
AG I TAL:

ELEVER DER OPTAGES PÅ EN   

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE:

Allerød Gymnasium: 

76%
Landsgennemsnit: 

71%

SAMLET KARAKTER- 

GENNEMSNIT:

Allerød Gymnasium: 

7,8
Landsgennemsnit: 

7,4

GENNEMFØRELSES- 

PROCENT:

Allerød Gymnasium: 

89%
Landsgennemsnit: 

85%

• Alle tal er de senest 
tilgængelige fra UVM

AG ER ET FANTASTISK  

GYMNASIUM!

På Allerød Gymnasium tilbyder vi dig trygge rammer,  
der giver plads til, at du kan udvikle dig i fællesskab  
med andre. Du vil opleve at blive fagligt udfordret  
og blive en del af et stærkt socialt sammenhold.  
Som elev på AG vil du få mange spændende  
tilbud om aktiviteter, der ligger ud over under- 
visningen. På Allerød Gymnasium er vi stolte  
af vores skole. Særligt stolte er vi af vores  
resultater, fællesskab og faciliteter. Vi sætter  
stor pris på vores mange dygtige lærere, der  
brænder for at undervise og følge dig godt  
på vej videre ud i livet.

Læs mere om gymnasiet på vores hjemmeside: 

www.allerodgymnasium.dk

Eller mød os på :

  

    

  

Din

fremtid

starter

her

Velkommen til AG  

Orienteringsmøde 

torsdag d. 17. januar, 

2019 kl. 19.00

STUDIERETNINGER 

2018/2019

Allerød Gymnasium udbyder et bredt udvalg af  
studieretninger inden for områderne:

• Naturvidenskab
• Samfundsvidenskab
• Sprog
• Musik

Lyst til internationalt? 

Vi har tradition for at oprette en international klasse.

Lyst til idræt? 

Vi har tradition for at oprette en klasse med idræt  
på B-niveau.

Du kan også få masser af valgfag, f.eks. idræt, psykologi, 
astronomi, billedkunst, biologi, drama, engelsk, erhvervs-
økonomi, filosofi, fysik, kemi, fransk, tysk, matematik, musik, 
naturgeografi, religion og samfundsfag.

ALLERØD GYMNASIUM

Rådhusvej 6, 3450 Allerød, tlf. 48 17 75 55

@allerodgymnasium 

@allerod_gymnasium 
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JEG VIL GERNE FORTÆLLE 

DIG LIDT OM ALLERØD 

GYMNASIUM

Når jeg taler med eleverne her på skolen, fortæller de 
mig, at de går her for at udvikle sig fagligt og person-
ligt. De vil videre i uddannelsessystemet, og undervejs 
vil de udfordres, møde nye venner og samle på ople-
velser, der gør dem klar til livet efter gymnasiet.

Og det er præcist det miljø du møder, når du starter 
på Allerød Gymnasium! Her møder du dygtige og 
engagerede lærere i et rart og trygt miljø, hvor man 
trives, og hvor der er plads til mange oplevelser. Ud 
over undervisningen tilbyder Allerød Gymnasium 
spændende internationale aktiviteter som f.eks. ud-
veksling med Taiwan og Belgien, skitur med idræt B, 
gode fester, talentaftener for de kreative, spændende 
science-aktiviteter, et bredt udvalg af talenttilbud, 
LAN-aftener, spændende fællestimer og skolens 
store årlige musical-opsætning – der sker meget her 
på AG, og her er plads til alle! Vi glæder os til at møde 
dig!

MUSIK OG DRAMA

På AG vil vi gerne give god 
plads til de kreative fag, og 
vi har en ny, topmoderne 
musik- og dramafløj, der 
sætter rammerne for det. 
Her er en stor scene, et stort 
musiklokale, indbydende 
øvelokaler og et lydstudie! 
Det betyder, at der på AG 
er masser af musik både på 
musikholdene, men også til 
morgensamlinger, talentaf-
tener, fællesarrangementer, 
dramaaftener og årets store 
julekoncert. Man kan melde 
sig til kor, låne skolens nye 
øvelokaler og lydstudie til 
bandøvning, eller man kan 
melde sig til at være med i 
skolens musical, hvor netop 
musik og drama går op i en 
højere enhed.

INTERNATIONALE  

AKTIVITETER

På AG vil vi gerne udvide din 
horisont og byde hele verden 
indenfor. Derfor tilbyder 

vi mange spændende 
internationale aktivi-

teter. Det kan være 
udvekslingsople-

velser, hvor man 

indkvarteres privat eller selv 
åbner sit hjem for en gæst. På 
AG har vi f.eks. udvekslingsaf-
taler med Taiwan og Belgien. 
Vi tilbyder også fællestimer 
om spændende emner. 
Sidste år havde vi besøg af 
journalist og forfatter Abdel 
Aziz Mahmoud, der holdt op-
læg om at møde mennesker 
fra forskellige kulturer med et 
åbent sind. Japan-eksperten 
Asger Røjle var også forbi og 
fortælle om japansk kultur og 
politik. Vi sender hvert år alle 
vores 2.g’ere på den obligato-
riske studietur, ligesom nogle 
klasser og elever vil kunne 
opleve at komme på en rejse 
til London, til julemarked i 
Lübeck eller på en faglig tur 
med deres A-niveau fag.

SCIENCE

Alle naturvidenskabelige stu-
dieretninger på AG besøger 
i løbet af hvert skoleår enten 
erhvervsvirksomheder eller 
videregående uddannelser. 
Derudover tilbydes der også 
løbende spændende aktivi-

teter, bl.a. har vi i år haft alle 
fysik B elever til fysik faglige 
dage i Tivoli, ligesom man vil 
kunne opleve at komme på 
besøg på Avedøreværket. På 
AG er vi medlem af det natio-
nale projekt ScienceTalenter, 
der tilbyder spændende 
arrangementer inden for hele 
science-fagrækken.

FESTER

På Allerød Gymnasium er der 
fester og sociale aktiviteter 
gennem hele året. De er 
uden tvivl med til at skabe 
det unikke sociale sam-
menhold, vi har på AG. Her 
på AG tror vi på, at et godt 
socialt miljø er med til at 
skabe et godt fagligt miljø. 
Årets største fest er uden 
sammenligning Gallafesten i 
foråret, hvor pigerne kommer 
i smukke kjoler og drengene i 
velsiddende jakkesæt. 

AG SPORT

Sport er en central del af 
skolens sociale liv, og vi har 
fantastiske idrætsfaciliteter, 
som kan understøtte dette. 
Sportsåret indledes med en 
fælles idrætsdag, hvor man 
deltager i forskellige aktivi-
teter såsom squash og yoga. 
Derudover arrangeres der 
hen over skoleåret forskel-
lige sportsevents på tværs 
af årgange og klasser for 
alle elever, som har lyst til at 
dyrke sport og være sammen 
på en anden måde. Sidst 
men ikke mindst tilbydes 
hvert år en skiekskursion til 
Norge for elever med idræt 
på B-niveau.

SPROG

Udover engelsk har vi fransk, 
tysk og spansk på AG. Her på 
AG mener vi, at det er rigtig 
vigtigt at være god til sprog, 

og det er også vigtigt, at det 
er sjovt at lære. Derfor afhol-
der vi hvert år en dyst for alle 
2.g tysk-, fransk- og spansk-
hold i Sprograp, og skolen 
deltager i Sprogolympiaden. 
Vi har også haft fornøjelsen 
af gæstelærere fra forskellige 
spansktalende lande!

TALENTAKTIVITETER

På Allerød Gymnasium vil vi 
gerne give plads til elever 
med fagligt overskud. Derfor 
deltager vi i store talentpro-
jekter såsom Akademiet for 
Talentfulde Unge, Science-
Talenter, TURBO, Cambridge 
English Advanced og Projekt 
Forskerspirer. Derudover har 
vi mange forskellige interne 
master classes, f.eks. English 
masters, Science masters, 
DELF-Fransk masters, Dansk 
masters, Debate masters og 
Samfundsfag masters, som 
man kan deltage i.

KOM GODT IGENNEM 

GYMNASIET

På AG er det vigtigt for os, 
at alle elever får de bedst 
mulige vilkår for at komme 
godt igennem gymnasiet. Vi 
har meget dygtige studie-
vejledere og læse- og ma-
tematikvejledere. Vi holder 
lektiecafé flere gange om 
ugen. Derudover tilbyder vi 
eksamenstræning og åben 
vejledning i forbindelse med 
de større skriftlige opgaver 
og mundtlige eksaminer. 

INTERNATIONAL 

KLASSE

På AG har vi tradition for 
at oprette en international 
klasse, hvor der er en øget 
rejseaktivitet gennem alle tre 
år og et øget fokus på inter-
nationale og interkulturelle 
emner. Den er for dig, der har 
en bred politisk og kulturel 
interesse. I 1.g tager vi på ud-
veksling i Belgien og besøger 
EU’s hovedkvarter i Bruxelles, 
i 2.g tager klassen imod 
vores belgiske venner og 
rejser også på studietur til en 
europæisk hovedstad. I 3.g 
rejser klassen på en studietur 
til USA. I løbet af skoleåret er 
der særaktiviteter for klassen, 
såsom fællestimer om inter-
kulturelle kompetencer og 
særlige studieretningsdage.

Kirsten Schiellerup, 
rektor
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