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Velkommen til den Brockske  
virkelighed

På Niels Brock får du en ungdomsuddannelse, der 
klæder dig på til den verden, du møder, når du er blevet 
student. Vi lægger vægt på, at de tre år i gymnasiet også 
skal være en almen dannelse i nutiden. Du får fag som 
international økonomi, erhvervsjura og afsætning. Fag, 
der gør dig klogere på den aktuelle virkelighed – sam-
tidig med at du læser de klassiske fag som dansk og 
matematik. På den måde får du det bedste grundlag for 
at læse videre og for siden hen at opfylde arbejdsmarke-
dets konstant skiftende behov. 

Vi er stolte af Niels Brocks lange historie, og vi er lige 
så stolte af, at vi som uddannelsesinstitution hele tiden 
udvikler os. Vi vil være de mest innovative. Og vi tager 
den ambition meget seriøst.

Velkommen til Niels Brocks fire handelsgymnasier.

 Anya Eskildsen, direktør

NIELS BROCK HANDELSGYMNASIER

Fire gymnasier – 16 linjer

Med en HHX-studentereksamen fra Niels Brock er du godt 
rustet til fremtiden. En HHX-eksamen er adgangsgivende 
til videregående uddannelser herhjemme og i udlandet. 
Mange Niels Brockere læser videre på universiteter som 
CBS, KU, DTU, London School of Economics og Oxford.  
De studerer typisk økonomi, internationale forhold, mar-
kedsføring, salg, sprog, jura eller journalistik. Nogle søger 
ind på de humanistiske uddannelser eller seminarer. En 
HHX-studentereksamen giver adgang til det hele.

En del af vores elever springer sideløbende ud som iværk-
sættere; det netværk, de opbygger gennem gymnasie-
tiden, giver en solid ballast.

Din gymnasietid på Niels Brock starter i 1.g med et 
grundforløb på tre måneder. Det er med til at sikre, at du 
bliver helt afklaret i dit valg af studieretningslinje. I løbet af 
grundforløbet bliver du indkaldt til en evalueringssamtale, 
og først herefter vælger du din linje - og dermed din en-
delige klasse. Vores fire gymnasier har hver sin profil, som 
du kan læse mere om på de følgende sider. Men der er 
meget, vi er fælles om: Du kan vælge de økonomiske fag 
på højniveau, vi lægger vægt på både elevernes sociale og 
faglige trivsel, vi har aktive elevråd og festudvalg – samt ét 
fælles, der dækker alle fire gymnasier. Vi stiller også krav til 
vores elever: Niels Brock skal være et rart sted at være og 
at lære. 
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Handelsgymnasiet Nørre Voldgade

Handelsgymnasiet Nørre Voldgade – i daglig tale NVG – ligger i hjertet af København, lige ved Nørreport Station.

Vi har vi fingeren på pulsen i forhold til fremtidens teknologier og arbejdsformer, og vi gør dig parat til at udarbejde forret-
ningsstrategier, arbejde med digital markedsføring og design af kundeløsninger. Det hele er baseret på strategiske analy-
ser af konkrete virksomheder og markeder. Vi arbejder kreativt med at finde løsninger for spændende virksomheder og har 
fokus på, hvordan løsningerne kan påvirke os som forbrugere og som mennesker. 

Undervisningen på vores studieretninger er praksis- og erhvervsorienteret. Vi arbejder med virkelighedsnære cases for 
store virksomheder i tværfaglige projekter, og der er god balance mellem teori og praksis. Du får samtidig styrket din evne 
til at tage kritisk stilling, og derfor udbyder vi bl.a. valgfag i filosofi og psykologi.

Du kommer til at have en hverdag i et rigtig godt studiemiljø. Det er tydeligt, at vores elever er gode til at skabe relationer og 
ved, at et godt netværk er en af vejene til trivsel og læring. Der er et stort elevengagement, og vi har et aktivt elevråd og et 
godt festudvalg, der både bidrager til at bevare gamle traditioner og opbygge nye. Da vi stadig er et ungt gymnasium, kan 
du få indflydelse på udviklingen af både studieretninger og traditioner.

Handelsgymnasiet Nørre Voldgade er for dig, der godt ved, at fremtiden er digital og gerne vil være bedst muligt forberedt 
til at være en aktiv medspiller.

Vi udbyder følgende linjer:

• Marketing
• Future Business
• Ux Design

God fornøjelse.
Dorthe Heide, rektor på Handelsgymnasiet Nørre Voldgade
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Marketing

HVEM KØBER HVAD OG HVORFOR? 

Hvad sker der bag scenen, når Nike stjæler markeds-
andele fra Adidas? Hvilke analyser og strategiske tiltag 
skal der til for at opbygge stærke brands på et konkur-
rencepræget marked? Hvordan kommer man bedst 
ind på et nyt eksportmarked? Hvordan påvirker rekla-
mer forbrugerne? Disse og mange andre spørgsmål 
arbejder du kreativt og innovativt med at finde svar på 
på Marketinglinjen.

Du får kulturel og økonomisk indsigt i interne og eks-
terne forhold for virksomheden, så du kan fastlægge de 
mest optimale strategier for at erobre markedsandele 
fra konkurrenterne både på hjemmemarkedet og på 
internationale markeder. 

Du kan derudover specialisere dig i adfærdsdesign, 
datastyret markedsføring, og hvordan hjernen påvirkes 
af reklamer.

Vi giver mulighed for forskellige valgfag, hvor du kan få 
endnu mere specifik viden om fx psykologi og markeds-
kommunikation – hvor du vil arbejde med at analysere 
og udvikle kampagner.

Marketing henvender sig til dig, der er nysgerrighed på, 
hvordan virksomhederne analyserer sig frem til at ud-
vikle de mest konkurrencedygtige, strategiske tiltag i en 
hurtigt forandrende verden, hvor digitalisering er i fokus.

SPØRGSMÅL? 

Læs mere på nielsbrock.dk/marketing, eller kontakt  
en studievejleder på tlf. 23 21 46 06 eller mail  
studievejledningnvg@brock.dk.

Future Business

HVORDAN SER DEN DIGITALE FREMTID UD? 

På Future Business arbejder vi parallelt med forståelse 
af økonomi og tal og kobler studieretningsfagene sam-
men fra starten, så de bliver dit stærke fundament til at 
forstå, hvordan fremtidens virksomheder arbejder.

Vi arbejder virkelighedsnært og inddrager relevante 
virksomheder i projekterne. Vi undersøger, hvordan ro-
botstyrede lagre i virksomheder kan øge effektiviteten, 
og hvordan virksomheder tjener penge ved at tænke 
økonomi og matematik sammen. Her har vi fokus på, 
hvilke data der er rimelige at indsamle, og hvordan de 
kan indsamles, og ikke mindst hvordan de kan bruges 
til at forbedre virksomhedernes muligheder for at skabe 
afkast for sig selv og samfundet.

Vi udfordrer hele tiden os selv og hinanden ved at stille 
kritiske spørgsmål og være fokuserede på at forstå, 
hvordan digitalisering og nye teknologier påvirker og 
udvikler både mennesker og virksomheder.

Du får mulighed for at tage forskellige valgfag, som 
styrker dine kompetencer. Du kan bl.a. vælge program-
mering eller international økonomi A, men du kan også 
vælge at kombinere med psykologi og filosofi.

Studieretningen er for dig, der vil arbejde med at analy-
sere og forstå sammenhænge for derefter at bruge din 
viden til at udvikle spændende løsninger for virksom-
hederne. Vi ved, at der er spændende uddannelser og 
seje jobs med de kompetencer.

SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/future-business, eller 
kontakt en studievejleder på tlf. 23 21 46 06 eller mail 
studievejledningnvg@brock.dk.
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Ux Design 

KAN IT GØRE VERDEN BEDRE?

På Ux Design er vi interesserede i brugeroplevelser, 
digitalt design og SoMe-strategier, der kan styrke 
virksomhedernes salg og indtjening i en dansk og  
international kontekst. Vi kobler it-faget med de  
andre økonomiske fag og styrker dermed din  
kompetence til at gøre en forskel for fremtidens 
virksomheder og forbrugere.

Studieretningen er udviklet i tæt samarbejde med 
bl.a. Apple, og vi har det virkelighedsnære i fokus.  
Arbejdsformen er eksperimenterende og projekt-
orienteret. Vi dyrker nysgerrigheden og tror på, at vi 
lærer af vores fejl.

Du skal synes, det er spændende at udforske, 
hvad digitale løsninger kan og skal, og hvordan de i 
fremtiden kan gøre verden bedre. Du skal ikke være  
it-specialist for at vælge linjen, for vi gør dig stærk 
i forståelsen af faget, i at udvikle løsninger og i at 
organisere projektarbejde sammen med andre.

Du lærer at løse konkrete problemer og udvikle 
spændende digitale designløsninger til fremtidens 
forbrugere. Hver onsdag arbejder vi med projekter 
sammen med små og store virksomheder. Vi løser 
de mange udfordringer ved hjælp af fag, teori og 
kreative arbejdsmetoder.

SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/ux-design, eller kontakt 
en studievejleder på tlf. 23 21 46 06 eller mail studie-
vejledningnvg@ brock.dk.

HANDELSGYMNASIET NØRRE VOLDGADE

Studieretning Studieretningsfag Fremmedsprog*  Valgfag 2. år obligatorisk**  Valgfag 3. år***

Marketing Virksomhedsøkonomi A 
Afsætning A

Tysk B / Fransk B Samfundsfag B 
Psykologi C 
Finansiering C 
Programmering C

Matematik A 
International økonomi A 
Tysk / Fransk A 
Erhvervsjura B 
Psykologi B ****
Filosofi C 
Mediefag C
Markedskommunikation C 
Innovation C
Psykologi C

Future Business Virksomhedsøkonomi A
Matematik A

Tysk B / Fransk B Samfundsfag B 
Psykologi C 
Finansiering C 
Programmering C

Afsætning A 
International økonomi A 
Tysk / Fransk A 
Erhvervsjura B 
Psykologi B ****
Filosofi C 
Mediefag C
Markedskommunikation C 
Innovation C
Psykologi C

Ux Design It A i kombination med  
et af fagene:

Virksomhedsøkonomi A,
Afsætning A 
eller 
International økonomi A

Tysk B / Fransk B Matematik A
International økonomi A *****
Afsætning A ***** 
Tysk / Fransk A
Erhvervsjura B 
Psykologi C
Filosofi C 
Mediefag C
Markedskommunikation C 
Innovation C
Psykologi C

Obligatoriske fag: Dansk A · Engelsk A · Afsætning B · Historie B · International Økonomi B · Matematik B ·  
Virksomhedsøkonomi B · Tysk/Fransk B · Erhvervsjura C · Informatik C · Samfundsfag C · Erhvervscase

* Fortsættersprog.   
** Du skal vælge ét valgfag på 2. år.   
*** Du skal vælge ét A- eller B-fag, eller to C-fag på 3. år.  
**** For at kunne vælge fag med 4 stjerner skal man have haft det lavereliggende niveau.
***** Kan kun vælges, hvis du ikke har valgt det som studieretningsfag.
Fagene oprettes kun, hvis der er nok, der vælger dem. 

Studieretningsoversigt 
Handelsgymnasiet Nørre Voldgade
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Handelsgymnasiet JTP

Handelsgymnasiet JTP ligger på Julius Thomsens Plads 6 med indgang lige over for Forum. I daglig tale kalder vi  
os blot JTP.

Som på vores tre andre Niels Brock-gymnasier har vi fokus på at gøre dig fagligt stærk. På JTP har vi især fokus på dine 
matematiske kompetencer, fordi det har stor betydning, når du efterfølgende skal søge ind på en videregående uddan-
nelse, og fordi netop disse kompetencer er afgørende i økonomifagene på vores gymnasium. Vi lægger vægt på at give 
dig særlig viden inden for det finansielle, juridiske og samfundsfaglige område.

Men det hele er ikke bare matematik og Excel. Gennem alle tre år på gymnasiet skal du udarbejde skriftlige opgaver, lave 
mundtlige præsentationer og deltage i masterclasses og i konkurrencer som fx DM i nationaløkonomi, DM i erhvervscase 
og Samfundscup, der er en del af undervisningen.

På JTP vil du opleve events og fællessamlinger med besøg af spændende virksomheder, der er med til at understøtte 
toningen på de enkelte studieretningslinjer. 

Vi er stolte af vores gode studiemiljø og det sociale miljø. Vores elevråd og festudvalg gør et kæmpe arbejde med  
masser af sjove og anderledes events. Vi værner om vores gode traditioner og opfinder gerne nye. Og så har vi en rigtig 
dejlig kantine, som du sikkert også bliver glad for.

Vi udbyder følgende linjer

• Eliteidræt
• HHX Hybrid
• Økonomi
• Samfund, økonomi & globale studier
• Business, finans og matematik

God fornøjelse.
Hanne Greisen, rektor på Handelsgymnasiet JTP
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Eliteidræt

VI TAGER DIN SPORT SERIØST 
Er du elitesportsudøver, og har du behov for særlig 
pædagogik og fleksibilitet i hverdagen?

For at give dig mulighed for at udøve din sportsgren er 
den obligatoriske undervisning anderledes komprime- 
ret og ligger mandag-torsdag senest til kl. 15 og fredag 
senest til kl. 14. Derudover er mødetiden tirsdag og 
torsdag kl. 11.

På Eliteidræt er vi de professionelle sportsklubbers 
foretrukne uddannelsespartner. Det betyder, at klubber-
ne og sportsudøverne individuelt kan lægge trænings-
pas. Alt dette sker i samarbejde og i en tæt dialog med 
klubberne, Team Danmark og Team Copenhagen.

Igennem mange års udvikling af pædagogiske tilgange 
til denne elevgruppe er studieretningsprofilen et meget 
kvalificeret tilbud til elitesportsudøvere.

Du får særligt tilrettelagte forløb, der gør det muligt for 
dig at være på længevarende træningsophold i din klub. 
Undervisningen har fokus på din motivation, din vilje, 
din evne og en overførsel af dine kompetencer fra din 
sportslige verden til skolen og omvendt.

Vores studietur på Eliteidræt er selvfølgelig også 
idrætsrelateret og går til La Santa Sport på Lanzarote, 
hvor du får mulighed for at prøve en hel masse andre 
sportsgrene af.

SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/eliteidræt, eller kontakt en 
studievejleder på tlf. 33 41 93 15 eller mail ulj@brock.dk.

HHX Hybrid

MERE VIRTUELT – ENDNU MERE TID TIL DIN SPORT

På Niels Brocks helt nye studieretning HHX Hybrid får 
du plads til at dyrke din sport på eliteniveau samtidig 
med, at du går i gymnasiet. En meget stor del af under-
visningen er virtuel og asynkron, så du kan følge med, 
når det passer ind i dine træningspas.

HHX Hybrid er for dig, der både tager din sport og din 
uddannelse så seriøst, at du ikke kan få det til at hænge 
sammen i de ’normale’ rammer for gymnasieundervis-
ning. På HHX Hybrid har du mulighed for at flexe med 
den asynkrone onlineundervisning, så der er plads til 
din sport, din undervisning og til dig.

Den fysiske undervisning (i gennemsnit) i 1.g er 40 %, 
og 60 % er online. I 2.g er 70 % online, og i 3.g er 80 % 
online. 

På Niels Brock har vi i mange år kørt en eliteidrætslinje, 
og vi har stor erfaring med at undervise eliteidræts- 
udøvere. 

Du får fag som it, markedsføring og international økono-
mi, og du lærer at tænke innovativt, som giver dig en 
rigtig god forudsætning for en karriere enten ved siden 
af din sportskarriere eller senere. En HHX-eksamen er 
adgangsgivende til alle videregående uddannelser.

Men alt er ikke virtuelt – du kommer selvfølgelig til at gå 
i en klasse med fysisk undervisning også, hvor du vil 
opleve livet på gymnasiet – og hvad der dertil hører af 
fredagscafeer og fester mv.

SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/hybrid, eller kontakt en 
studievejleder på tlf. 33 41 93 15 eller mail ulj@brock.dk.   

HANDELSGYMNASIET JTP   1 1
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Business, finans & matematik

SKAB LØSNINGER MED DIN FLAIR FOR TAL 
Hvis du vil arbejde med virksomhedsøkonomi og finan-
siering og samtidig have matematik på A-niveau, så er 
denne linje relevant for dig.

Der er et utal af job i det private erhvervsliv, hvor 
matematik i samspil med økonomiske fag har en 
central rolle i forhold til at skabe vækst. Virksomheder vil 
fremover have adgang til flere og flere data om kunder, 
produktion, distribution, sociale medier m.m., som 
gemmer på store muligheder, hvis de kan anvendes 
i forbindelse med fx kunstig intelligens. Økonomi- og 
matematikforståelse vil være en kombination, som 
fremover vil være stærkt efterspurgt.

I den finansielle sektor er der ligeledes en stor efter-
spørgsel efter kombinationen økonomi, finansiering 
og matematik. Det kan være i forbindelse med risiko-
styring, investering i værdipapirer og analyser i mange 
udformninger.

Du kommer til at arbejde med praksisnære problem-
stillinger og virkelige cases, hvor fagene virksom-
hedsøkonomi, finansiering og matematik supplerer 
hinanden. Finansielle nøgletal, regnskaber og finansiel 
strategi for virksomheder bliver dine nye buzz-words. 

SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/business-finans-og-
matematik, eller kontakt en studievejleder på tlf.
2321 4662 eller mail ols@brock.dk.

Økonomi

ET KIG BAG TALLENE

Du har allerede en interesse for tal og matematik og 
ønsker at blive dygtigere til økonomi. På studieretnings-
profilen Økonomi lærer du at bruge det, du lærer i un-
dervisningen på problemstillinger fra virkeligheden. Du 
kommer bl.a. på studietur til Bruxelles, hvor vi besøger 
NATO og Europa-Parlamentet. Vi tager på virksomheds-
besøg hos fx bilproducenten AUDI og bryggeriet Stella 
Artois. På Økonomi har vi særligt fokus på den mer-
kantile dannelse i samspil med den almene dannelse. 
Dette skinner igennem i hverdagens undervisning på 
studieretningen, men også når vi på 3. år har en kortere 
studietur til Oslo, hvor vi besøger Munch Museet og 
Nasjonalgalleriet. 

På de flerfaglige forløb kan du blandt andet lære, hvor-
dan britiske virksomheder implementerer CSR-strategi-
er, hvordan borgernes frihed udfordres af BIG data, eller 
hvordan Brexit påvirker omverden kulturelt og globalt. 
Du kommer til at involvere dig i fagene, og du bliver 
bedre til at reflektere over aktuelle problemstillinger 
på baggrund af de tanker, metoder og teorier, du bliver 
præsenteret for i både de økonomiske og humanistiske 
fag. 
 
SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/økonomi, eller kontakt en 
studievejleder på tlf. 23 21 46 62 eller mail ols@brock.dk.

NIELS BROCK  HANDELSGYMNASIER

Samfund, økonomi & globale studier

DET GLOBALE MARKED

Har du en stærk interesse for politik, økonomi og  
globale samfundsforhold og ambitioner om at videre- 
uddanne dig inden for de økonomiske og samfunds-  
videnskabelige fag? Så læs med her.

Globale udfordringer kræver globale løsninger, og det 
er netop omdrejningspunktet i studieretningsprofilen 
Samfund, økonomi & globale studier. Her får du en bred 
merkantil uddannelse, hvor du kan vælge samfundsfag 
på A-niveau, der supplerer sociologiske, metodiske, 
politiske og internationale perspektiver på aktuelle pro-
blemstillinger. Du får udviklet dine globale og demokra-
tiske kompetencer. 

Vi har fokus på samspillet mellem fagene og arbejder 
målrettet med aktuelle problemstillinger i flere fag sam-
tidig, som giver dig en dybere forståelse for emnerne. 
For eksempel har vi forløb, hvor vi undersøger, hvordan 
vi som borgere påvirkes af globale forandringer, hvor 
sociologi og international politik fra samfundsfag i sam-
spil med international økonomi giver den nødvendige 
viden. Og forløb, hvor vi undersøger, hvilke løsninger der 
findes på klima- og migrationsudfordringerne. Her skal 
du bruge engelsk og samfundsfag til at sætte fokus på 
væsentlige aktører i verdenssamfundet. 

SPØRGSMÅL?  
Læs mere på nielsbrock.dk/samfund-økonomi-
globale-studier, eller kontakt en studievejleder på
tlf. 33 41 93 15 eller mail ulj@brock.dk.

HANDELSGYMNASIET JTP   13
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Studieretningsoversigt 
Handelsgymnasiet JTP

Obligatoriske fag: Dansk A · Engelsk A · Afsætning B · Historie B · International Økonomi B · Matematik B ·  
Virksomhedsøkonomi B · Tysk/Fransk B · Erhvervsjura C · Informatik C · Samfundsfag C · Erhvervscase

Studieretning Studieretningsfag Fremmedsprog *  Valgfag 2. år  Valgfag 3. år **

Eliteidræt Afsætning A  
International økonomi A

Tysk B / Fransk B Psykologi C  
(obligatorisk)

Erhvervsjura B eller
Matematik A eller
Psykologi B eller
Markedskommunikation C  
og Retorik C

HHX Hybrid Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A

Tysk B Psykologi C 
(obligatorisk)

Erhvervsjura B eller
Matematik A eller
Psykologi B

Økonomi Virksomhedsøkonomi A  
International økonomi A

Tysk B / Fransk B Psykologi C
eller
Markedskommunikation C

Afsætning A eller
Erhvervsjura B eller
Matematik A eller
Psykologi B*** 

Samfund, økonomi 
& globale studier

International økonomi A
Virksomhedsøkonomi A

Tysk B / Fransk B Samfundsfag B  
(obligatorisk)

Matematik A eller
Samfundsfag A eller
Psykologi C eller
Erhvervsjura B

Business, finans 
og matematik

Matematik A
Virksomhedsøkonomi A

Tysk B / Fransk B Finansiering C
(obligatorisk)

Erhvervsjura B eller
Finansiering B

*     Fortsættersprog.
**   Alle har desuden mulighed for at få tysk/fransk A.
*** For at kunne vælge fag med 3 stjerner skal man have haft det lavere liggende niveau. 
Valgfag oprettes kun, hvis der er tilstrækkeligt mange tilmeldte.
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Innovationsgymnasiet ligger på Julius Thomsens Plads 10 lige ved metrostationen Forum.

På Innovationsgymnasiet styrker vi din viden, dine kompetencer og din handlekraft med et fokus på at skabe værdi for dig 
selv og for andre. Du lærer løsningsfokuserede redskaber og strategier, og i samarbejde med andre træner du et mindset, 
der gør dig bedre til at se muligheder og til at omsætte ideer til handling og business. Uanset hvilken studieretning du 
vælger, får du – ud over de almindelige HHX-fag – trænet dine innovative kompetencer og dine evner til at samarbejde og 
styre et projekt. Og vi støtter dig, hvis du har din egen virksomhed eller vælger at starte én, mens du går hos os – uanset 
om du blogger, laver computerspil, vil oprette en webshop eller noget helt fjerde.

Vores mål om at være innovative understøttes af de nyeste pædagogiske metoder og læringsredskaber. Innovations- 
gymnasiet trækker på Niels Brocks 143 år lange historie, men er også i fuld gang med at opbygge egne traditioner og  
aktiviteter, som fx et nyt studie til produktion af podcasts og vores iværksætternetværk for de elever, der ønsker at arbejde 
med deres egen virksomhed, mens de går i gymnasiet.

Vi inddrager vores omverden aktivt ved ofte at tage ud af huset på virksomhedsbesøg, og vi inviterer virksomhederne ind  
til os. Desuden udbyder vi masterclassen Innocubator, som er et innovations- og iværksætterforløb over seks måneder.

Vi udbyder følgende linjer:

• Innovation & startup med fokus på iværksætteri
• E-Business og digitalisering med fokus på e-commerce
• Projektleder, hvor du bliver både student og projektleder

Innovationsgymnasiet er for dig, som gerne vil dyrke dit iværksætter-, innovative og digitale gen samtidig med, at du tager 
en studentereksamen, der ruster dig til at læse videre. Og så får du tre gymnasieår i et godt fagligt og socialt miljø, hvor 
eleverne tager initiativer og driver rigtig mange projekter. 

God fornøjelse.
Annemerete Esmark Thers, rektor på Innovationsgymnasiet
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Innovationsgymnasiet Innovation & startup

HAR DU HOVEDET FULD AF IDEER?

På Innovation & startup lærer du om iværksætteri, krea-
tivitet og markedsføring. Du bliver bl.a. en del af vores 
Innovation Academy, hvor du kan sætte fut i dine egne 
ideer med inspiration fra succesfulde iværksættere. 

Kort sagt lærer du, hvad der skal til for at starte og drive 
din egen virksomhed. Du lærer om innovation og iværk-
sætteri og har samtidig fag på højt niveau som virksom-
hedsøkonomi og afsætning. 

SPØRGSMÅL? 

Læs mere på nielsbrock.dk/innovation-og-startup, eller 
kontakt en studievejleder på tlf. 23 21 46 92 eller mail 
anc@brock. dk / dkr@brock.dk / gbj@brock.dk. 

E-Business & digitalisering 

BLIV DIGITAL IVÆRKSÆT TER 

På E-Business & digitalisering får du ekspertise i at 
opstarte, drive og tilpasse en webshop, og vi går i 
dybden med, hvordan du kan bruge digitale medier til at 
markedsføre dine produkter og services gennem bl.a. 
Facebook, Instagram, SEO og Google Ads. 

Du skal med udgangspunkt i dine studieretningsfag 
informatik og virksomhedsøkonomi have viden om, 
hvordan it kan understøtte og drive fremtidens for- 
retninger. Du lærer at anvende it-værktøjer og udvikle 
dine digitale kompetencer, så du bliver en kompetent, 
ansvarlig digital producent. E-business & digitalisering 
er på alle måder en studieretning, der uddanner dig til 
morgendagens arbejdsmarked. 

SPØRGSMÅL? 
Læs mere på nielsbrock.dk/e-business-og-digitalise-
ring, eller kontakt en studievejleder på tlf. 23 21 46 65 
eller mail anc@brock. dk / dkr@brock.dk / gbj@brock.dk.

Projektleder

ER DU DEN FØDTE ORGANISATOR? 

De fleste virksomheder arbejder med projektledelse til fx 
udvikling og markedsføring af nye produkter, forandring af 
arbejdsgange eller organisering af events.

På projektlederlinjen har vi fokus på at skabe kreative 
ideer og føre dem ud i livet. Projektledelsesdelen foregår 
i et 3-årigt MasterClass-forløb, hvor du bliver introduceret 
til forskellige projektværktøjer. 

På denne linje bliver du ikke alene student, du bliver også 
projektleder. Projektledelse er ikke et fag, men en måde 
at arbejde på, som gennemsyrer alle fag og aktiviteter 
på tværs af fag. Som elev på projektledelseslinjen vil du 
også skulle organisere aktiviteter for hele skolen, som fx 
den årlige idrætsdag. 

SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/projektleder, eller  
kontakt en studievejleder på tlf. 23 21 46 65 eller mail  
anc@brock. dk / gbj@brock.dk / dkr@brock.dk/. 

INNOVATIONSGYMNASIET   17



Studieretning Studieretningsfag Fremmedsprog * Valgfag 2. år  Valgfag 3. år **

Projektledelse Afsætning A  
International økonomi A

Tysk B / Fransk B Samfundsfag B
eller
Innovation C

Hvis Samfundsfag B:
1 C-fag
Hvis Innovation C:
Matematik A eller 2 C-fag

Innovation & startup Afsætning A  
Virksomhedsøkonomi A

Tysk B / Fransk B Innovation C 
eller
Innovation B 

Hvis Innovation C: 
Matematik A eller 2 C-fag
Hvis Innovation B: 
Ingen C-fag

E-Business & 
Digitalisering

Virksomhedsøkonomi A
Informatik B

Tysk B / Fransk B Afsætning A + Matematik A
Eller
Afsætning A + 1 C-fag

Obligatoriske fag: Dansk A · Engelsk A · Afsætning B · Historie B · International Økonomi B · Matematik B · 
Virksomhedsøkonomi B · Tysk/Fransk B · Erhvervsjura C · Informatik C · Samfundsfag C · Erhvervscase

*     Fortsættersprog.
**   Alle har desuden mulighed for at få Tysk/Fransk A.
Valgfag oprettes kun, hvis der er tilstrækkeligt mange tilmeldte. Følgende fag er der mulighed for at vælge imellem på C-niveau: Innovation 
C, Psykologi C, Mediefag C, Finansiering C, Markedskommunikation C, Retorik C, på 3. år. Alle får mulighed for at tilmelde sig Matematik A.

Studieretningsoversigt 
Innovationsgymnasiet

NIELS BROCK  HANDELSGYMNASIER
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Det Internationale Gymnasium

Det Internationale Gymnasium ligger i hjertet af København. Vi sætter en ære i at virkeliggøre Niels Brocks vision om at 
være den mest internationale ungdomsuddannelse i Danmark, hvor alle har mulighed for at blive fagligt udfordret. Derfor 
udbyder vi op til seks fag på A-niveau.

Vores udbud af linjer spænder bredt: Den største studieretningslinje er International Business Baccalaureate (forkortes 
IBB), hvor al undervisning foregår på engelsk – med undtagelse af sprogfagene. På denne linje kan du vælge mellem tre 
toninger: ”Den klassiske” IBB, IBB Shipping og IBB High School. På Business & International Culture ruster vi dig til at 
arbejde med international handel samtidig med, at du vil kunne bidrage til at løse globale udfordringer. På elite-linjerne 
har du mulighed for at blive ekstra fagligt udfordret samt deltage i Akademiet for Talentfulde Unge, Forskerspirer og vores 
mentorordning. På Det Internationale Gymnasium tilbydes alle elever også en bred vifte af interessante faglige udfordringer 
som fx MasterClasses, workplacement/virksomhedspraktik og tysk sprogdiplombevis.

Vi er medlem af European Parliament Ambassador School Programme (EPAS) samt deltager i ERASMUS-projekter sam-
men med europæiske partnerskoler. Det betyder, at vi hele tiden holder os opdateret på vores viden og faglighed om EU, 
fx ved at deltage i diverse events og seminarer. Vi deltager desuden på Det Danske Europæiske Ungdomsparlaments  
nationale konference med udvalgte elever. Derudover er Niels Brock optaget i UNESCO-skolenetværket med specielt 
fokus på bæredygtighed i både fag og skoledrift.

Det faglige fylder meget på Det Internationale Gymnasium, men vi gør også meget ud af, at vores elever trives socialt.  
Vi er stolte af vores elevråd og festudvalg, som er gode til at skabe engagement, arrangementer samt at være aktive i 
udviklingen af fx masterclass-forløb, UNESCO-projekter, sportsarrangementer og elev-klubber.

Vi udbyder følgende linjer:

• IBB: International Business Baccalaureate, IBB Shipping, IBB High School
• BIC, Business & International Culture
• Business Elite
• Business & Science Elite
• Business & Economics Elite

På det Internationale Gymnasium adskiller vi os ved det ekstra høje faglige niveau, vores rejseaktivitet og de globale  
temaer, der løber som en rød tråd gennem vores undervisning.

God fornøjelse.
Birgitte Faber, rektor på Det Internationale Gymnasium
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IBB, International Business  
Baccalaureate 

GLOBALT UDSYN

Forstår og taler du engelsk på et højt niveau? Har du 
eventuelt allerede erfaring med at bo og læse i udlan-
det? Så er IBB, International Business Baccalaureate, 
relevant for dig, men ikke en forudsætning. IBB er 
Danmarks eneste HHX, hvor undervisningssproget 
er engelsk. Det gælder selvsagt ikke sprogfagene og 
dansk. 

Du vil hos os opleve et meget levende studiemiljø 
præget af vores store fokus på internationale forhold og 
internationale virksomheder. På 2. år kommer du på et 
8-ugers studieophold i lande som fx Canada, England, 
Irland eller det sydlige Tyskland. På 3. år skal du i praktik 
i en international virksomhed eller organisation. Da kul-
tur betyder meget, når man arbejder internationalt, har 
du også faget kulturforståelse C.

SPØRGSMÅL?   
Læs mere på nielsbrock.dk/IBB, eller kontakt en studie-
vejleder på tlf. 33 41 91 60 eller mail digstudie@brock.dk.

IBB High School

MULIGHED FOR STUDIEOPHOLD I  16 UGER

På 1. år får du mulighed for at være på studieophold i 16 
uger i Toronto, Canada eller Californien, USA. I er afsted 
i perioden februar til maj. Du bor privat hos en familie, 
som du indgår aktivt i. Du er ude på destinationen med 
din IBB-klasse, og I følges ad i alle 16 uger. Du har den 
samme undervisning, som IBB’erne har herhjemme, 
men med de undervisere og i de omgivelser, der er 
på den highschool/college, som vi samarbejder med. 
Studieopholdet har ud over de faglige aktiviteter også 
planlagte sociale aktiviteter. Du får den fulde oplevelse 
af at leve ude, og samtidig er du en dansk gymnasieelev.
 
SPØRGSMÅL?   
Læs mere på nielsbrock.dk/IBB, eller kontakt en studie-
vejleder på tlf. 33 41 91 60 eller mail digstudie@brock.dk.

IBB Shipping

KOMBINÉR LOGISTIC OG INTERNATIONALT UDSYN

På IBB Shippinglinjen får du ikke blot kendskab til 
hverdagen ude i en virksomhed, du opnår også viden 
og erfaring i løbet af gymnasieårene, som du kan bruge 
i dit fremtidige karriereliv. Skibsfart er Danmarks største 
enkeltstående eksporterhverv og en branche i rivende 
udvikling. Den store interesse for og optag på vores en-
gelsksprogede IBB-studieretning på HHX har gjort det 
muligt at starte en shippinglinje under IBBen. Dermed 
styrker vi din faglighed og sikrer dig en direkte kontakt til 
virksomheder gennem alle tre år på uddannelsen. 

SPØRGSMÅL?   
Læs mere på nielsbrock.dk/IBB, eller kontakt en studie-
vejleder på tlf. 33 41 91 60 eller mail digstudie@brock.dk.

BIC, Business & International Culture 

INTERNATIONALT ENGAGEMENT

Forretnings-, sprog- og kulturforståelse går hånd i hånd, 
hvis du drømmer om et job i en international virksom-
hed eller organisation. Business & International Culture 
(BIC) er for dig, der gerne vil arbejde internationalt og 
bidrage til at løse de globale udfordringer, verden står 
overfor. Undervisningssproget er dansk. På BIC har vi 
studierejser til europæiske destinationer på 2. år. På 
3. år skal du to uger i praktik i en selvvalgt virksomhed 
eller organisation, gerne i udlandet. Elevinddragelse i 
udvikling og afholdelse af forskellige aktiviteter bliver 
prioriteret højt. Hvert år afholder eleverne på tværs af 
årgangene Global Council Conference (GCC), hvor du 
vil få mulighed for at møde mennesker, der i det daglige 
arbejder med globale problemstillinger. Her skal du 
også selv give dine bud på, hvordan vi i fællesskab kan 
sikre udvikling og velstand med respekt for miljø, politi-
ske og kulturelle forskelligheder. 

SPØRGSMÅL? 
Læs mere på nielsbrock.dk/business-international-
culture, eller kontakt en studievejleder på tlf. 33 41 91 60 
eller mail digstudie@brock.dk.
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Elite-linjerne 

På Det Internationale Gymnasium har vi tre elite-linjer: 
Business Elite, Business & Economics og Business & 
Science.

Fælles for elite-linjerne er, at eleverne har et højt drive 
og er fagligt ambitiøse og nysgerrige. De arbejder både 
med at gå i detaljen og med den større sammenhæng. 
Derfor har elite-klasserne 5-6 A-fag, flere B-fag og 
ekstra meget supplerende stof og flere udfordringer 
sammenlignet med andre klasser. Vi giver desuden 
plads til at udvikle dine unikke kompetencer. Eliten har 
mange ekstra-curriculum-aktiviteter i samarbejde med 
små og store virksomheder, organisationer mv.

På elite-linjerne har vi studierejser til europæiske desti-
nationer på 2. år, hvor vi blandt andet besøger interna-
tionale virksomheder, organisationer og institutioner. På 
3. år skal du en uge i praktik i en selvvalgt virksomhed, 
organisation eller på et universitet.

Alle tre elite-linjer har en veletableret mentorordning. Du 
har også mulighed for at følge Akademiet for Talentfulde 
Unge, Science-talenter og Forskerspirer-programmerne.

Elite-linjerne er for dig, der er glad for det høje faglige 
niveau og søger socialt fællesskab netop i fagligheden. 

Business Elite
 
HØJ FAGLIGHED OG MANGE UDFORDRINGER

Business Elite er for dig, der interesserer dig for handel, 
økonomi, sprog, økonomi og samfundsforhold – og som 
er topmotiveret og gerne vil gøre en ekstra indsats for 
at nå dit mål. På Business Elite kan du bl.a. udfordre dig 
selv med 5-6 fag på A-niveau og få undervisning i både 
virksomheder og på videregående uddannelsesinstitu-
tioner, som vi samarbejder med. 

SPØRGSMÅL?  
Læs mere på nielsbrock.dk/business-elite, eller kontakt 
en studievejleder på tlf. 33 41 91 60 eller mail  
digstudie@brock.dk.

Business & Science Elite 

KOMBINÉR FORRETNINGSFORSTÅELSE  

OG NATURVIDENSKAB 

Business & Science Elite er en studieretning, der kom-
binerer forretningsforståelse med naturvidenskab på 
højt niveau. Mange teknologi- og forskningstunge virk-
somheder efterspørger kandidater med netop denne 
kombination. På Business & Science Elite bliver du 
klogere på handel, økonomi, matematik, fysik og kemi.

SPØRGSMÅL?   
Læs mere på nielsbrock.dk/business-science-elite,  
eller kontakt en studievejleder på tlf. 33 41 91 60 eller 
mail digstudie@brock.dk.

Business & Economics Elite 

KOMBINÉR VIRKSOMHEDER OG SAMFUND

På Business & Economics Elite bliver du undervist i 
både virksomheds– og samfundsøkonomi samt inter- 
national økonomi og matematik på et højt fagligt niveau. 
Studieretningen har, ud over de klassiske merkantile 
fag, særligt fokus på politik, virksomheds- og sam-
fundsøkonomi. Eleverne deltager i DM i samfundsfag 
og nationaløkonomi, og mange af ekskursionerne vil 
have en samfundsorienteret vinkel.

SPØRGSMÅL? 
Læs mere på nielsbrock.dk/business-economics-elite, 
eller kontakt en studievejleder på tlf. 33 41 91 60 eller 
mail digstudie@brock.dk.

Studieretningsoversigt 
Det Internationale Gymnasium

Obligatoriske fag: Dansk A · Engelsk A · Afsætning B · Historie B · International Økonomi B · Matematik B · 
Virksomhedsøkonomi B · Tysk/Fransk B · Erhvervsjura C · Informatik C · Samfundsfag C · Erhvervscase 
2. fremmedsprog : Spansk/Kinesisk/Fransk A er begyndersprog og Tysk/Fransk B er fortsættersprog.

*   Tysk/Fransk A foregår to eftermiddage om ugen i 3.g kl. 16.00-17.40.
**  Matematik A (dansksproget) foregår to eftermiddage om ugen i 3.g kl. 16.00-17.40.

Studieretning Studieretningsfag 2. fremmedsprog Valgfag

Business Elite  
(dansksproget)

Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A 

Tysk B / Fransk B 2 ekstra valgfag vælges (obligatorisk):  
Tysk/Fransk A*, Matematik A, International  
økonomi A eller Erhvervsjura B

Business & Economics Elite
(dansksproget)

International Økonomi A  
Virksomhedsøkonomi A

Tysk B / Fransk B Samfundsfag A (obligatorisk), 1 ekstra valgfag kan 
vælges (frivilligt): Matematik A eller Tysk/Fransk A*

Business & Science Elite
(dansksproget)

Matematik A
Virksomhedsøkonomi A

Tysk B / Fransk B Kemi B og Fysik B (obligatorisk), 1 ekstra valgfag 
kan vælges (frivilligt): Fysik A, International  
Økonomi A eller Tysk/Fransk A*

Business & International  
Culture (dansksproget)

Afsætning A
International Økonomi A

Afsætning A
International Økonomi A

Tysk B / Fransk B

Spansk A /  
Kinesisk A /  
Fransk A

Kulturforståelse C (obligatorisk), 1 ekstra valgfag 
vælges (obligatorisk): Kulturforståelse B, Sam-
fundsfag B, Tysk/Fransk A*, eller Matematik A**

Kulturforståelse C (obligatorisk), 1 ekstra valgfag 
kan vælges (frivilligt): Kulturforståelse B eller  
Samfundsfag B. Mulighed for Matematik A**

Afsætning A
International Økonomi A

Tysk B / Fransk B Kulturforståelse C (obligatorisk), 1 ekstra valgfag 
vælges (obligatorisk): Matematik A, Virksomheds-
økonomi A eller Tysk/Fransk A*

Afsætning A
International Økonomi A

Spansk A /  
Kinesisk A 
/ Fransk A

Kulturforståelse C (obligatorisk).  
Mulighed for Matematik A**

IBB 
(engelsk- 
sproget)

IBB 
Shipping
(engelsk- 
sproget)

IBB  
High 
School 
(engelsk-
sproget)
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Masterclasses for alle 4 gymnasier

For de ekstra ihærdige elever udbyder vi en række masterclass-forløb inden for forskellige emner og fagretninger. Udvikling 
og gennemførsel af disse forløb foregår ofte i samarbejde med større danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Af tidligere udbudte forløb kan nævnes:

• Matematik
• Jura
• Tysk
• Fransk
• International økonomi og verdenshandel (i samarbejde med Maersk)
• Revision (i samarbejde med Deloitte)
• Privatøkonomi (i samarbejde med Finansrådet)
• Virksomhedsanalyse (i samarbejde med PwC)
• Årsrapporten (i samarbejde med E&Y)
• Business English (i samarbejde med Cambridge University)
• Innovation (i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen)
• Office-pakken (i samarbejde med Microsoft)
• Kulturledelse og økonomi (i samarbejde med Det Kongelige Teater)

Vi udvikler hele tiden nye forløb sammen med både elever og virksomheder, som er tidssvarende i forhold til, hvad  
erhvervslivet efterspørger. 
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Fagligheden kommer i første række på Niels Brock. Men 
der bliver også masser af lejlighed til at feste og hygge 
med dine nye gymnasiekammerater. 

GALLAFEST

Lange kjoler, smoking, opdækkede borde og champag-
nepropper, der springer. Én gang om året får du lov til at 
slippe din indre prinsesse eller gentleman løs, når der er 
full-blown galla på programmet. 

SIDSTE SKOLEDAG

Endnu en stolt Niels Brock-tradition. I maj samles alle
3.g’erne på hvert gymnasie til fælles morgenmad. Her- 
efter ifører de sig stråhatte og går i fælles optog gennem 
byen til gymnasierne, hvor det bliver afsløret, hvilke fag 
der er udtrukket til eksamen. 

DIMIS SION

Når din eksamen er overstået, og du har fået din studen-
terhue solidt plantet på hovedet, fejrer vi det med pomp 
og pragt. Dimissionerne afholdes på Børsen. Herefter 
er der studenterkørsel med visit hos elevernes stolte 
familier.

OG MEGET MERE

Virksomhedsbesøg, halloween-fester, juleafslutninger, 
fredagscaféer og idrætsdage er andre eksempler på 
aktiviteter, du kan glæde dig til at opleve på Niels Brock. 
Det bliver helt sikkert ikke kedeligt. 

ELEVRÅD OG FESTUDVALG

Vi har virkelig gode og velfungerende elevråd og fest- 
udvalg på alle fire gymnasier, der er i tæt dialog med 
ledelsen. På Niels Brock har vi også ét samlet elevråd, 
MegaBrock, med elevrådsrepræsentanter fra alle gym-
nasierne. De mødes minimum fire gange årligt sammen 
med ledelsen på Niels Brock og planlægger bl.a. aktivite-
ter og kampagner på tværs af alle gymnasierne.

NIELS BROCKS BIBLIOTEK

Selvom bøgerne er overvejende digitiale, kan du få brug 
for en bibliotekar – fx når du skal skrive opgaver. På 
Niels Brock har vi vores eget bibliotek og vores egen 
bibliotekar, som bl.a. kan hjælpe dig med indsamling 
af materialer, søgninger, litteraturlister og meget mere. 
Vi har også et digitalt bibliotek, hvor du får adgang til 
alle de digitale ressourcer, som Niels Brock stiller til 
rådighed. Her kan du også finde en masse info om, hvor 
og hvordan man finder materialer til opgaver, undervis-
ningsmaterialer, opgaver og quizzer. 

DIGITAL POST

NÅR DU BLIVER OPTAGET PÅ NIELS BROCK 

Når du søger om optagelse på Niels Brock, vil alle breve 
om din optagelse blive sendt til din egen e-boks – og 
det er dit eget ansvar at tjekke den. Der sendes ikke 
post til dine forældre/værge med info om optagelse. 

Fester, traditioner og meget mere


