
TORNBJERG 
INTERNATIONAL

– EN AF TORNBJERGS  
ENGELSKSPROGEDE STUDIERETNINGER 

•  Du har lyst til at se verden i et globalt perspektiv

•  Du interesserer dig for samfundet og den engelsk-
sprogede verden

•  Du er ambitiøs og vil udfordres på dit engelsk

•  Du vil gerne have hele 6 fag på engelsk
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Tornbjerg International er en internationalt orienteret studieret-
ning. Du bliver delvist undervist på engelsk og tager samtidig 
en dansk studentereksamen, der følger dansk regelsæt, 
danske standarder og en dansk pædagogisk tradition. Med 
andre ord tager du en studentereksamen med en solid dansk 
faglighed koblet med stærke engelskkompetencer og et inter-
nationalt perspektiv.

Studieretningen er til dig, der elsker engelsk og er 
interesseret i samfundet både lokalt og globalt. I 
denne studieretning skal du fx:

•  analysere levevilkår i USA og Storbritannien.

•  sammenligne ungdomskulturer i Danmark og engelsk-
talende lande.

•  undersøge aktuelle tendenser og begivenheder i en  
globaliseret verden.

•  arbejde med litteratur, film og medieklip fra den engelsk-
sprogede verden.

•  beskæftige dig med matematiske metoder og teorier.

•  undersøge sammenhænge mellem tekster og den  
virkelighed og kultur, de afspejler.

•  lære om velfærdsstatens rødder og forskellige former for  
velfærdsstater i DK, Storbritannien og USA.

INTERNATIONALT  
ORIENTERET



Studieretningsfagene er engelsk A og samfundsfag A

Mørkeblå = undervisning på engelsk

1g 2g 3g

Engelsk A Engelsk A Engelsk A

Samfundsfag A Samfundsfag A Samfundsfag A

Matematik B Matematik B

Historie A Historie A Historie A

Religion C Oldtidskundskab C

Dansk A Dansk A Dansk A

Idræt C Idræt C Idræt C

2. fremmedsprog 2. fremmedsprog SRP

Fysik C Kemi C Valgfag B

Biologi C Valgfag C

Kunstneriske fag C

Studietur til  
fx New York

Studietur til fx  
Bruxelles eller 

London

STUDIERETNING OG FAG
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I denne studieretning indgår du i samarbejdsprojekter med  
nogle af Tornbjergs partnerskoler i udlandet bl.a. med den  
internationale high school i Gøteborg, IHGR og Brooklyn School 
for Collaborative Studies i New York. Du deltager i Camp 
Tornbjerg, hvor du bliver klogere på politiske og demokratiske 
processer i samarbejde med elever fra Tyskland og Sverige.

Du skal på studietur i både 2. og 3. g. Det betyder, at denne 
studieretning kan komme til at koste op til 3-4000,- kr. mere 
end andre studieretninger på Tornbjerg Gymnasium. 

INTERNATIONALE  
SAMARBEJDSPROJEKTER

STUDIETURE
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•  Den amerikanske drøm 2019.
•  Udveksling og privat indkvartering samt besøg på Tornbjergs 

venskabsskole, Brooklyn School for Collaborative Studies.
•  Besøg hos NGO’er/politiske organisationer/universiteter.

DIN STUDIETUR KAN  
I 2.G GÅ TIL NEW YORK
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kindly.dk

TORNBJERG 
INTERNATIONAL

– EN AF TORNBJERGS  
ENGELSKSPROGEDE STUDIERETNINGER Vi anbefaler, at du har 7 eller mere i engelsk. Derudover skal 

du være motiveret og have viljen til at læse alt materiale på 
engelsk i de fag, der udbydes på engelsk. 

Det betyder, at du særligt i starten nok kommer til at bruge 
længere tid på at forberede dig til timerne. Det betyder om-
vendt også, at du bliver meget bedre til engelsk i løbet af din 
gymnasietid og dermed er bedre rustet til videre studier og et 
eventuelt udlandsophold senere.

HAR DU SPØRGSMÅL, SÅ KONTAKT:
Eva Grady · lektor · eg@tornbjerg-gym.dk 

Tine Pihl · uddannelsesleder · tp@tornbjerg-gym.dk

Tornbjerg Gymnasium
Skærmhatten 15 · 5220 Odense SØ

Tlf 6615 7102 · www.tornbjerg-gym.dk 

HVOR GODT SKAL DIT  
ENGELSK VÆRE?


