og 

samfundsniveau. I undervisningen ar-

bejdes der med kernestof og mål fra 

hvert af de 3 fag samt målene for SO. 

Med udgangspunkt i temaet ‘Økonomi-

ske modeller og prognoser’ udarbej- 

des der i grupper et notat. Fokus i 

bedømmelsen tager udgangspunkt i 

udvælgelse og anvendelse af kilder. 

SO4 studieretningsopgave er en ge- 

neralprøve på studieområdeprojektet 

(SOP) med særligt fokus på at lære at 

skrive en rapport, som overholder for-

malia. Formålet er at gøre dig bevidst 

om, hvordan problemstillinger opstår, 

hvad flerfaglighed indebærer samt  

give dig værktøjer til at arbejde selv- 

stændigt med valg af fagkombination 

og problemformuleringer.

I SO4 indgår dine studieretningsfag, 

engelsk samt 2. fremmedsprog.  

I SO5 Mennesker, etik og rettigheder 

indgår fagene dansk og historie. I forløbet 

undersøger du forskellige perspektiver af 

disse overemner, som du kan bruge som 

inspiration til din egen opgave. 

I SO5 får du yderligere erfaring med rap-

portskrivning, herunder brugen af kilde-

henvisninger, noter og litteraturliste. Du 

vil også lære kritisk at behandle faglige 

problemstillinger med relevante metoder. 

I samarbejde med både din dansk- og 

historielærer udarbejder du din egen op- 

gaveformulering til emnet. Forløbet af- 

sluttes med udarbejdelse af en flerfaglig 

rapport (DHO) på 8-10 skrevne sider, 

hvor fagene dansk og historie indgår. 

Evalueringen tager udgangspunkt i pro- 

blemformuleringen og formalia.  Der af-

holdes en årsprøve i SO5/DHO’en i juni.

1 .  ÅR 

SO1 Bæredygtighed ligger i januar og 

sluttes af med en intern messe, lige inden 

du går på vinterferie i februar. Det første 

flerfaglige forløb gennemføres på tværs 

af HHX og HTX og omfatter fagene dansk, 

samfundsfag, afsætning, teknologi/ 

innovation og biologi. Gennem forløbet 

lærer du om, hvad bæredygtighed er set 

fra fagenes forskellige vinkler. Du og din 

gruppe skal udarbejde en planche om 

et emne inden for bæredygtighed og 

præsentere den på messen den sidste 

dag i forløbet. Din familie vil blive invi- 

teret til messen på skolen.

SO2 Digitalisering er et flerfagligt for- 

løb, hvor du får mulighed for at prøve 

kræfter med de udfordringer og over- 

vejelser, der ligger til grund for samfunds- 

videnskabelige undersøgelser. I fagene 

matematik, informatik og samfundsfag 

skal du lave en videnskabelig samfunds- 

faglig undersøgelse. Du skal lære at ud-

forme hypoteser, konstruere et spørge- 

skema om dine egne sundhedsvaner og 

til sidst undersøge, om der er statistisk 

sammenhæng mellem eksempelvis dit 

alkoholforbrug og karaktergennemsnit. 

Der afholdes en årsprøve i SO2 i juni.

2 .  ÅR 

SO3 Matematiske modeller & økon-
omisk analyse (økonomiske modeller 

og prognoser) er et flerfagligt forløb 

i fagene international økonomi (IØ), 

matematik og virksomhedsøkonomi 

(VØ), hvor du arbejder med forskel-

lige økonomiske modeller, som blandt 

andet kan være med til at forudsige 

forventninger til den økonomiske ud-

Større opgaver
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3 .  ÅR 

SO6 Globalisering er et flerfagligt forløb 

med international økonomi, engelsk og 

historie. Under hovedemnet globalisering 

undersøger du tendenser og udvikling 

ved brug af fagenes metode. Som af- 

slutning på forløbet afleverer du en 

synopsis og en PowerPoint til mundtlig 

præsentation. 

SO7 Regulering af markedskræfter er 

et flerfagligt forløb, der tones efter et af 

dine studieretningsfag kombineret med 

faget erhvervsjura. Som afslutning på 

forløbet afleverer du et notat, som du 

skal præsentere på video for en af dine 

undervisere. 

STUDIE-
OMRÅDET
Studieområdet (SO) er en fællesbeteg-
nelse for en række flerfaglige forløb, 
der gennemføres i løbet af dine 3 år på 
gymnasiet. Formålet med SO er at give 
dig indsigt i fagenes identitet og for-
skellighed, samt hvordan fagene kan 
spille sammen ved løsning af problem-
stillinger. 

Du skal derfor både undersøge fler-
faglige problemstillinger og arbejde 
flerfagligt med teorier og metoder 
fra fagene på HHX-uddannelsen. Du 
erfarer, at en problemstilling kan an- 
skues fra forskellige perspektiver, 
afhængigt af hvilket fag du tager ud- 
gangspunkt i. Du trænes bl.a. i kilde- 
kritik, rapportskrivning og præsenta-
tionsteknik. Du får viden om, hvordan 
krav, mål og opgaver i uddannelsen 
typisk er bygget op (Blooms tak-
sonomi), og denne viden vil hjælpe 
dig med at ’afkode’ de krav, der stilles 
i opgaver i gymnasiet og med selv at 
formulere din store afsluttende op-
gave i 3.g (Studieområdeprojektet = 
SOP).

De projekter og opgaver, du udarbej- 
der, samt din indsats i SO-forløbene 
vil indgå i dine standpunktskarakterer 
i de ”almindelige” fag.
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udgangspunktet for din rapportskrivning.

Til arbejdet med dit projekt vil du først i 

forløbet modtage vejledning og under- 

visning — dels forud for valg af fagkom- 

bination (puljetimer) — dels et 20 timers 

undervisningsforløb på skolen og endelig 

en skriveuge på 5 dage (30 timer), hvor 

du selvstændigt udarbejder den endelige 

rapport. Rapporten danner baggrund for 

en mundtlig eksamen, hvor du frem- 

lægger dit studieområdeprojekt og får 

en samlet bedømmelse af rapport og ek-

samination. 

ØVRIGE PROJEKTFORLØB OG 
EKSAMEN 

2. år
Erhvervscase er et selvstændigt fag be- 

stående af fagområder fra fagene af- 

sætning og virksomhedsøkonomi. I Er- 

hvervscase kommer du til at anvende 

teori og metode i virkelighedsnære sam-

menhænge. Erhvervscase er et problem- 

baseret læringsforløb (PBL) og består 

af et antal projektforløb over en periode 

i anden halvdel af 2. år (4. semester). 

Arbejdet med Erhvervscase gennem-

føres i grupper à 3-4 elever. I gruppen 

skal I arbejde med løsninger af en virk- 

somheds interne og eksterne udfor- 

dringer. Løsningerne udvikler I på bag-

grund af fagligt funderede analyser og 

kreativt arbejde. 

Erhvervscase afsluttes med en mundt-

lig prøve på grundlag af en centralt stil-

let case. I forberedelsestiden udarbejder 

I en synopsis, der indeholder en analyse 

af virksomheden og metodeovervejelser.

STUDIERETNINGSPROJEKT 
(SOP) 

De syv SO-forløb, som afvikles i peri-

oden 2.-5. semester på HHX, er dit fun-

dament for at gå i gang med dit store 

afsluttende studieområdeprojekt i form 

af en individuel opgave på 6. semester.

 

I studieområdeprojektet fordyber du dig 

i et selvvalgt område, som belyses ved 

hjælp af to fag. Mindst ét fag skal være 

på A-niveau, og mindst ét skal været et 

studieretningsfag. 

Du udarbejder under vejledning af to 

undervisere en problemformulering, 

der afgrænser det valgte område samt 

metoder. På baggrund af din problem-

formulering udarbejder dine vejledere 

den endelige opgaveformulering, som er 
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AUGUST
2021

SEPTEMBER
2021

OKTOBER
2021

NOVEMBER
2021

DECEMBER
2021

JANUAR
2022

FEBRUAR
2022

MARTS
2022

APRIL
2022

MAJ
2022

JUNI
2022

AUGUST
2021

SEPTEMBER
2021

OKTOBER
2021

NOVEMBER
2021

DECEMBER
2021

JANUAR
2022

FEBRUAR
2022

MARTS
2022

APRIL
2022

MAJ
2022

JUNI
2022

AUGUST
2021

SEPTEMBER
2021

OKTOBER
2021

NOVEMBER
2021

DECEMBER
2021

JANUAR
2022

FEBRUAR
2022

MARTS
2022

APRIL
2022

MAJ
2022

JUNI
2022

SO1 Bæredygtighed med HTX
(biologi, teknikfag, innovation)

Fag
AØ
Dansk
Samfundsfag

Undervisningstimer 30 timer

Fordybelsestid 8 timer

Produkt Messe

Grundforløb

ØG-forløb + eksamen

AP-forløb + eksamen

Matematik- og læsescreening

Obligatoriske fag

Studieretningsvalg

SO3 Matematisk model og 
økonomisk analyse

Fag
IØ
VØ
Matematik

Undervisningstimer 30 timer

Fordybelsestid 10 timer

Produkt Notat

SO6 Globalisering
 

Fag
IØ 
Engelsk
Historie

Undervisningstimer 30 timer

Fordybelsestid 15 timer

Produkt Synopsis

SO2 Digitalisering

Fag
Matematik
Informatik
Samfundsfag

Undervisningstimer 30 timer

Fordybelsestid 10 timer

Produkt Årsprøve/fremlæg.

SO4 Studieretningsopgave  
(SRO)

Fag
Studieretningsfag
2. fremmedsprog
Engelsk

Undervisningstimer 30 timer

Fordybelsestid 12 timer

Produkt Rapport

Erhvervscase  
(eksamensfag)

Fag
AØ
VØ

Undervisningstimer 60 timer

Produkt Synopsis

SO7 Regulering af markedskræfter

Fag
Erhvervsjura
VØ/AØ/IØ

Undervisningstimer 30 timer

Fordybelsestid 18 timer

Produkt Notat + formidling

SO5 Mennesker, etik,  
rettigheder (DHO)

Fag
Dansk
Historie

Undervisningstimer 30 timer

Fordybelsestid 12 timer

Produkt Rapport/
årsprøve

SOP (eksamensfag)

Fag
Ét studieretningsfag
Mindst ét A-fag

Undervisningstimer
(+ pulje)

20 timer (+ 25 puljetimer)

Fordybelsestid 30 timer

Produkt Rapport

1. årgang

SO = studieområdeforløb AP = almen sprogforståelse ØG = økonomisk grundforløb

2. årgang

3. årgang

HHX-forløb 2021-2022
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DER INDGÅR DESUDEN
PROJEKTFORLØB I  FØLGENDE 
FAG PÅ HHX: 

Virksomhedsøkonomi A+B 
Inden for hvert af de tre kernestofområder 

i Virksomhedsøkonomi B og fire kerne- 

stofområder i Virksomhedsøkonomi A 

gennemføres et antal PBL-forløb (pro- 

blembaseret læring), hvor du som elev 

arbejder mere selvstændigt med at iden- 

tificere problemer, opstille arbejds- 

spørgsmål, besvare de stillede arbejds- 

spørgsmål, præsentere dine løsninger 

samt reflektere over dit eget arbejde.

PBL-opgaver bygger på virkelighedsnære 

(måske autentiske) problemstillinger. I 

opgaverne skal problemet fortolkes, der 

skal vælges en metode og faglige værk-

tøjer samt søges information. Der er 

oftest flere måder at forstå problemet, 

flere måder at løse opgaven på, og der 

er altid flere rigtige svar. PBL-opgaver er 

nyttige, når du som elev skal udfordres i 

forhold til dine faglige og studiemæssige 

kompetencer.

Afsætning A+B
Der gennemføres en række forløb, hvor du 

selvstændigt arbejder ud fra en virkelig- 

hedsnær kontekst med identifikation af 

problemer, opstilling af arbejdsspørgsmål, 

besvarelse af spørgsmål, præsentation 

af løsninger og refleksioner over eget 

arbejde.

Grundlaget for den mundtlige prøve er 

et forløb, der typisk er udarbejdet i den 

afsluttende del af undervisningen og en 

udtrukket opgave med tilhørende bilag. 

Eksaminationen tager udgangspunkt i 

din præsentation af den trukne opgave 

samt perspektiveringen til forløbet.

Finansiering B+C
Inden for fire til otte (Finansiering B) 

eller tre til fem (Finansiering C) kerne- 

stofområder gennemføres et antal PBL- 

forløb, hvor du mere selvstændigt ar-

bejder ud fra en virkelighedsnær kon-

tekst med identifikation af problemer, 

opstilling af arbejdsspørgsmål, besva- 

relse af spørgsmål, præsentation af løs-

ninger og refleksioner over eget arbejde. 

Den mundtlige prøve afholdes på grund- 

lag af et PBL-forløb fra undervisningen 

og en opgave med et antal bilag.

International økonomi A+B
I international økonomi B og A skal du 

lave et eksamensprojekt, hvor det skrift-

lige produkt er en synopsis. Projektet 

indgår i grundlaget for den afsluttende 

standpunktskarakter, men der gives ikke 

en evaluering forud for den mundtlige 

prøve. Eksamensprojektet og synopsen 

udgør grundlaget for den mundtlige ek-

samen. 

Matematik B+A
Matematik B afsluttes med en mundtlig 

prøve, som er en del af dit individuelle 

prøveudtræk. Det vil sige, at det ikke er 

sikkert, at du skal til prøve i Matematik B. 

Som grundlag for at kunne gå til eksam- 

en skal du løbende udarbejde emneop-

gaver og afslutningsvist besvare et cen-

tralt stillet projektoplæg. 
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de gennemgåede forløb. Du opstiller to 

til tre problemstillinger, som danner ud-

gangspunkt for dette. Din indsats og det 

faglige niveau for det skriftlige produkt 

indgår i din standpunktskarakter.

Der afsættes 10 undervisningstimer til 

udarbejdelse af projektbesvarelsen.

Du vil både blive spurgt til emneopga- 

ver og projektbesvarelsen ved eksamen. 

Bedømmelsen for projektet indgår i den 

afsluttende skriftlige standpunktskarakter. I 

matematik A er der afsat 6 timer af under-

visningstiden til at arbejde med forbere-

delsesmaterialet til prøverne.

Historie B
I løbet af sidste semester på 3. år skal 

du arbejde med et projektforløb, hvor du 

individuelt udarbejder et skriftligt pro-

dukt på tre til fire sider inden for ét af 



18 –

STUDIEHÅNDBOG      
HHX

Brikken kan købes i vores sekretariat og 

koster 25 kroner + 200 kroner (forbrug). 

Prisen dækker print/forbrug i de tre år, 

du går på skolen. 

Første gang du skal skrive ud, skal du 

indtaste dit Uni-login. Næste gang 

husker maskinen det, hvor du blot skal 

holde din brik op foran maskinen og 

herefter vælge dit print. Printeren 

skriver ikke dine dokumenter ud, før du 

har holdt din brik op foran maskinen, 

og valgt det print, der skal skrives ud. 

Når du sender dokumenterne til print, 

bliver de lagret i ”skyen”, og hereft-

er kan du gå til en af de to elevprint-

ere/-kopimaskiner (i stueetagen og på 2. 

sal), holde din brik op og vælge dit print. 

OBS! Print ved terminsprøver og ek-

samen sker, uden du skal bruge en brik.

COMPUTER OG IT-SUPP ORT

Det forventes, at du medbringer din 

egen computer, som helst skal være 

kompatibel med Microsofts produkter.

Vores it-support vil fra første skoledag 

være parat til at hjælpe dig godt i gang 

med brug af skolens trådløse netværk, 

printere, programmer osv. Du får stillet 

Office 365 gratis til rådighed i gymnasie- 

tiden. Kontakt it-support for yderligere 

info — blandt andet hvis du overvejer at 

anskaffe nyt it-udstyr og er i tvivl om, 

hvorvidt det kan komme på netværket 

(det har vi oplevet med flere Chrome-

books og enkelte typer Mac).

PRINT OG KOPIERING

På Herningsholm Erhvervsgymnasium 

er vi miljøbevidste, så hvis du vil printe 

eller kopiere på skolen, skal du derfor 

have en brik til follow-me-print.  

It-info
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–

–

–

Global Business: USA
Finans: London

Alle: København i 3 dage i slutningen af maj
Global Business: Hamborg i februar

Global Business: Asien
Finans: New York
Alle øvrige klasser har mulighed for en studietur i september

Studietursplanerne for skoleåret 2021-22 vil blive revideret i overensstemmelse 
med gældende corona-restriktioner.

2. ÅR

1. ÅR

3. ÅR

Studieture  
— med forbehold for corona-restriktioner

På HHX Herning  
har vi normalt følgende studieture:

Praktikophold i udlandet?
 
Drømmer du om at bo og arbejde i udlandet efter din studentereksamen? 
Som HHX-elev har du mulighed for netop det gennem PIU-ordningen. 

Et praktikophold i udlandet styrker dine faglige og personlige kvalifikationer 
og kan være med til at give dig et forspring på arbejdsmarkedet, når du er 
færdiguddannet. Du får desuden et fantastisk internationalt netværk og styr- 
ker dine sproglige kompetencer. Din PIU-koordinator vil i starten af 3.g ori-
entere dig om dine muligheder for at søge en praktikplads i udlandet (PIU). 



Truelsensvej 3 
7400 Herning

herningsholm.dk/hhx

Uanset hvilken af vores studieretninger 

du vælger, får du kompetent under-

visning i fag, der er indrettet til det 21. 

århundredes kompetencer – leveret af 

ambitiøse og passionerede undervisere, 

som bringer virkeligheden ind i klasse-

lokalet. I samarbejde med det lokale er-

hvervsliv. Og hele tiden med et skarpt 

øje for dit unikke potentiale og særlige 

talent.

 FOR DIG DER VIL 
 GLOBAL BUSINESS. FINANS. 
ØKONOMI. SPROG. KULTUR. 
MARKETING. BÆREDYGTIGHED. 
SAMFUND. INNOVATION. 
POLITIK. IVÆRKSÆTTERI.
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