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VELKOMMEN 
TIL LEARNMARK GYMNASIUM HTX

SUNE AGGER  
REKTOR

På Learnmark Gymnasium HTX vil du opleve at 
blive en del af et stærkt fællesskab. Det fællesskab, 
som opstår, når man er afsted sammen på introtur 
i grundforløbet og tager til København i november 
i 1.g. Et fællesskab som opstår i klassen og via 
debatarrangementer, rejser, foredrag, fester og 
fællessamlinger. 

Du vil opleve en skole med højt til loftet og et sted, 
hvor man udvikler sig, og hvor der er plads til alle. 

HTX er en naturvidenskabelig og teknisk 
gymnasieuddannelse, og det indebærer, at der 
er en hel del teori, du skal lære, og at du får et højt 
naturvidenskabeligt niveau. 

Det særlige ved uddannelsen er, at vi gør meget for 
at sætte teorien i spil. For os er det vigtigt, hvordan 
du praktisk kan anvende teorien. Det er faktisk et 

meget stort omdrejningspunkt på HTX: Når du har 
viden om kroppens energi, så skal du også prøve 
at lave en energi-bar. Når du har tema-forløb om 
bæredygtighed, skal du også lave bæredygtige 
produkter. 

Du får mulighed for at eksperimentere med 
rigtig meget teknologi: Robotter, 3D-printer og 
-skanner, Green Screen-studie, Virtual Reality og 
avancerede biologiske måleinstrumenter. På HTX 
lærer du at bygge eller fremstille det meste, hvad 
enten det handler om mad, mekanik eller mursten.
For man forstår bare tingene rigtig godt, når man 
på HTX selv har prøvet at bruge teorien i praksis. 

I denne brochure kan du læse meget mere 
om Learnmark Gymnasium HTX. Men det er 
selvfølgelig ikke alt, du kan læse dig til. Hvis du er i 
tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge, vil jeg 
gerne komme med en opfordring: Vær nysgerrig, 
stil så mange spørgsmål, du kan komme i tanke 
om – og vælg efter interesse. Så er du virkelig godt 
på vej. Og du er naturligvis altid velkommen til at 
kontakte os. 

God læselyst!

Sune Agger
Rektor, Learnmark Gymnasium HHX og HTX



ER HTX 
NOGET FOR DIG?
Kan du svare ja til nogle af spørgsmålene, så er Learnmark Gymnasium HTX  
det oplagte valg for dig!

I design skal vi være kreative. 
Vi har fx udviklet en tallerken, 
som man bruger til receptioner, 
hvor man skal kunne holde 
tallerken, glas og serviet med 
én hånd. Vi tegnede vores 
forslag i IT-programmet 
Inventor og 3D-printede det 
herefter.  
DAVID, HTX

Da vi lavede vores første 
rigtige app, var der pres på. 
Det var nemlig svært at få 
den til at tale sammen med 
en database. Det lykkedes 
heldigvis!   
MARTIN, HTX

UNDERVISNINGENS INDHOLD
Jeg vil gerne udvikle ny teknologi, miljøvenlig 
energi og produkter, der gør hverdagen nemmere. 

Jeg drømmer om at udvikle sundere fødevarer og 
ny medicin. 

Jeg vil gerne designe en smukkere og mere 
funktionel verden. 

Jeg kan lide at arbejde med robotteknologi, 
3D-print, laserskærer, app-software og/eller 
moderne laboratorieudstyr. 

Jeg interesserer mig for, hvad der skal til for at 
sende en satellit i kredsløb, og hvorfor regnbuer 
opstår.  

Jeg kunne godt tænke mig at programmere 
fremtidens robotter.  

Jeg er interesseret i sport, hvordan min egen krop 
fungerer.

UNDERVISNINGSFORM
Undervisning, hvor jeg afprøver teorien i 
værksteder, laboratorier eller naturen, passer godt 
til mig.  

Jeg kan bedst lide at eksperimentere mig frem i 
stedet for at følge en manual.  

Jeg kan lide at arbejde i team, hvor vi arbejder 
tværfagligt med større projekter – måske løser vi 
et konkret problem for en virksomhed. 

Jeg synes, det er sjovt at deltage i konkurrencer, 
hvor jeg afprøver min viden og mine opfindelser 
over for fx virksomhedsledere og iværksættere. 

Jeg vil være fagligt stærk og have gode 
studiekompetencer, inden jeg fortsætter på en 
videregående uddannelse. 

I de tekniske  
og naturvidenskabelige fag  
arbejder du blandt andet med  

idéudvikling, hvor du eksperimenterer 
dig frem til den bedste løsning. 

Du laver prototyper på dine og dit 
teams opfindelser, der løser små 

og store problemer i hverdagen og 
for samfundet generelt. Til sidst 

dokumenterer du processen fra idé  
til færdigt produkt.

HTX er det 
naturvidenskabelige 

gymnasium, hvor du på 
et højt fagligt niveau bliver 

udfordret inden for science, 
IT, kommunikation, design, 

teknologi og sport.



ET OPLAGT VALG 
Er du vild med fysik, kemi, 
biologi og matematik og 
sammenhængen mellem disse 
fag? Så er HTX et oplagt valg 
for dig. 

Drømmer du derudover om at 
udvikle ny og bedre medicin, 
miljøvenlige kemikalier, sundere 
fødevarer eller løse nogle af 
samfundets store udfordringer 
inden for fx bioenergi, sundhed 
og miljø, har du på HTX flere 
muligheder for at komme 
nærmere din drøm.

Du kan fx vælge faget 
bioteknologi eller teknikfaget 
proces, levnedsmiddel og 
sundhed.

Gennem masser af forsøg 
og projekter i laboratoriet og 
naturen kommer du endnu 
tættere på livets mindste 
byggesten og din drøm.

HTX er derfor det oplagte 
valg, hvis du vil uddanne dig 
til fx læge, sygeplejerske, 
bioanalytiker, dyrlæge, 
farmaceut, tandlæge eller 
molekylærbiolog. 

MODERNE 
NATURVIDENSKAB

Jeg kan godt lide, når vi skal 
producere et eller andet. 
På den måde ser vi beviser 
på, hvorfor tingene hænger 
sammen, som de gør. Man kan 
også sige, at vi tester, hvad vi 
kan bruge den viden, vi har fået 
i undervisningen, til. 
JONAS, HTX

På HTX er der 
meget fokus på de 
naturvidenskabelige fag, 
fordi alle skal have både 
matematik, fysik og kemi 
på mindst B-niveau.  
FRIDA, HTX

Det var ret sjovt, da vi 
lavede energibarer. Da vi 
lavede opskriften, skulle vi 
lave beregninger på fx fedt- 
og energiindholdet – og 
så skulle de jo også gerne 
smage godt.
MARIA, HTX



FAG  
PÅ HTX  

VALGFAG - EKSEMPLER
Samfundsfag B
Idræt C  
Programmering C 
Innovation C
Psykologi C
International teknologi og kultur C

LØFT DIT FAG PÅ B-NIVEAU  
TIL A-NIVEAU
Engelsk A
Fysik A 
Kemi A
Matematik A
Teknologi A 

OBLIGATORISKE FAG
Dansk A 
Teknikfag A, vælg mellem
• Byggeri og energi
• Design og produktion
• Proces, levnedsmiddel og sundhed
• Digitalt design og udvikling
Teknologi B
Engelsk B
Fysik B
Matematik B
Kemi B
Idéhistorie B
Biologi C
Samfundsfag C
Kommunikation/IT C eller informatik C

Du sammensætter din 
uddannelse af en lang række 

fag og valgfag, så du får en 
studentereksamen, der  

passer til dig.

Efter tre måneder på HTX vælger 
du studieretning og valgfag 
ud fra dine interesser og din 

drømmeuddannelse.

IDRÆT B 
Er du glad for at være fysisk aktiv, og vil du samtidig 

vide mere om kroppen og processerne under 
bevægelse? Så er idræt på HTX noget for dig. I faget 

arbejder du med fysisk idræt inden for boldspil, 
klassiske og nye idrætter og musik og bevægelse. Du 

har også teori i relation til de fysiske discipliner som 
fx arbejdsfysiologi, anatomi, biomekanik, træning, 

kost og sundhed og livsstil. Det, du lærer i idræt, kan 
du også bruge i de andre fag på HTX.

OBS 
Studieretningsfaget Idræt B hører  

sammen med Bioteknologi A



TEKNOLOGI 
Teknologi er et af de fag, der giver HTX sin profil. Her 
lærer du at udvikle og fremstille produkter i vores 
værksteder. Det kan fx være udstyr, der gør biler 
mere miljøvenlige, så vi på den måde er med til at løse 
problemet med drivhuseffekten. Du lærer fx også om 
sammenhængen mellem teknologi og samfund – at 
teknologien på den ene side løser problemer, men på den 
anden side også skaber problemer. 

DESIGN
Design er meget praktisk, hvor du arbejder med 
kommunikationsdesign, arkitektur og produktdesign. 
Det vil sige, at du fx laver grafisk design af logo og 
hjemmeside, bygger modelhuse efter dine egne 
tegninger og tegner lamper, stole og køkkenredskaber, 
som gør hverdagen nemmere og smukkere.

KOMMUNIKATION / IT
I faget kommunikation/IT arbejder du med design og 
teknologi i digitale og trykte medier, og du øver dig i at 
bruge din viden i konkrete kommunikationsopgaver 
og projekter. Du lærer, hvordan man planlægger 
og styrer en opgave ud fra forundersøgelser, lige 
som du lærer at vælge medie og IT-værktøjer til 
forskellige kommunikationsopgaver. Du får kendskab 
til videoredigering, udvikling af hjemmesider, 
grafisk formsprog, brug af billeder og forskellige 
fortælletekniske modeller. 

BIOTEKNOLOGI
I faget bioteknologi har du både kemi og biologi, og 
undervisningen foregår lige så meget i laboratoriet, 
som i klasseværelset. Du lærer fx, hvordan man bruger 
mikroorganismer i fødevarer, medicin og vaskepulver. Du 
lærer også at skelne enkelte individers DNA fra hinanden. 
Bioteknologi er oplagt, hvis du vil uddanne dig til fx 
sygeplejerske, læge eller biolog. 

MEKATRONIK
Mekatronik er en blanding af mekanik og elektronik. 
I værkstederne afprøver du den teori, du har lært i 
klasselokalet. Du lærer at tegne og bygge projekter, hvor 
du kombinerer det mekaniske med det elektroniske. 
Her arbejder du fx med robotter. Vil du gerne være 
maskiningeniør eller maskinmester er Mekatronik et 
godt springbræt.

BYGGERI OG ENERGI
I faget byggeri og energi lærer du at bygge energirigtigt 
– både i teorien og på værkstedet. Her prøver du fx at 
mure og lave spær til et tag. Du lærer også at tegne huse 
i 3D-programmer og får viden om byggematerialer. Du 
bliver ikke uddannet håndværker af at vælge Byggeri 
og energi, men det er et godt fundament til fx at blive 
arkitekt eller ingeniør. 

PROCES, LEVNEDSMIDDEL  
OG SUNDHED
Proces, levnedsmiddel og sundhed (PLS) er også et 
unikt fag for HTX. I PLS bruger du det, du har lært i 
biologi, kemi, fysik og matematik. Her lærer du, hvordan 
nye produkter inden for fx fødevarer og medicin bliver 
udviklet og fremstillet. Faget indeholder både teori og 
mange timer med laboratoriearbejde. 

DIGITALT DESIGN OG UDVIKLING
I teknikfaget Digitalt design og udvikling arbejder du med 
projekter, hvor du afprøver teorien gennem praktisk 
arbejde i værksteder og laboratorier. 
Du arbejder med anvendelse og innovativ 
udvikling af digitale produkter og procesforløb 
og produktfremstilling på et niveau, der afspejler 
erhvervsmæssig professionalisme.

På HTX har jeg fag, 
som jeg ikke kan få 
andre steder.  
VITA, HTX

FAG DU IKKE 
HAR MØDT FØR

På HTX arbejder vi med 
virkelige projekter. Det gør 
undervisningen meget 
sjovere, når vi kan relatere 
til noget, vi kender.   
OLIVER, HTX På HTX skal du ikke 

kun vide noget. Du 
skal også kunne 
gøre det.  
CHRISTINA, HTX



7 STUDIERETNINGER 
DYRK DRØMMEN PÅ HTX 

STUDIERETNINGER 

BIOTEKNOLOGI A
IDRÆT B

BIOTEKNOLOGI A
MATEMATIK A

FYSIK A
MATEMATIK A

SCIENCE

Du kan lide at finde nye og bedre løsninger på ak-
tuelle problemstillinger inden for sundhed, miljø og 
bæredygtighed.

Du interesserer dig for sammenhængen mellem 
kroppen, de fødevarer du spiser, og hvordan man 
bekæmper sygdomme.

Du vil gerne kombinere fysisk idræt med teori og få 
mere viden om kroppens anatomi, træning, kost og 
sundhed. 

Du vil gerne vide, hvad der skal til for at sende en 
satellit i kredsløb, og hvorfor regnbuer opstår.

OPLAGTE  VIDEREGÅENDE  
UDDANNELSER
Medicin (læge)
Sygeplejerske
Laborant
Miljøteknolog
Farmaceut 
Veterinærmedicin (dyrlæge)
Civil- eller diplomingeniør
Fysik
Bioanalytiker 
Tandlæge 
Molekylærbiologi 
Neuroscience
Idræt
Folkesundhedsvidenskab

VIDSTE  
DU AT... 

undervisningen på HTX 
typisk tager udgangspunkt i 

elevernes egne erfaringer  
fra hverdagen?



7 STUDIERETNINGER 
DYRK DRØMMEN PÅ HTX 

STUDIERETNINGER 

KOMMUNIKATION OG IT A  
DESIGN B

INFORMATIK B
MATEMATIK A

IT OG KOMMUNIKATION

Du interesserer dig for den øgede digitalisering i 
samfundet – også på tværs af landegrænser. 

Du synes, det er sjovt at programmere og at arbejde 
professionelt med computerspil, apps og hjemme-
sider. 

Du kan lide at arbejde med hardware, software, 
bruger-interface og kommunikation - fx blogs, film, 
lyd, layout og billeder - i massemedier og sociale 
medier. 

Du synes, det er spændende at afprøve din viden i 
samarbejde med virksomheder. 

OPLAGTE  VIDEREGÅENDE  
UDDANNELSER
Softwareudvikler
Multimediedesigner
Medievidenskab
Kommunikation og IT
Journalist
Civil- eller diplomingeniør
IT-teknolog
Fotograf 
Internetteknologier og computersystemer 

STUDIERETNINGER 

TEKNOLOGI A
MATEMATIK A

TEKNOLOGI A 
DESIGN B

OPLAGTE VIDEREGÅENDE  
UDDANNELSER
Produktionsteknolog
Procesteknolog
Miljøteknolog
Bygningskonstruktør
Designer
Arkitekt 
Civil- eller diplomingeniør

TEKNOLOGI OG DESIGN

Du synes, det er spændende at undersøge, 
hvordan ny teknologi kan løse konkrete problemer, 
som kan være med til at gøre hverdagen både nem-
mere og smukkere. 

Du drømmer om at være med til at udvikle fx ro-
botter og gadgets og forme fremtidens teknologi. 

Du kan lide lækkert design og interesserer dig for 
tings form og funktion, og hvordan design og ny 
teknologi spiller sammen. 

Du synes, det er sjovt at udvikle, fremstille og 
markedsføre nye produkter. 

OBS
Uanset, hvilken studieretning 

du vælger, kan du søge direkte 
ind på de fleste videregående 

uddannelser.

SPORTSCOLLEGE HORSENS  
ELLER  VISUELT GYMNASIUM 
Ønsker du at gå på Sportscollege Horsens 
eller Visuelt Gymnasium, mens du går på 
HTX, skal du vælge en af studieretningerne:
• Bioteknologi A og idræt B 
• Kommunikation og IT A og design B



HTX GAV INDBLIK I 
MEDICINSTUDIET
 

Frederik Steve Kristensen 
designer i dag super-biler hos 
den danske sportsvognfabrik, 
Zenvo. 

”HTX har givet mig en god 
grundforståelse for at finde en 
løsning på en problemstilling. 
Samtidig har jeg fået teknisk 
erfaring, som har hjulpet mig i 
både studie og praktikplads.

Jeg er uddannet ingeniør, og 
det giver mig en kæmpe fordel, 
når jeg skal designe biler. Her 
kan jeg være med til at vurdere, 
hvad der kan fungere, og hvad 
der ikke kan.” 

Guldar Sayed studerer i 
dag medicin, og hun valgte 
HTX, fordi hun kan lide de 
naturvidenskabelige fag. Hun 
havde studieretningsfagene 
bioteknologi og matematik.

”HTX var det bedste valg, når 
jeg ville læse medicin - ikke 
kun fordi den giver adgang 
til næsten alle uddannelser, 
men jeg fik også indblik i 
min drømmeuddannelse. 
Bioteknologi bekræftede 
mit valg af medicinstudiet, 
hvor læren om celler, gener 
og de biokemiske processer 
i kroppen gjorde, at jeg blev 
endnu mere interesseret i 
medicin.

Emil Gydesen begyndte på 
Learnmark Gymnasium 
HTX i 2008 med en 
drøm om at arbejde med 
softwareudvikling. Drømmen 
er i dag gået i opfyldelse, han 
har en kandidat i datalogi 
og er selvstændig i sit eget 
softwareingeniørfirma Antero.

”HTX var med til at støbe 
fundamentet i min viden om 
programmering, udvikling af 
apps og hjemmesider. Jeg 
havde også en rigtig god 
klasse socialt, blandt andet 
fordi mange andre havde 
samme interesse som jeg.” 

FRA HTX TIL  
DESIGNER AF 
SPORTSVOGNE 

PROFESSIONEL 
COMPUTERNØRD 

LEARNMARK 
GYMNASIUM  
HTX

JOB OG  
KARRIERE
Med en studentereksamen fra  
Learnmark Gymnasium HTX  
har du mange muligheder  
for at gøre dine drømme til 
virkelighed.



HTX
GALLAFEST, HTX-BAR, 

FESTER, KONKURRENCER, 
MILLIONÆRKLUB, STARTUP 

MAKERSPACE, REJSER  
TIL USA / EUROPA, 

TEAMBUILDING...

PROFESSIONEL 
COMPUTERNØRD 



REJS 
MED 
LEARNMARK  
GYMNASIUM HTX 

1. G
Alle HTX-elever:
• Teambuilding-tur
• Studietur til København 

2. G
Alle HTX-elever:  
Vælg mellem 
• 3 ugers studieophold i USA 

eller 10 dages studietur til 
New York

1 uges studietur til et 
engelsksproget land i Europa 

Elever med samfundsfag på 
B-niveau: Studietur til Bruxelles

3. G
Alle HTX-elever: 
Studieretningstur i Danmark 

 

Kom helt tæt på den amerikanske kultur, når 
du i 3 uger går på et amerikansk college og 
bor privat hos en amerikansk familie. HTX-
elever går på Green River College, der ligger 
lige syd for Seattle.

Du 
• bliver en del af studiemiljøet på et 

college med flere tusinde studerende
• bliver undervist på engelsk i fag, du kan 

komme til studentereksamen i
• oplever byen og området i det 

nordvestlige USA som både lokal 
indbygger og turist

• bor privat hos en amerikansk familie.

Studieopholdet i USA indebærer 
egenbetaling. Der bliver mulighed for en 
opsparingsordning.

HVERDAG I SEATTLE
“Det var fedt både at få den kulturelle 
og den sproglige oplevelse. Efter en uge gik 
det op for os, at vi - som på mange andre 
studieture - ikke skulle hjem, men at vi skulle 
være der to uger endnu. Vi nåede at få en 
hverdag både hos familien og på skolen, og vi 
ville slet ikke have fået det samme ud af det, 
hvis opholdet havde været kortere tid”.
MALENE, HHX-ELEV

STØRRE VIDEN OM AMERIKANSK 
HISTORIE OG POLITIK
“Det var fantastiske uger på college med 
engagerede lærere, som roste os for 
vores lyst til at tale om politik. Jeg har på 
studieopholdet i Seattle fået en større viden 
om både amerikansk historie  
og politik og er blevet bedre til engelsk”.
EMIL, HHX-ELEV

EN DEL AF USA-TILBUDDET  
3 UGER PÅ COLLEGE

OBS
På alle rejser, ture og ophold vil 

der være et fagligt indhold, som er 
afstemt i forhold til uddannelse og 

fag. Sociale arrangementer og tid til 
at styrke kammeratskabet  
blandt eleverne er også en  

vigtig del.

På studierejsen til Dublin i 2. g lærte vi 
meget om Irlands historie og kultur. Vi var 
på forskellige museer og havde også tid til 
selv at gå på opdagelse i byen. Det mest 
spændende var turen til Belfast, hvor vi 
blandt andet lærte om konflikten mellem 
protestanter og katolikker i Nordirland. 
Det var en rigtig god tur, hvor vi både var 
sammen med HTX-elever fra vores egen 
klasse og fra de andre klasser.
LAURA, HTX-ELEV



Dine tre år på HTX er meget mere end undervisning. 
Det er fx også fredagsbar og fester, filmaftener, 
sportsturneringer og LAN-weekender sammen 
med dine venner. Nogle aktiviteter er kun for 
elever på HTX, andre aktiviteter er for elever fra 
både HTX og HHX – og måske flere af Learnmarks 
uddannelser. 

DEN DAGLIGE UNDERVISNING AFBRYDES 
JÆVNLIGT AF 
• morgensamlinger
• aktivitetsdag 
• frivillig idræt og fodboldturnering 
• innovationsdage
• ture, som ryster klassen godt sammen 
• virksomhedsbesøg, hvor du sætter din viden  

fra fagene i spil 
• studieture til fx København, Dublin, London eller 

Seattle.

HTX 

MEGET MERE END  
UNDERVISNING

ELEVRÅD OG  
GYMNASIEUDVALG 

 
HHX og HTX har hvert sit elevråd, som  

begge er repræsenteret i gymnasieudvalget. 
I gymnasieudvalget samarbejder 

eleverne om aktiviteter, der går på 
tværs af uddannelserne. Elevrådet og 
gymnasieudvalget har mulighed for at 

få stor indflydelse på at gøre studie- og 
ungdomsmiljøet endnu bedre.



FIRE GODE  
TILBUD 

LÆS MERE PÅ WWW.LEARNMARK.DK/HHX

Har du en god ide til en opfindelse, 
eller ønsker du at starte din egen 
virksomhed? Så kan du søge om at 
blive en del af iværksættermiljøet 
StartUp på Learnmark Gymnasium 
HHX og HTX. 

Alle virksomheder i StartUp 
mødes en gang om måneden, 
hvor de får gode råd og vejledning 
fra mentorer og de andre 
virksomheder. Derudover er der 

oplæg/netværk fra fx etablerede 
iværksættere, som kan give deres 
erfaringer videre, oplæg om at 
netværke med LinkedIn eller oplæg 
fra VIA University College om 
støttemuligheder for virksomheder, 
der fortsætter efter gymnasiet.

Deltag som gruppe/solo fra enten 
HHX eller HTX eller med elever fra 
begge uddannelser.

AKADEMIET FOR  
TALENTFULDE UNGE - ATU
Vil du udfordres fagligt og møde 
andre gymnasieelever fra hele 
Region Midtjylland, kan du i 1. g søge 
om optagelse på Akademiet for 
Talentfulde Unge (ATU). Her deltager 
du blandt andet i forelæsninger på 
universitetet, faglige workshops, 
seminarer og foredrag med nogle 
af landets klogeste hoveder. Du får 

også mulighed for at deltage i en 
akademisk sommercamp og rejse 
til udlandet.De fleste aktiviteter 
ligger uden for din almindelige 
undervisningstid, og du skal regne 
med ekstra tid til transport.

SUBUNIVERSITY TIL TALENTER
Er du talentfuld, og mangler du 
viden om, hvad en uddannelse på 
universitetet indebærer? Så kan 

du blive en del af talentforløbet 
SubUniversity. 

Her møder du det faglige og sociale 
liv på Aarhus Universitet, som 
kan være med til at afklare dig om 
studievalg efter gymnasiet.  Du 
bliver også undervist i korte forløb 
inden for et fagområde, du selv 
vælger. Det kan fx være inden for 
business eller science.

1: STARTUP 
ET TILBUD EFTER SKOLETID

2: TALENTFORLØB 
ET TILBUD EFTER SKOLETID

I 1. g fik jeg idéen til webshoppen 
og svømmeuniverset Watery.dk. 
I 2. g blev jeg en del af StartUp, 
et fællesskab hvor alle har en 
interesse og passion for at starte 
egen virksomhed. Her kan man 
komme med sin idé, lille eller stor, 
og så idéudvikler man sammen på 
den.  Det var fedt at mærke den 
gnist, der var der.
DANIEL JOHANNESEN,  
INDEHAVER AF WATERY.DK
 

Det sociale på ATU har 
betydet rigtig meget, og 
jeg har fået mange nye 
venner gennem ATU.  
VITA, HTX

FÅ FAGLIG  
SPARRING TIL AT 
idéudvikle
søge patenter 
vælge ejerform
bogføre
rejse startkapital
klare udfordringer.



FIRE GODE  
TILBUD 

FÅ FAGLIG  
SPARRING TIL AT 

3: MILLIONÆRKLUB 
ET TILBUD EFTER SKOLETID 

Millionærklubben er et tilbud til HHX- og HTX-elever, som mødes  
efter skoletid for at blive klogere på aktiemarkedet og konkurrere i et  
online aktiespil med fiktive penge. 

4: SPORTSCOLLEGE 
SPORT PÅ HØJT NIVEAU - OGSÅ MENS DU GÅR PÅ 
LEARNMARK GYMNASIUM HTX 

SPORTSCOLLEGE HORSENS
Sportscollege Horsens er et 
spændende tilbud til dig, som har
ambitioner og talent, og gerne vil  
 

udvikle dine idrætsfærdigheder i et
unikt elitemiljø med moderne 
faciliteter samtidig med, at du 
tager en ungdomsuddannelse i 
Horsens.

Orienteringsløb
Basketball
Sejlads 
Basislinjen

LINJER PÅ 
SPORTSCOLLEGE HORSENS

Fodbold
Håndbold
Badminton
Svømning

LÆS MERE PÅ WWW.SPORTSCOLLEGEHORSENS.DK

STUDIERETNINGER FOR ELEVER PÅ SPORTSCOLLEGE
Når du går på Sportscollege Horsens, samtidig med at du 
er elev på Learnmark Gymnasium HTX, kan du vælge mellem 
studieretningsfagene: 

HTX: IT OG KOMMUNIKATION 
Kommunikation og IT A og design B  
HTX: SCIENCE 
Bioteknologi A og idræt B

Jeg interesserer mig for 
aktiehandel og taler tit med 
nogle, der køber og sælger 
aktier, så nu vil jeg også lære 
det. Det kan jo være, at jeg 
kommer til at tjene lidt på 
det. ALEXANDER, HTX



LEARNMARK.DK/HTX

LEARNMARK GYMNASIUM  HTX 
Stadionsvej 2
8700 Horsens

E: info@learnmark.dk

T: 88 16 36 00

#learnmarkhtx

MØD VORES ELEVER 
PÅ DE SOCIALE MEDIER 

Se dem i hverdagen, til konkurrencer 
og på studierejser 


