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Glæd dig til 

KG...
Kolding Gymnasium er på mange måder noget helt særligt – på 

én gang en skole med historie og traditioner, der går mere end 

475 år tilbage, og samtidigt også en skole, der altid er på højde 

med tiden, når det kommer til undervisning og studiemiljø.

På KG tror vi på, at tryghed og trivsel er en forudsætning for 

læring. Så når vi er kendte for at have en høj faglighed, er det 

samtidigt et klart udtryk for, at der på KG hersker en stærk skole-

kultur bygget på værdier som respekt, nærvær, oprigtig interesse 

og plads til den enkelte. En skolekultur, hvor vi sætter en ære i at 

møde hinanden i øjenhøjde, og hvor vi giver mulighed og rum for, 

at eleverne kan udvikle og udfolde ikke alene deres faglige, men i 

høj grad også deres menneskelige potentiale. 

Den daglige undervisning – varetaget af særdeles dygtige og 

engagerede lærere – og skolens deltagelse i en lang række faglige 

talentprojekter sørger således for, at alle elever får præcis den fag-

lige udfordring, der passer til den enkelte. Og på skolen bobler det 

konstant med idéer og tiltag fra eleverne, hvilket vi er stolte af og 

sætter en ære i at støtte op om. Alt dette former en skole, hvor en 

stærk faglighed, et fantastisk fællesskab og et sprudlende studiemil-

jø går hånd i hånd – en skole, som vi alle bidrager til og er stolte af.

KG er noget, vi skaber sammen, og vi glæder os til, at du vil være 

med…

Sune Hother Petersen

Rektor
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Her på KG sætter vi stor pris 
på at have elevstyret arbejde. 
I elevrådet er det elevernes 
holdninger, der er i fokus, og 
vi værdsætter mulighederne 
for at være med til at forme 
skolens rammer!"

Karen, Elevrådsformand
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Intro til

STX
Grundforløbet STX starter for alle elever med et 3 måneders 

grundforløb, så du fagligt og socialt kommer godt i gang på 

gymnasiet, og så du klædes på til at vælge den rigtige studie-

retning. 

I grundforløbet møder du både obligatoriske fag, fx Dansk, 

Engelsk, Samfundsfag og Matematik, og nogle af de fag, som 

kendetegner studieretningerne. Men du får også helt nye fag, 

fx Naturvidenskabeligt grundforløb og Almen sprogforståelse.

Studieretningsforløbet Sidst i grundforløbet (ca. uge 43) skal 

du vælge din studieretning. Studieretningerne starter i novem-

ber og varer resten af gymnasietiden. I studieretningsforløbet 

kommer du særligt i dybden med dine studieretningsfag, som 

også sætter deres præg på de andre fag i studieretningen. 

Ud over studieretningsfag og obligatoriske fag har du også 

mulighed for at vælge forskellige valgfag.

Du kan læse mere om valgfag på side 15.

Studieretninger på KG er vejen til fremtiden På KG har vi 

sammensat studieretningerne på en måde, der sikrer dig et 

højt fagligt niveau, og som giver dig de bedste muligheder 

for at læse videre. Alle vores studieretninger giver adgang til 

universitetet og andre videregående uddannelser.

Læs mere om STX på kolding-gym.dk

Studieretninger på Kolding Gymnasium fra 2022/23

1 Biologi og Kemi Bio A Kemi B

2 Matematik, Fysik og Kemi Mat A Fys B Kemi B

3 Matematik og Fysik Mat A Fys A Kemi B

4 Matematik og Kemi Mat A Kemi A Fysik B

5 Bioteknologi, Matematik og Fysik Biotek A Mat A Fysik B

6 Samfundsfag og Matematik Samf A Mat A

7 Samfundsfag og Engelsk Samf A Eng A

8 Engelsk og Tysk Eng A Tysk A Samf B

9 Engelsk og Spansk Eng A Spa A Tysk B

10 Græsk og Latin Græ A Latin A

11 Musik og Engelsk Musik A Engelsk A
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KG er et sted med  
masser af mangfoldig- 
hed og solidaritet  
- det er bare dejligt

Lamija, 2g
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At starte på KG er en virkelig 
imødekommende oplevelse. 
Der bliver taget godt imod 
en, både af lærere og andre 
elever.

Arian, 1g
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Studieretninger på Kolding Gymnasium fra 2022/23

1 Biologi og Kemi Bio A Kemi B

2 Matematik, Fysik og Kemi Mat A Fys B Kemi B

3 Matematik og Fysik Mat A Fys A Kemi B

4 Matematik og Kemi Mat A Kemi A Fysik B

5 Bioteknologi, Matematik og Fysik Biotek A Mat A Fysik B

6 Samfundsfag og Matematik Samf A Mat A

7 Samfundsfag og Engelsk Samf A Eng A

8 Engelsk og Tysk Eng A Tysk A Samf B

9 Engelsk og Spansk Eng A Spa A Tysk B

10 Græsk og Latin Græ A Latin A

11 Musik og Engelsk Musik A Engelsk A

Naturvidenskabelige 

studieretninger
• Falder antibrint opad?

• Kan man spise bestrålet mad?

• Hvordan spredes et rygte?

Det er nogle af de spørgsmål, som du kan undersøge på 

de naturvidenskabelige studieretninger.

Studieretningernes profil I de naturvidenskabelige studie-

retninger kommer du til at arbejde både med teori, forsøg 

og eksperimenter. 

I fagene får du en forståelse for den fysiske verden, fra 

grundlæggende fysiske fænomener (fysik) og stoffers op-

bygning og omsætning (kemi) til natur, bioteknologi og 

genteknologi (biologi). 

Efter gymnasiet De naturvidenskabelige studieretninger 

giver adgang til næsten alle sundhedsvidenskabelige, tek-

niske og naturvidenskabelige uddannelser.

Hvis du interesserer dig for naturvidenskab og matematik, 

vil en af disse studieretninger nok være det rigtige for dig.

Vidste du…
• at N-sektoren på KG summer af elever i hvide kitler med 

stor interesse for naturvidenskab 

• at KG ofte har finalister med i Unge Forskere og Projekt 

Forskerspirer.
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Studieretninger på Kolding Gymnasium fra 2022/23

1 Biologi og Kemi Bio A Kemi B

2 Matematik, Fysik og Kemi Mat A Fys B Kemi B

3 Matematik og Fysik Mat A Fys A Kemi B

4 Matematik og Kemi Mat A Kemi A Fysik B

5 Bioteknologi, Matematik og Fysik Biotek A Mat A Fysik B

6 Samfundsfag og Matematik Samf A Mat A

7 Samfundsfag og Engelsk Samf A Eng A

8 Engelsk og Tysk Eng A Tysk A Samf B

9 Engelsk og Spansk Eng A Spa A Tysk B

10 Græsk og Latin Græ A Latin A

11 Musik og Engelsk Musik A Engelsk A

Samfundsvidenskabelige

studieretninger
• Hvad laver kineserne i Afrika?

• Har medierne politisk magt?

• Kan et land gå bankerot?

Det er nogle af de spørgsmål, som du kommer til at be-

skæftige dig med på de samfundsvidenskabelige studie-

retninger.

Studieretningernes profil I de samfundsvidenskabelige 

studieretninger lærer du om sammenhængen mellem 

mennesker og samfund. 

Fagene giver viden om den verden, vi lever i, om forskel-

lige samfundsforhold og forskellige politiske systemer. Du 

lærer også at forstå de politiske og økonomiske konse-

kvenser af, hvad politikerne gør - eller ikke gør - i forskellige 

sammenhænge. 

Efter gymnasiet  De samfundsvidenskabelige studieret-

ninger giver adgang til rigtig mange uddannelser, specielt 

inden for det samfundsfaglige område.

Hvis du gerne vil studere noget med økonomi, jura eller 

politik, så bliver du klædt godt på med en af disse studie-

retninger.

Vidste du…
• at du kan få Psykologi i næsten alle studieretninger.
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You can’t let your 
failures define you. 
You have to let your 
failures teach you.

Barack Obama
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I studieretningerne 9 og 10 er der færre 

krav om naturvidenskab og Mat B end 

på de andre studieretninger.

Eng A – Spansk A – Tysk B:   Ingen krav 

om Mat B og naturvidenskabeligt fag B.

Græsk A – Latin A:   Ingen krav om Mat B 

og naturvidenskabeligt fag B.
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Studieretninger på Kolding Gymnasium fra 2022/23

1 Biologi og Kemi Bio A Kemi B

2 Matematik, Fysik og Kemi Mat A Fys B Kemi B

3 Matematik og Fysik Mat A Fys A Kemi B

4 Matematik og Kemi Mat A Kemi A Fysik B

5 Bioteknologi, Matematik og Fysik Biotek A Mat A Fysik B

6 Samfundsfag og Matematik Samf A Mat A

7 Samfundsfag og Engelsk Samf A Eng A

8 Engelsk og Tysk Eng A Tysk A Samf B

9 Engelsk og Spansk Eng A Spa A Tysk B

10 Græsk og Latin Græ A Latin A

11 Musik og Engelsk Musik A Engelsk A

Sproglige

studieretninger
• Er tyrefægtning kultur eller dyrplageri?

• Er globalisering en mulighed eller en trussel?

• Kan et sprog være dødt? 

Det er nogle af de spørgsmål, som du arbejder med på 

de sproglige studieretninger.

Studieretningernes profil De sproglige studieretninger har 

det fællestræk, at fremmedsprog er i centrum. I studie-

retninger med fagene Engelsk, Spansk og/eller Tysk ligger 

hovedvægten på sprog, historie, litteratur og samfunds-

forhold i de forskellige sprogs lande. Der arbejdes med 

mange forskellige tekstgenrer og alle moderne elektroni-

ske medier.

I den klassisk-sproglige studieretning er omdrejningspunk-

tet græsk og latin. Du får forståelse for grundlæggende 

europæisk kultur, og sprogene bliver en nøgle til at forstå 

sammenhængen mellem europæiske sprog.

Efter gymnasiet De sproglige studieretninger giver dig en 

god indgang til mange studier, men især studier med fokus 

på sprog, litteratur, kulturforståelse og kommunikation.

Vidste du…
• at Græsk og Latin bliver betragtet som de mest karriere-

fremmende fag i England. 

• at man rejser til både Tyskland, Spanien og England, når 

man vælger studieretningen med Engelsk A, Tysk A og 

Spansk A
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Studieretninger på Kolding Gymnasium fra 2022/23

1 Biologi og Kemi Bio A Kemi B

2 Matematik, Fysik og Kemi Mat A Fys B Kemi B

3 Matematik og Fysik Mat A Fys A Kemi B

4 Matematik og Kemi Mat A Kemi A Fysik B

5 Bioteknologi, Matematik og Fysik Biotek A Mat A Fysik B

6 Samfundsfag og Matematik Samf A Mat A

7 Samfundsfag og Engelsk Samf A Eng A

8 Engelsk og Tysk Eng A Tysk A Samf B

9 Engelsk og Spansk Eng A Spa A Tysk B

10 Græsk og Latin Græ A Latin A

11 Musik og Engelsk Musik A Engelsk A

Kunstnerisk

studieretning
• Vil du være med i et kreativt fællesskab?

• Kunne du tænke dig at skabe en klang, der får andre til 

at drømme?

• Kan musik gøre dig glad?

Hvis du kan svare ja til de spørgsmål, skal du overveje den 

kunstneriske studieretning. 

Studieretningens profil Musik og Engelsk er fag, der går 

på tværs af grænser og åbner op for verden. Studieretnin-

gen er for dig, der gerne vil udtrykke dig kunstnerisk i musik 

og tekst. Du skal forholde dig til musikkulturen omkring os, 

du skal læse teksten, og du skal kunne fortolke og formidle 

det, du arbejder med.

I begge fag arbejder du med at udtrykke dig levende, 

præcist og engageret inden for forskellige genrer.

Hvis du er helt vild med at performe, har du mulighed for 

at kombinere studieretningen med fx drama. Men du kan 

også give din uddannelse et andet præg ved at vælge 

nogle andre valgfag (se s. 15).

Efter gymnasiet Studieretningen giver en solid basis for 

videregående uddannelser inden for det humanistiske 

område.

Hvis du interesserer dig for sprog og kultur, og hvis du samti-

dig gerne vil arbejde med musik, kan denne studieretning 

give dig forudsætninger og inspiration på højt niveau.

The earth 
has music 
to those 
who listen 

Shakespeare
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Valgfag - din personlige 

profil i 
uddannelsen

I alle studieretninger på STX kan du skabe din personlige 

profil i din uddannelse gennem valg af valgfag. Her er et 

par eksempler:

• Psykologi på C- eller B-niveau, hvis du overvejer at læse 

psykologi eller på anden måde arbejde med menne-

sker, når du er færdig med gymnasiet

• Mediefag, Retorik eller Filosofi, hvis du tænker på en kar-

riere inden for journalistik, kommunikation og kultur

• Musik, Drama, Design eller Billedkunst, hvis du gerne vil 

styrke din kreative side 

• Fransk, Spansk og/eller Latin, hvis du bare er helt vild 

med sprog.

Læs mere om de mange muligheder på kolding-gym.dk  

– eller besøg skolen, og få en snak om dine ønsker og 

muligheder.

• Billedkunst

• Biologi

• Design

• Dramatik

• Engelsk

• Fransk

• Spansk

• Filosofi

• Fysik

• Idræt

• Kemi

• Latin

• Matematik

• Mediefag

• Musik

• Naturgeografi

• Psykologi

• Religion

• Retorik

• Samfundsfag

• Tysk

Valgfagene i STX på KG

Vidste du…
• at Tour de France-cykelrytteren Kasper Asgreen og den 

anerkendte billedkunstner Annette Harboe Flensburg er 

studenter fra KG?
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På hf kan du være 
dig selv, og som 
musikelev kan du 
forbedre dig og 
udfolde dig både  
i teori og praksis. 

Rasmus Emil, 2hf
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Intro til

HF
Med en to-årig HF kan du komme lidt hurtigere gennem 

din ungdomsuddannelse, og du kan blive optaget alle-

rede fra 9. klasse. 

Et godt socialt fællesskab er vigtigt. Derfor serverer vi i 

begyndelsen af skoleåret morgenmad for alle 1. HF’ere, 

tager på introtur og har en række sociale aktiviteter. Se-

nere har vi også mange aktiviteter på tværs af HF-klasser, 

HF-årgange og skolens 3 uddannelser.

Undervejs i uddannelsen tager dine lærere og din studie-

vejleder hånd om både din faglige og din personlige ud-

vikling. Og som noget særligt på KG foregår undervisnin-

gen i matematik og engelsk på mindre hold, hvor du bliver 

placeret efter dit faglige niveau. Vi har også lektiecafé og 

er klar med støtte på andre områder, hvis du har brug for 

det.

HF består af en kombination af obligatoriske fag, en 

fagpakke og valgfag. De obligatoriske fag i HF er Dansk 

A, Engelsk B, Matematik C, Kemi C, Geografi C, Biologi 

C, Historie B, Religion C og Samfundsfag C. Hertil kommer 

enten Idræt C, Musik C, Billedkunst C eller Design C, som 

du skal vælge, inden du starter. 

Valgfag i HF  Alle i HF har ét valgfag. Valgmuligheder-

ne afhænger af den valgte fagpakke og fagpakkeud-

buddet i øvrigt. Se oversigt over valgfag på side 18, og kig 

forbi til vores info-møder for nærmere information. Du er 

også altid velkommen til at kontakte skolen. 

HF-fagpakker på Kolding Gymnasium fra 2022/23

Uniform Samfundsfag B og Idræt B

Sundhed Biologi B og Psykologi C

Design Design B og Psykologi C

Samfund Samfundsfag B og Psykologi C

Musik Musik B og Psykologi C

Medier og kommunikation Mediefag B og Retorik C
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HF-fagpakker på 

KG
Uniform  Samfundsfag B og Idræt B 

Kan du lide idræt, og synes du, at emner som politik og social 

arv er spændende, så er denne fagpakke noget for dig. For 

at kunne vælge fagpakken skal du have valgt Idræt C i 1. HF. 

Fagpakken er bl.a. relevant, hvis du drømmer om en fremtid i 

politiet eller i militæret. 

Sundhed  Biologi B og Psykologi C

Sundhed omfatter både det fysiske og det psykiske. I Biologi lærer 

du om menneskets fysiologi, mens du i Psykologi bliver klogere på 

menneskets personlighed. Overvejer du at blive fx sygeplejerske, 

laborant eller fysioterapeut, er denne fagpakke et godt valg. 

Design  Design B og Psykologi C 

Synes du, det er spændende at tænke nyt, at skabe og designe 

forandringer og vide, hvad der afgør personers valg og adfærd, 

og hvordan man kan præge dem, så er denne fagpakke noget  

for dig. For at kunne vælge fagpakken skal du have valgt  

Design C i 1.HF. Fagpakken er relevant for dig, der overvejer  

en uddannelse som designer, grafiker eller arkitekt.

Samfund  Samfundsfag B og Psykologi C 

Har du interesse for livet i et moderne samfund og de udfor-

dringer, det giver for det enkelte menneske, er denne fagpakke 

en god mulighed. Fremtidsmulighederne er mange, men fag-

pakken er særlig relevant, hvis du overvejer at blive lærer eller 

socialrådgiver.

Musik  Musik B og Psykologi C 

Er du vild med musik og interesseret i den menneskelige psyko- 

logi, og har du mod på både praktisk og teoretisk arbejde i  

fagene, er denne fagpakke noget for dig. For at kunne vælge 

denne fagpakke skal du have valgt Musik C i 1. HF.  Fagpakken er 

oplagt, hvis du overvejer en fremtid som fx pædagog eller lærer, 

eller hvis du drømmer om en fremtid inden for musik. 

Medier og kommunikation   Mediefag B og Retorik C 

I Mediefag lærer du at lave film. I Retorik lærer du at kommuni-

kere klart og overbevisende. Det praktiske element står stærkt 

i begge fag, men du lærer også at analysere kommunikation. 

Fagpakken er oplagt, hvis du vil arbejde i film-, IT- eller reklame-

branchen eller overvejer en fremtid som journalist, underviser 

eller kommunikationskonsulent. 

• Religion

• Psykologi

• Kemi

• Naturgeografi

• Billedkunst

• Matematik

• Filosofi

• Latin

• Design

• Musik

• Mediefag

• Drama

• Samfundsfag

• Idræt

• Biologi

• Retorik

Valgfag 
på HF*

*Afhængigt af, hvilke 

fagpakker der oprettes



Vidste du…
• at man kan optages på HF  

direkte fra 9. klasse
• at Matematik B, Fysik C og Tysk  

ikke er obligatoriske fag på HF
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Jeg valgte hf, fordi der kan jeg vise, hvad 
jeg kan til eksamen i stedet for at bruge 
meget energi på at sige noget i timerne. 
Så er det nemmere at følge med.

Stine, 2HF
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Intro til

IB
When you choose IB - International Baccalaureate 

- at Kolding Gymnasium you are not only a student in 

an exciting and dynamic school; you are also one of 

the more than one million IB learners worldwide.

In the IB Diploma Programme you are challenged to  

develop academically as well as personally. At the core  

of the IB Diploma Programme you find elements like  

CAS – Creativity, Action and Service and TOK – Theory of  

Knowledge, which are both there to develop your ability 

to reflect and think critically as a world citizen.

In the IB Diploma Programme you develop your own  

programme, as you select the 6 subjects that you find 

most suitable for your future.

The IB Diploma Programme is a two-year programme  

corresponding to the 2nd and 3rd year of the Danish  

gymnasium. As an international programme with  

international exams, universities around the world  

ecognize the Diploma, and our students use it for further 

studies in Denmark as well as in many other countries.

If you do not have a level of education corresponding  

at least to the 1st year of the Danish gymnasium, we 

will normally require you to take the pre-IB year, which  

provides excellent preparation for the IB Diploma 

Programme.

I told myself that I never wanted to go to a 
gymnasium, until I heard about IB. Sure IB 
is hard and stressful, but you also gain a lot 
socially. IB is like our own Little America – a 
huge melting pot where Danish culture meets 
people from all over the world. IB is one of the 
best choices I’ve ever made – by far!
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Vidste du…
• at man kan få pulsen op i KG's store  

og moderne fitnessrum

• at KG holder de bedste fester i Kolding

• at studieture til udlandet er en del af 

både STX, HF og IB.
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Meget mere end

undervisning
Idrætsdag   I starten af september mødes hele skolen til 

ét af årets højdepunkter: idrætsdagen. Her kæmper klas-

serne mod hinanden i alle mulige ’underlige’ aktiviteter 

og ikke mindst det traditionsrige sæbekasseløb. 

Dagen slutter med fællesspisning for 1. klasserne og efter-

følgende Introfest.

MUSICAL   Hvert år opfører KG en stor musik- og teater-

forestilling, hvor elever med lyst til at synge, danse eller 

spille teater får lov at give den gas på scenen foran både 

tilskuere udefra, kammerater og familie. En oplevelse de 

aldrig glemmer.

MUNOK - Model United Nations of Kolding  MUN er en 

slags mini-FN, hvor unge fra hele verden mødes for at dis-

kutere verdenspolitiske emner. I MUNOK (MUN of Kolding) 

deltager KG-elever også i diskussionerne og drager flere 

gange om året til internationale konferencer, både i Dan-

mark og i udlandet.

Frivillig idræt  Gennem hele skoleåret deltager elever i 

forskellige mesterskaber – fodbold, volleyball og basket. 

Det giver et godt sammenhold og fællesskab mellem ele-

ver på tværs af årgange og uddannelser.

Spanskrøret  KG's skoleblad, Spanskrøret, har en lang og 

glorværdig historie bag sig. I gamle dage var det hånd-

skrevne løsblade. I dag får eleverne i Spanskrøret stillet 

deres skrivekløe ved computeren med sjove, tossede og 

frække historier om både elever og lærere på KG. 

Bladet udkommer 5-6 gange om året og bliver som regel 

revet væk på få timer. 
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Meget mere end

undervisning
SVADA  SVADA er KG-elevernes helt eget og ret crazy 

festudvalg, der arrangerer 4-5 super-fede fester om året 

med diskotek, bar, bands og fuld fart på dansegulvet. 

En af festerne er JULE-SVADA, som starter med den legen-

dariske JULE-REVY og fortsætter med julefesten for nuvæ-

rende og gamle KG-elever.

Fredagscafé  4-5 gange om året er der fredagscafé med 

fed musik, et par øl eller sodavand og max hygge. Det giver 

en fantastisk stemning på skolen, og så er det ind imellem 

rart at gå på weekend med et ekstra smil på læben, når 

skolen har hyret en stand-up’er eller anden underholdning. 

STORE navne på KG  KG er en skole, hvor du kommer 

til at møde store navne. De sidste år har vi haft besøg af 

Yahya Hassan, Mads Brügger, Wafande, Scarlet Pleasure, 

Johnny Deluxe, Emma Holten, Ruben Søltoft, Daniel Rye, 

Christian Fuhlendorff og Lord Siva.

Elevråd = medindflydelse  KG er kendt for et elevråd, der 

opnår resultater for skolens elever. På bare få år har elev-

rådets arbejde resulteret i et stort og moderne fitnessrum, 

renovering af toiletter og forbedringer af badeforhold i 

idræt. Elevrådet kan også tage noget af æren for bedre 

wifi, gode møbler og et stort udvalg af lækre retter i kanti-

nen.

Musik, Mediefag, Drama og Billedkunst  
Har du en kreativ åre, kan den flyde frit på KG. Vi har lyd-

studie med digital mixerpult, øverum til bands, professio-

nelle filmkameraer og Macs til redigering, dramagruppe 

og mulighed for deltagelse i designcamp og workshops... 

bare for at nævne et lille udvalg af mulighederne.
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Det bedste ved KG er  
helt klart kulturen! 
Måske pga. blandingen  
af danske og internatio- 
nale klassekammerater.  
Det skaber en meget 
imødekommende 
atmosfære.

Torsten, 3i

Det fedeste ved KG
er det gode humør
og festerne.

Rami, 3g
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Jeg elsker idræt, og her 
på KG får vi mulighed for 
at prøve rigtig mange 
forskellige idrætsgrene.

Haidar, 2e
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Meget mere end

undervisning
DOT-festen Én gang om året fejrer vi skolens fødselsdag 

ved den årlige DOT-fest. Det er et af årets højdepunkter 

med god mad, festglade elever og forældre og super live 

musik. For at markere skolen historie og oprindelse starter 

festen med, at afgangseleverne danser Les Lanciers i slots-

salene på Koldinghus efterfulgt af den traditionsrige van-

dring igennem byen, hvorefter festen fortsætter på KG.

Kantinen Kantinen er både et fysisk og socialt samlings-

punkt på Kolding Gymnasium. Her findes et bredt udvalg 

af kolde og varme retter, der kendetegnes ved sundhed, 

bæredygtighed og økologi. 

Fitness KG råder over et stort og veludstyret fitnessrum 

med vægte, maskiner, cykler, løbebånd, romaskiner og 

meget andet. Hver dag, efter skoletid, er der elever i lo-

kalet, der dyrker motion, styrketræner, hygger og hører 

god musik.

Der bliver gået til den, men stemningen er afslappet og rar.

Udfold dit talent Elever med særlige talenter har mulig-

hed for at deltage i forskellige talenttilbud: ATU (Akademi-

et for Talentfulde Unge), MasterClass, Georg Mohr- 

konkurrencen, Projekt Forskerspirer, Kemi-OL og Fysik-OL.

Du kan læse meget mere om de enkelte tilbud på 

kolding-gym.dk.

Studieture I uge 37 tager alle afgangselever på studie-

tur. Europæiske storbyer som Berlin, Rom og Barcelona er 

populære destinationer, men der er også klasser, der tager 

længere væk, fx Malta, New York og Hong Kong.

Uanset hvad, så er studieturen altid en stor oplevelse, hvor 

man bliver klogere på livet, på sine fag og på hinanden.



STX

HF

IB School

Skovvangen 10, 6000 Kolding

Telefon: 76 33 96 00

E-mail: kg@kolding-gym.dk

www.kolding-gym.dk

Kolding Gymnasium

Åbent Hus om STX, 
HF og IB
Tirsdag d. 18. januar 2022, 

kl. 19.00 – 21.00

Lørdag d. 22. januar 2022, 

kl. 12.30 – 15.00

PS …

Find os på Facebook, Vimeo og Instagram.


