
STX
Læs om: studieretninger, 
studierejser, sport, musik, 
dramatik, talentudvikling, 
fællesskab og meget mere.



På Morsø Gymnasium er der plads til alle. Både 
de super ambitiøse og dem med mere beskedne 
ambitioner. En studenterhue er vejen til både  
videregående uddannelse, til håndværk og meget 
andet. Den åbner døre i livet.

Mangfoldigheden på vores gymnasium er stor – 
kæmpe stor. Eleverne føler sig godt tilpas, fordi 
der er plads til alle typer unge. Dertil er Morsø 
Gymnasium egnens ældste gymnasium med liv- 
lige og dybe traditioner. På den måde er vi et 
gymnasium, som er som alle andre og et gymna-
sium, som er helt sin egen. 

Vi har idræt i fokus og har flere tilbud til 

sportsinteresserede unge, blandt andet kan man 
gå på Sports College Mors og færdes i miljøet 
omkring ligaklubben Mors-Thy Håndbold. 

Som noget ganske særligt udbyder vi Dramatik på 
A-niveau, som det eneste gymnasium i Jylland. 
Det der gør det yderligere særligt, er at vi går i 
skole i et hus, hvor der er to teatre.  
Dramatik A har et specielt samarbejde med Lim-
fjordsteatret, hvor eleverne kan prøve sig af både 
backstage og på scenen. Det kan intet gymnasium 
i Danmark matche. 

Skolen har en størrelse, så de fleste kender hinan-
den – både elever og ansatte. 

Du kan læse meget mere om STX og vores gym-
nasium på de følgende sider.

Vi glæder os til at lære dig godt at kende. 

Ann Balleby 
Rektor

                                 

 Velkommen til Morsø Gymnasium



Den almene dannelse giver de 
unge et gevaldigt løft og udsyn»

”Jeg kan stadig ærgre mig over, at jeg ikke valgte at     
gå på gymnasiet i stedet for at gå direkte på landbrugsskole efter 
folkeskolen. Jeg mener, den almene dannelse, som gymnasiet repræ-
senterer, giver de unge et gevaldigt løft og udsyn, som de vil kunne 
trække på  – uanset hvilken videre uddannelse de vælger.” 

Hans Ejner Bertelsen, 

Borgmester Morsø Kommune - og far til to STX-studenter

Morsø Gymnasium blev grundlagt i 1941 på den gamle M.C. 
Holms skole i Nykøbing. I 1982 flyttede gymnasiet til Lim-
fjordsvej 95.

På Morsø Gymnasium går der ca. 270 elever fordelt på fire 
studieretninger - samfundsfaglig, sproglig, naturvidenskablig 
og kunstnerisk.

Gymnasiet er løbende moderniseret med særlige musik- 
lokaler, teatersal, kemilaboratorium, sportshal med klatre-
væg, kunstgræsbaner, atletikanlæg, basketballbaner og et 
naturfagscenter.

I 2017 fik Morsø Gymnasium som det eneste gymnasium 
vest for Storebælt dramatik på A-niveau.

 Historie

»



STX giver adgang til alle videregående uddannelser, så du skal vælge 
den studieretning, du brænder for.

Når du starter hos os, får du et grundforløb, hvor du prøver forskellige 
fag af. Først i grundforløbet skal du vælge den studieretning, du ønsker.

Her kan du læse mere om Morsø Gymnasiums studieretninger.

Drømmer du om at blive arkitekt, flyveleder, 
pilot, finansøkonom, officer i hæren, antropolog, 
jordbrugsøkonom, advokat, multimedie- 
designer, journalist, sociolog eller psykolog?

Samfundsfag A – Engelsk A
Samfundsfag A – Matematik A

Vælg samfundsvidenskab, hvis du gerne vil være 

klogere på, hvordan vores samfund er skruet 
sammen, og hvad der påvirker det.

Vi arbejder med dansk og international politik, 
økonomi, statistik og samfundssystemer. Vi går i 
dybden med international politik og medier.

I løbet af året får vi besøg af gæsteforelæsere, vi 
tager på ekskursioner for at overvære en retssag, 

og vi besøger vigtige politiske, danske institu- 
tioner såsom Nationalbanken og Folketinget.

I 2021 havde vi kommunalvalg og skolens sam-
fundsfagselever fulgte valget helt tæt på. De var 
på valgstederne på dagen, hvor der blev lavet en 
exit poll. Vores resultat blev fulgt nøje af alle og 
var tæt på 100% korrekt.

 Studieretninger

 Samfundsvidenskablige 



Fag på studieretningen Samfundsfag A – Engelsk A

Studieretningsfag
Samfundsfag A
Engelsk A
 
Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Fysik C, Idræt C, Matematik B, Biologi C, Oldtidskund-
skab C, Religion C, Kunstnerisk fag C, 2. fremmedsprog A/B

2. fremmedsprog (vælg et)
Tysk B, Spansk A, Fransk A
 
Kunstnerisk fag (vælg et)
Musik C, Mediefag C, Dramatik C, Billedkunst C

Fag på studieretningen Samfundsfag A – Matematik A

Studieretningsfag
Samfundsfag A
Matematik A
 
Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Fysik C, Idræt C, Engelsk B, Biologi C, Oldtidskundskab 
C, Religion C, Kunstnerisk fag C, 2. fremmedsprog A/B

2. fremmedsprog (vælg et)
Tysk B, Spansk A, Fransk A
 
Kunstnerisk fag (vælg et)
Musik C, Mediefag C, Dramatik C, Billedkunst C

 Valgfag
Valgfag (Sa-En/Ma)

Bundne valgfag: Du skal vælge 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin C. Derudover skal 
du vælge 1 naturvidenskabeligt fag på C-niveau eller B-niveau.

Frie valgfag (hvis du har fransk A eller spansk A): Du har plads til 1 valgfag

Frie valgfag (hvis du har tysk B): Du har plads til 2 valgfag

C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi

B-niveau: Billedkunst, Biologi, Fysik, Idræt, Kemi, Musik, Naturgeografi, Religion, Medie-
fag, Dramatik

A-niveau: Engelsk/Matematik, Tysk



Drømmer du om at blive dyrlæge, ingeniør, 
læge, sygeplejerske, jordemoder, tandlæge,  
politibetjent, bioanalytiker, maskinmester, 
it-tekniker, multimediedesigner, lærer, farmako-
nom eller softwareudvikler? 

Matematik A – Fysik B – Kemi B
Biologi A- Kemi B 

Vælg naturvidenskab, hvis du er vild med at ud-
forske, hvordan verden hænger sammen, lære 
om naturen, kroppen, verdens opbygning og 
rummet, og hvis du gerne vil eksperimentere og 
lave forsøg. Vi tager på ekskursioner i naturen, 

undersøger dyre- og planteriget, forarbejder rå-
olie, brygger øl, bliver klogere på krop og fysik, 
besøger geologiske udstillinger og opsøger ny 
viden hos danske laboratorier såsom blod- 
banken og DTU. Vi arbejder også i vores eget 
naturfagscenter, og du kan tage flyvecertifikat 
og flyve svævefly.

Naturvidenskab med matematik på A-niveau og 
fysik og kemi på B-niveau giver dig direkte ad-
gang til at videreuddanne dig, når du er færdig 
med gymnasiet.

 Naturvidenskablige

Fag på studieretningen Matematik A – Fysik B – Kemi B

Studieretningsfag
Matematik A, Fysik B, Kemi B
 
Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Biologi C, Engelsk B, Idræt C, Oldtidskundskab C, 
Samfundsfag C, Religion C, Kunstnerisk fag C, 2. Fremmedsprog A/B
 
2. fremmedsprog (vælg et)
Tysk B, Spansk A, Fransk A
 
Kunstnerisk fag (vælg et)
Musik C, Mediefag C, Dramatik C, Billedkunst C

Valgfag (Ma-Fy-Ke)

Bundne valgfag: Du skal vælge naturgeografi C, biologi B, fysik A eller kemi A.

Frie valgfag: Du skal vælge 1 valgfag.  
Hvis du har tysk B, skal du dog vælge 2, hvoraf 1 er på A-niveau, med mindre 
du har valgt fysik A eller kemi A.

C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin,  
Psykologi, Naturgeografi

B-niveau: Billedkunst, Biologi, Idræt, Musik, Religion, Samfundsfag,  
Mediefag, Dramatik

 A-niveau: Engelsk, Fysik, Kemi, Tysk

 Valgfag



Fag på studieretningen Biologi A - Kemi B

Studieretningsfag
Biologi A
Kemi B
 
Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Fysik C, Idræt C, Engelsk B, Biologi C, Oldtidskundskab C, 
Religion C, Kunstnerisk fag C, 2. fremmedsprog A/B

2. fremmedsprog (vælg et)
Tysk B, Spansk A, Fransk A
 
Kunstnerisk fag (vælg et)
Musik C, Mediefag C, Dramatik C, Billedkunst C

 Valgfag
Valgfag (Bi-Ke)

Frie valgfag: Du skal vælge 2 valgfag.
Hvis du har tysk på B, skal du dog vælge 3, hvoraf 1 er på A-niveau.

C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin,  
Psykologi, Naturgeografi

B-niveau: Billedkunst, Fysik, Idræt, Musik, Religion, Samfunds-
fag, Mediefag, Dramatik

 A-niveau: Engelsk, Kemi, Matematik, Tysk

” Mange siger ofte i deres gymnasietid ”Hvad skal 
jeg dog bruge det her til i mit videre liv?”. Men det 
har jeg i den grad fundet ud af. Som sygeplejerske-
studerende har jeg en enorm gavn af min naturvi-
denskabelige studieretning som bød på biologi A og 

kemi B. Disse to fag giver i fællesskab en kæmpe forforståelse for en masse 
på sygeplejeuddannelsen. Især i anatomi, fysiologi samt i mikrobiologi, og 
det nyder jeg rigtig godt af, og det gør mit studie mere overskueligt”.

Alberte Villadsen, sygeplejerskestuderende og student anno 2021

» «   Her kan jeg i den 

grad bruge min STX



Drømmer du om at arbejde med amerikanske/
europæiske studier, sprog, historie, journali-
stik, kommunikation, undervisning, pædagogik, 
international virksomhedskommmunikation eller 
oversættelse?

Engelsk A - Spansk A/Fransk A/Tysk A - Italiensk B
Engelsk A - Spansk A/Fransk A - Tysk B

Vælg sprog, hvis du vil være dygtig til at tale,  

skrive og forstå sprog, og hvis du er nysgerrig 
efter at lære mere om sprogs opbygning og om 
mennesker og kulturer i forskellige dele af ver-
den. 

Vi har fokus på verden omkring os, hvordan an-
dre nationaliteter lever, og hvordan deres historie 
og politik har indflydelse på deres hverdag. 

Du får mulighed for at komme på rejse med dit 

sproghold og stifte bekendtskab med nogle af de 
lande, du lærer om. Vi har et godt udvekslings-
samarbejde med gymnasier i Spanien og Frankrig 
og med sprogskoler i Tyskland og Italien.

Danmark er et lille land, vi er afhængige af han-
del og samarbejde med andre lande, og det giver 
efterspørgsel efter medarbejdere, der kan tale og 
skrive flere sprog.

 Sproglige

Fag på studieretningen Eng A - Sp/Fr/Ty A - Italiensk B

Studieretningsfag
Engelsk A
Spansk A / Fransk A / Tysk A
Italiensk B
 
Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Biologi C, Fysik C, Idræt C, Matematik C, Samfundsfag 
C, Oldtidskundskab C, Religion C, Kunstnerisk fag C.
 
Kunstnerisk fag (vælg et)
Billedkunst C
Dramatik C
Mediefag C
Musik C



Fag på studieretningen Eng A - Sp/Fr A - Tysk B

Studieretningsfag
Engelsk A
Spansk A / Fransk A
Tysk B
 
Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Biologi C, Fysik C, Idræt C, Matematik C, Samfundsfag C, Old-
tidskundskab C, Religion C, Kunstnerisk fag C.
 
Kunstnerisk fag (vælg et)
Billedkunst C, Dramatik C, Mediefag C, Musik C

Valgfag (En-Sp/Fr/Ty-It/Ty)

Bundne valgfag: 
Du skal vælge ét af fagene latin C, naturgeografi C, kemi C, biologi B 
eller fysik B.

Frie valgfag - du skal vælge 3:

C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psy-
kologi, Naturgeografi

B-niveau: Billedkunst, Biologi, Fysik, Idræt, Kemi, Italiensk/tysk, 
Matematik, Musik, Naturgeografi, Religion, Samfundsfag,  
Mediefag, Dramatik

 A-niveau: Tysk/italiensk

 Valgfag



 Kunstneriske

Drømmer du om at blive skuespiller, instruktør, 
filmfotograf, skolelærer, designer, manuskript-
forfatter, tv – og medietilrettelægger, musiker, 
pædagog, psykolog, filmproducer, socialråd- 
giver, multimediedesigner eller musikterapeut?

Dramatik A - Engelsk A
Musik A - Engelsk A
Musik A - Matematik A

Vælg kunst med fokus på musik, hvis du er vild 
med at synge og spille musik, eller vælg drama-
tik, hvis du vil arbejde med at bruge kroppen og 
stemmen. 
Måske drømmer du om at være bedre til at stille 
dig op foran andre og turde tage chancer eller 
lære at lede et projekt.

På den kunstneriske studieretning går du sam-
men med klassekammerater, der brænder for 
dramatik eller musik.

Vi tager på studierejse og oplever musik og 
drama i et andet land. Vi deltager i forskellige 
workshops og tager ud for at se professionelle 

koncerter og forestillinger.

I løbet af året kommer vi på turné, og hvert år 
opsætter gymnasiet en musicalproduktion med 
dramatik- og musikelever som hovedkræfterne 
bag.

Du behøver ikke kunne spille et instrument eller 
have stået på en scene før. Vi lærer dig det hele.

Morsø Gymnasium er det eneste gymnasium i 
Danmark, hvor du kan blive student med dra-
matik på A-niveau og bo på kollgium tilknyttet 
skolen.

Fag på studieretningen Dramatik A - Engelsk A

Studieretningsfag
Dramatik A
Engelsk A
 
Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Biologi C, Fysik C, Idræt C, Matematik B,  
Oldtidskundskab C, Religion C, Samfundsfag C, 2. fremmedsprog A/B
 
2. fremmedsprog (vælg et)
Tysk B
Spansk A
Fransk A



Valgfag (Mu-Ma/En)

Bundne valgfag: 
Du skal vælge 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller latin C. Derudover skal du vælge 1  
naturvidenskabeligt fag på C- eller B-niveau.

Frie valgfag (hvis du har fransk A eller spansk A): Du har plads til 1 valgfag.

Frie valgfag (hvis du har tysk B): Du har plads til 2 valgfag:

C-niveau: Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Kemi, Latin, Psykologi, Naturgeografi

B-niveau: Biologi, Fysik, Idræt, Kemi, Naturgeografi, Religion, Samfundsfag

A-niveau:  Matematik/Engelsk, Tysk

 Valgfag

”På Morsø Gymnasium oplevede jeg, at der er 
plads til nysgerrighed, fordybelse og kreati-
vitet i forbindelse med undervisningen. MGY 
kan tage æren for, at jeg i dag er blevet SÅ 
interesseret i dansk- og musikfaget, at jeg om 
kort tid kan kalde mig gymnasielærer i selv 
samme fag.”

Ida Storm, snart cand. mag i dansk og musik og student anno 2013

»   Nysgerrighed, fordybelse 

 og kreativitet «Fag på studieretningen Musik A - Matematik A/Engelsk A

Studieretningsfag
Musik A
Matematik A/Engelsk A
 
Obligatoriske fag
Dansk A, Historie A, Biologi C, Fysik C, Idræt C, Engelsk B, Oldtidskundskab 
C, Religion C, Samfundsfag C, 2. fremmedsprog A/B
 
2. fremmedsprog (vælg et)
Tysk B
Spansk A
Fransk A



Brænder du for alt, der har med teater at 
gøre, skal du vælge dramatik på Morsø 
Gymnasium.

Vi er det eneste gymnasium i Danmark, hvor 
du kan få dramatik på A-niveau, og hvor du 
kan bo på kollegium, som du kan læse mere 
om på næste side.

I dramatik arbejder vi med krop og stemme, 
spiller teater og lærer, hvordan vi sætter et 
teaterstykke op fra start til slut. Vi samar-
bejder også på tværs af andre fag. Læser du 
Shakespeare i engelsk, kommer du på gulvet 
og spiller scener fra teksterne.

Vi tager ofte ud og ser professionelle 
forestillinger, og du kommer med på 
workshops med professionelle skue-
spillere, instruktører og scenografer.
Vores samarbejdspartner, Limfjordstea-
tret, indviede i 2019 et helt nyt teaterhus 
lige ved siden af Morsø Gymnasium, og 
vores dramatikundervisning flyttede med 
ind i de nye lokaler.

Limfjordsteatret tilbyder en toårig ta-
lentuddannelse, Teater Talent Mors, som 
optager nye elever hvert andet år. Her får 
du træning af professionelle undervisere 
og kan samtidig tage din studentereksamen 
på Morsø Gymnasium.

 Mere om drama

”Hver dag snakker jeg med alle slags mennesker fra narkomanen til 
arkitekten, og jeg skal kunne tune mig ind på, hvordan personen forstår 
sin sygdom. Min gymnasietid med drama har givet mig en forståelse for 
mennesker med forskellige baggrunde og forskellige faggrupper og en 
evne til at sætte mig i deres sted, som er uvurderlig.” 

Paul Erik Landegent Peterslund, reservelæge, student fra Morsø Gymnasium og tidligere dramaelev

» «   Drama giver en 

forståelse af mennesker



Musikelskere føler sig hjemme på Morsø Gymnasium. Du 

behøver ikke spille et instrument, når du starter, så længe 

du brænder for musik og har lyst til at lære og prøve dig 

selv af. Resten hjælper vi dig med.

Du får meget musik på skemaet, og musikken kommer 

også til at spille en rolle i dit andet studieretningsfag, 

som er engelsk. Med musik bliver du udfordret inno-

vativt og kreativt i trygge rammer.

I løbet af skoleåret deltager vi i workshops og tager 

på ekskursioner til musicals og koncerter.  

Vi optræder til skolens arrangementer, og vi tager 

også på turné. Hvert forår arrangerer vi en stor 

forårskoncert, og hvert andet år sætter vi en flot 

musical op i gymnasiets store teatersal.

Som musikelev kan du altid få adgang til vores 

musiklokaler med masser af udstyr.  

Mange af vores musikelever spiller i bands og 

optræder med deres musik.

Musikmiljøet på Morsø Gymnasium er meget 

aktivt, og elever fra hele landet vælger musik 

hos os. Er du ikke fra området, kan du bo på 

Morsø Gymnasiums kollegium, som du kan 

læse mere om på næste side.

 Mere om musik

”Jeg gik på Morsø Gymnasium årgang 18/21 på musiklinjen. Her op-
levede jeg et helt enestående sammenhold blandt elever og lærere. Jeg 
blev beriget med alverdens viden og teknik inden for musikfaget, som 
jeg uden tvivl vil nyde godt af i fremtiden. Jeg fandt ligeledes ud af at 
man, uanset musikalsk niveau, kunne have tre fede år på musiklinjen 
med bl.a. turné og en fed og anderledes undervisning.”

Anne Havskov, student anno 2021

» «   Et helt enestående 

sammenhold



 Mere idræt

Når jeg tænker tilbage, så har jeg fået venner 
for livet, samt udviklet mig rent fagligt til at 
kunne klare mig senere i min karriere. 
Det passede mig rigtig fint, at skolen ikke er 
den største, men at man følte man kendte en 
stor del af skolens elever.

Allan Toft Hansen, elitehåndboldspiller og student anno 2017 og elev 

på håndboldcollege

» Sports College

gjorde en forskel

Hvis du er interesseret i sport, får du rig mulighed 

for at dyrke din interesse på Morsø Gymnasium. På 

gymnasiet findes en lang række faciliteter og tilbud, 

hvor du kan blive udfordret inden for dine foretrukne 

sportsgrene. 

Vi har egen klatrevæg, basketball-baner, atletikanlæg, 

kunststofbane samt gymnastiksal, sportshal og en 

enestående natur, der giver mulighed for alt lige fra 

mountainbiking til kajakture. 

I idrætsundervisningen kombineres teori og praksis, 

og du vil her få indsigt i emner som træningsfysiologi, 

anatomi, idrætspsykologi og træningsplanlægning. 

Alle elever får undervisning i idræt på C-niveau og der 

er mulighed for at vælge B-niveau i 3.g, hvilket giver et 

fagligt såvel som socialt supplement.

Ønsker du mere idræt, har vi 3 sportstilbud til dig.

SportX, MGY elitesport og Sports College Mors.

SportXSportX
SportX SportX giver dig muligheden for at få ekstra idrætsun-

dervisning i et 3-årigt forløb, som afsluttes med idræt 

på B-niveau i 3.g.

Den ekstra idrætsundervisning består blandt andet af 

en række ekskursioner, hvor du kommer til at prøve 

kræfter med f.eks. klatring, surfing og mountainbike. 

Du vil også få mulighed for at deltage i skolens årlige 

skitur allerede fra 1.g. Derudover arbejder vi med test 

af fysisk kapacitet, og du vil få muligheden for at for-

dybe dig i udvikling indenfor din egen sport.

SportX er både tiltænkt dig, som dyrker sport i din fri-

tid (eventuelt på eliteniveau), og dig, der gerne vil have 

idræt til at være en central del af din ungdomsuddan-

nelse. Tilbuddet er også for dig, som blot kan lide at 

dyrke idræt, men ikke nødvendigvis har en specifik 

sport, du dyrker i din fritid.

MGY-elitesport
Hvis du dyrker sport på højt niveau, så kan Morsø 

Gymnasiums tilbud, ”MGY-elitesport”, være løsningen 

for dig. Som MGY-elitesportselev får du hjælp og støt-

te til at planlægge din træning og din skoletid. Gen-

nem løbende kontakt med en mentor sørger vi for, at 

du kan prioritere din sport, uden at det skal stå i vejen 

for din studentereksamen.

«



Rejser du til Morsø Gymnasium fra et 
andet sted i landet, har gymnasiet et 
kollegium, Dueholmkollegiet, få minutter 
væk. Her kan du bo billigt og godt alene 
eller sammen med en gymnasiekamme-
rat. Kollegiet har opvaskemaskiner, og 
du kan købe adgang til vaskemaskine, 
tørretumbler og wifi.
På kollegiet får du venner på tværs 
af klasser og årgange. Kollegiet har 

tilknyttet en social vicevært, Per Hvass, 
som du kan kontakte 24 timer i døgnet. Per 
hjælper dig med alt lige fra at lappe cykel til 
at aflevere opgaver til tiden og komme op 
om morgenen.

Når du bor på kollegiet, er der gratis fælles 
morgenmad hver morgen på gymnasiet, og 
du får rabat på frokost i gymnasiets kantine. 
Beboerne på kollegiet arrangerer fælles-
spisning, fester, biografture og andre aktivi-
teter.

Læs mere på dueholmkollegiet.dk 

 Kollegium

 Sports College Mors

Skolen tilbyder også, at du kan blive en del af 
Sports College Mors, hvor du i skoletiden, kan 
få undervisning i håndbold, rytmisk gymna-
stik, badminton og fodbold. 

Sports College Mors er et tilbud til dig, der 
gerne vil udvikle dine færdigheder indenfor 
din idræt, samtidig med at du gennemfører 
en ungdomsuddannelse på kvalificeret vis.
Sports College Mors er stedet, hvor du får 
optimale muligheder i et kreativt idræts-
miljø, hvor kombinationen af uddannelse, 

personlig udvikling og sportslige udfordrin-
ger med højt engagement går op i en højere 
enhed.
Du kommer til at samarbejde med mange 
kompetente personer, som har den eksperti-
se, som er nødvendig for, at du kan indfri dine 
sportslige og faglige mål.

Du vil bo på enkeltværelser med toilet, bad og 
internet.

Læs mere på www.scmors.dk



Studierejser

Alle klasser kommer på studieture i Danmark og udlan-
det som en del af undervisningen.

I 2.g tager vi på studierejse til udlandet. Vi har tidligere væ-
ret i USA, Grækenland, England, Island, Malta, Østrig og 
mange fl ere lande.

Har du sprog, kan du også komme med dit sproghold på rej-
se for at udforske kultur og sprog i de lande, du lærer om. Du 
kan komme til Italien, Tyskland, Spanien eller Frankrig.
Efter studieturene kommer vi altid hjem med en ny forståelse 
for vores fag og vores kultur.

Studieturen har helt klart været noget af det fedeste - både for 
undervisningen og klassen. Da vi kom hjem, var undervisningen 
sat i et helt andet perspektiv, hvor alt gav 
meget mere mening. Og vi havde selvfølgelig 
en god klasse, inden vi tog afsted, men efter 
at have rejst sammen har vi det så meget 
sjovere både i og udenfor skolen!”
  
Caroline Viegh Jørgensen, 3g (21/22) 

Studietur er noget 

af det fedeste! «»



 Talentudvikling

Vi har talentprogrammer for elever, der brænder for deres fag og 
er ambitiøse.
I Talentakademiet finder du sammen med elever fra andre skoler 
løsninger på problemer eller cases. I er til forelæsninger, virk-
somhedsbesøg, og politikerinterviews, som skal forberede jer på 
arbejdet efter gymnasiet.

I innovationskonkurrencen Nordjyske Nyskabere dyster du med 
et hold fra Morsø Gymnasium mod hold fra hele regionen om at 
finde den bedste idé. Du er på workshops og arbejder med dygti-
ge innovatører fra hele Danmark.

Det kan klart anbefales!«»
Nordjysk talentakademi er et tilbud til alle 2.g klasser, som bestemt bør over-
vejes! Tilbuddet har lidt til enhver smag; Samfund & business, humaniora og 
naturvidenskab, og frygt ej, man behøver overhovedet ikke være hverken 
talentfuld eller nordjysk! Med en let og lille ansøgning vælger man sig ind 
på en retning og i selskab med en lærer, tager man 
afsted til 2-3 regional- og lokaldage pr. semester. 
Undervisningen ligger uden for pensum, og man får 
derfor blot udvidet sin viden inden for den retning, 
man interesserer sig for. Det kan klart anbefales!

Emma Nørtved Bork, 3g (21/22)



Vi ved godt, at noget af det vigtigste i dine 
gymnasieår er tiden med kammeraterne.

På Morsø Gymnasium har vi mange arrange-
menter hele året. Du kommer med til årsfest, 
koncerter og sportsturneringer. 
Du kan melde dig til elevrådet og blive en del 
af et stærkt fællesskab, eller til vores festud-
valg, Prüt, der holder fredagscafé og fester.

Du kan blive en del af elevernes velgøren-
hedsorganisation, H(å)BB, der samler penge 

ind til et børnehjem i Tanzania ved at arran-
gere fester, café og meget mere. Har du en 
journalist i maven, kan du komme til at skrive 
for elevernes skoleblad Kaka.

Hvert år kan du være en del af en stor musi-
cal, vi sætter op på gymnasiet, eller du kan 
spille til vores årlige forårskoncert.

Hver torsdag har vi frivillig idræt sammen, og 
vi afholder volleyball- og fodboldturneringer 
og atletikdag.

Det sociale liv på Morsø gymnasium er noget helt spe-
cielt. Det er nok fordi gymnasiet er mindre end de fl este, 
og derfor er det ikke unormalt at blande sig på tværs 
af klasserne og årgangene. Jeg selv 
er en del af elevrådet, og her får man 
virkelig muligheden for at mødes med 
elever fra andre klasser.
Generelt tror jeg, at det sociale liv her 
er noget af det bedste man kan få :) 

Nanna Rose Rask Jensen, 3g (21/22)

MGY - er noget 

helt specielt! «» Det sociale liv



Morsø Gymnasium gør alt, hvad vi kan for at 
støtte dig, mens du går hos os. I vores lektiecafé 
får du hjælp til skolearbejdet, hvis en opgave 
driller, eller et fag giver dig store udfordringer, og 
du kan få timer med en læsevejleder, hvis du har 
læsevanskeligheder. 

Alle kan komme ud for, at livet gør ondt, og hvis du 
i en periode har brug for en hånd med at få studie-
arbejdet til at hænge sammen, kan du gå til vores 
studievejledere. Vi tilbyder også en mentorordning, 
hvor du kan blive tilknyttet en lærer, der hjælper dig 
med at strukturere dit arbejde.

 Vi hjælper dig



Lim� ordsvej 95, 7900 Nykøbing Mors  
Tlf. 97 72 22 88, adm@morsoe-gym.dk

www.morsoegym.dk


