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En studentereksamen består af mindst fire fag på A niveau, 
og her er dansk og historie obligatoriske. Derudover skal 
man have fag i et vist antal timer.

På Støvring Gymnasium kan det lade sig gøre at få 5 fag 
på A niveau.

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

Til de obligatoriske fag kommer to naturvidenskabelige 
fag på C-niveau, som skal være to af fagene biologi, 
kemi og naturgeografi, og derudover skal et af de 
naturvidenskabelige fag på C-niveau  løftes til B-niveau. 
Det skal altså være et af fagene fysik, biologi, kemi, eller 
naturgeografi. Elever med tre fremmedsprog behøver ikke 
at have et naturvidenskabeligt fag på B niveau. 

Det fremgår af beskrivelsen af hver studieretning, hvilke 
naturvidenskabelige fag der indgår i den.

2. fremmedsprog kan være B-niveau, der løber over to år, 
hvis du vælger det sprog, som du har haft i folkeskolen, 
f.eks. tysk. Hvis du vælger et sprog, som du ikke har haft 
før (begyndersprog, som kan være spansk, fransk eller 
kinesisk), skal du have det på A-niveau, så du får sproget 
i tre år. 

Som obligatorisk kunstnerisk fag kan du hos vælge blandt 
fagene billedkunst, mediefag og musik. 

Vigtige valg
Du står foran et vigtigt valg. Det handler om, hvordan du 
vil bruge nogle år af din ungdom, og hvilket udbytte du vil 
have af disse år.
Støvring Gymnasium tilbyder nogle muligheder – sæt dig 
godt ind i dem og overvej, hvordan de hænger sammen 
med dine ønsker.

Du skal naturligvis overveje, om du vil i gymnasiet, om 
det skal være Støvring Gymnasium, og hvilke fag du gerne 
vil have. Der er en lang række obligatoriske fag, som alle 
skal have, men man skal også specialisere sig ved at vælge 
en bestemt studieretning. 

Fagene i studieretningen er valgt, så de naturligt kan arbejde 
sammen, og arbejder også sammen med de obligatoriske 
fag, klassen har.

Du skal også vælge valgfag, som er din helt egen mulighed 
for at specialisere dig. 

På de næste sider kan du se noget om, hvilke muligheder 
Støvring Gymnasium tilbyder.

Studentereksamen
En studentereksamen er bygget op af obligatoriske fag, 
studieretningsfag og valgfag. De obligatoriske fag og 
studieretningsfagene har man sammen med sin klasse, 
valgfagene har man på hold sat sammen på tværs af klasser. 

I din ansøgning skal du vælge kunstnerisk fag og det 
fremmedsprog, som du ønsker udover engelsk. Når du har 
gået her et par måneder og har fået informationer om fag 
og studieretninger, skal du ønske studieretning, endeligt 2. 
fremmedsprog og valgfag. Støvring Gymnasium udbyder 
12 forskellige studieretninger, som gennemgås her. Valgfag 
vælges i 1g for 2g og i 2g for 3g.
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Kinesisk på Støvring Gymnasium 
På Støvring Gymnasium kan du vælge kinesisk som 
dit 2. fremmedsprog. Vi har en partnerskole i Jiaxing i 
nærheden af Shanghai, som vi arbejder tæt sammen med. 
Bl.a. har vi en studietur til Kina, hvor de danske elever 
indkvarteres privat hos kinesiske elever. 
Støvring Gymnasium har titlen Confucius Classroom, 
som betyder, at vi samarbejder tæt med Confucius 
Institute om bl.a. gæstelærere, kulturelle aktiviteter og 
stipendier til studieophold i Kina.

Skolekultur
Vi har en stærk skolekultur på Støvring Gymnasium, og 
det er noget vi skaber i fællesskab – både i undervisningen 
og gennem en lang række af elevtiltag og aktiviteter. 
Mange forskellige elementer bidrager til skolekulturen: 
det, der foregår i timerne, måden man bliver undervist på, 
de forskellige og afvekslende arbejdsformer, der benyttes 
igennem en skoledag, det der foregår i frikvartererne og 
efter skoletid på skolen, og hele måden vi er sammen på.

Støvring Gymnasium er et gymnasium med gode 
fællesarealer. Dette gør, at alle elever færdes mellem 
hinanden, så man kommer til at kende hinanden på tværs 
af klasser og årgange.
Fællesskabet understøttes af aktiviteter på tværs af klasser 
og årgange som fællesarrangementer, idrætsdage, tema-

dage, fredagscaféer, studierejser, valgfagsekskursioner, 
frisport, frifilm og forskellige frivillige musikalske tilbud.

På det musikalske område har vi tradition for forårsfest 
med Melodi Grand Prix, hvor 1.g-eleverne konkurrerer 
om, hvem der kan skrive, komponere og fremføre det 
bedste nummer. 
Der er også tradition for at opsætte skiftevis musicals og 
kabaret samt deltage i korsamarbejde med andre nordjyske 
gymnasiekor. Det er projekter, der ligger ud over normal  
skoletid, og hvor elever fra alle klasser kan deltage.

Internationalt samarbejde

Vores internationale samarbejde er en del af vores 
skolekultur. 
Vi udbyder studieretninger, hvori der indgår samarbejde 
og udveksling med partnerskoler i henholdsvis Canada og  
Spanien. I studieretning 5 og 6, hvor studieretningsfagene 
er Engelsk A, Tysk A eller Fransk A og samfundsfag B, 
indgår en udveksling med privat indkvartering med 
vores partnerskole i Canada og i studieretning 7, hvor 
studieretningsfagene er Engelsk A, Spansk A og Latin C 
indgår udveksling med privat indkvartering med en af 
vores partnerskoler i Spanien.
Vi har partnerskoler i Finland, Tyskland, Polen, 
Letland, Spanien, Canada og Kina. Nogle af skolerne 
samarbejder vi særligt med med henblik på at øve praktisk 
sprogfærdighed, med andre skoler foregår samarbejdet om 
forskellige projekter og problemstillinger på engelsk, selv 
om engelsk ikke er modersmålet for nogen af eleverne.  

Støvring Gymnasium deltager i EU-projekter 
(Erasmus+) og nordiske samarbejder. Det betyder 2-årige 
projektsamarbejder mellem klasser og lærere med elever 
og lærere fra 2-4 andre europæiske skoler. Som en del 
af projektet besøger man hinanden, bor hos hinanden og 
laver forskellige projekter sammen på engelsk. 



Studieretning 1a: Matematik A, Fysik A, Kemi B
Studieretning 1b: Matematik A, Kemi A, Fysik B

Obligatoriske fag dansk A
historie A

engelsk B
tysk B eller
spansk/fransk/kinesisk A*
 

oldtidskundskab C
religion C
biologi C
samfundsfag C
idræt C
kunstnerisk fag C

Studieretningsfag matematik A
1a: fysik A
1b: kemi A

1a: kemi B
1b: fysik B

Valgfag: to valg, et i 2g 
og et i 3g 

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

*hvis valg af spansk/
fransk/kinesisk A 
optager det pladsen 
i 3g

andre muligheder:
engelsk A
tysk A
1a: kemi A
1b: fysik A

biologi B+A**
musik B+A**
samfundsfag B+A**

biologi B
samfundsfag B
kunstnerisk fag B
idræt B
psykologi B
naturgeografi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
naturgeografi C
billedkunst C
mediefag C
musik C

Matematik A
Fysik A
Kemi B
Filosofi C
Engelsk A

Matematik A
Fysik B
Kemi A
Musik B
Filosofi C

Matematik A
Fysik A
Kemi B
Biologi B
Idræt B

Matematik A
Fysik A
Spansk A
Kemi B
Erhvervs-
økonomi C

Matematik A
Kemi A
Fysik B
Idræt B
Naturgeografi 
C

Matematik A
Kemi A
Engelsk A
Fysik B
Psykologi C

Matematik A
Tysk A
Fysik A
Kemi B
Filosofi C

I både studieretning 1a og 1b er der særligt fokus på matematik, fysik og kemi. De tre fag samarbejder, og i matematik 
er der specielt fokus på matematikkens anvendelsesmuligheder indenfor fysikkens og kemiens områder. Du får også 
kendskab til, hvordan matematiske modeller kan opstilles og anvendes i forbindelse med natur- og samfundsfænomener. 
Herved opnår du solid indsigt i den del af verden, som de tre fag beskæftiger sig med. Studieretningerne giver meget brede 
muligheder for videreuddannelse, og især opfylder de adgangskrav til naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og 
ingeniøruddannelser.

Studieretning 2: Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

   
          
   
            

Jeg valgte 
SGY, da skolen har 

lige præcis den linje jeg 
interesserer mig for, samtidig med 

at der foregår så meget andet på skolen 
end det faglige. Så jeg tænkte, at når man 
kombinerer de 2 ting sammen, kan det kun 

blive godt!
Emil, 1g

Eksempler på fagkombinationer:
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Studieretning 1a: Matematik A, Fysik A, Kemi B
Studieretning 1b: Matematik A, Kemi A, Fysik B

Obligatoriske fag dansk A
historie A

engelsk B
tysk B eller
spansk/fransk/kinesisk A*
 

oldtidskundskab C
religion C
biologi C
samfundsfag C
idræt C
kunstnerisk fag C

Studieretningsfag matematik A
1a: fysik A
1b: kemi A

1a: kemi B
1b: fysik B

Valgfag: to valg, et i 2g 
og et i 3g 

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

*hvis valg af spansk/
fransk/kinesisk A 
optager det pladsen 
i 3g

andre muligheder:
engelsk A
tysk A
1a: kemi A
1b: fysik A

biologi B+A**
musik B+A**
samfundsfag B+A**

biologi B
samfundsfag B
kunstnerisk fag B
idræt B
psykologi B
naturgeografi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
naturgeografi C
billedkunst C
mediefag C
musik C

Matematik A
Fysik A
Kemi B
Filosofi C
Engelsk A

Matematik A
Fysik B
Kemi A
Musik B
Filosofi C

Matematik A
Fysik A
Kemi B
Biologi B
Idræt B

Matematik A
Fysik A
Spansk A
Kemi B
Erhvervs-
økonomi C

Matematik A
Kemi A
Fysik B
Idræt B
Naturgeografi 
C

Matematik A
Kemi A
Engelsk A
Fysik B
Psykologi C

Matematik A
Tysk A
Fysik A
Kemi B
Filosofi C

I både studieretning 1a og 1b er der særligt fokus på matematik, fysik og kemi. De tre fag samarbejder, og i matematik 
er der specielt fokus på matematikkens anvendelsesmuligheder indenfor fysikkens og kemiens områder. Du får også 
kendskab til, hvordan matematiske modeller kan opstilles og anvendes i forbindelse med natur- og samfundsfænomener. 
Herved opnår du solid indsigt i den del af verden, som de tre fag beskæftiger sig med. Studieretningerne giver meget brede 
muligheder for videreuddannelse, og især opfylder de adgangskrav til naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og 
ingeniøruddannelser.

Studieretning 2: Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

   
          
   
            

Jeg valgte 
SGY, da skolen har 

lige præcis den linje jeg 
interesserer mig for, samtidig med 

at der foregår så meget andet på skolen 
end det faglige. Så jeg tænkte, at når man 
kombinerer de 2 ting sammen, kan det kun 

blive godt!
Emil, 1g

Eksempler på fagkombinationer:



Studieretning 1a: Matematik A, Fysik A, Kemi B
Studieretning 1b: Matematik A, Kemi A, Fysik B

Studieretning 2: Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

   
          
   
            

Obligatoriske fag dansk A
historie A

engelsk  B
tysk B eller 
fransk/kinesisk/spansk A*

oldtidskundskab C
religion C
samfundsfag C
idræt C
kunstnerisk fag C

Studieretningsfag matematik A
bioteknologi A

fysik B

Valgfag to valg, et i 2g 
og et i 3g

**anvender to valg, et i 
2g og et i 3g

*hvis valg af spansk/
fransk/kinesisk A 
optager det pladsen 
i 3g

andre muligheder:
engelsk A
fysik A
kemi A
tysk A

musik B+A**
samfundsfag B+A** 

idræt B
samfundsfag B
psykologi B
kunstnerisk fag B 
naturgeografi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
naturgeografi C
billedkunst C
mediefag C
musik C

I studieretning 2 er der særligt fokus på matematik, biologi og kemi. De tre fag samarbejder, og i matematik er der 
særligt fokus på matematikkens anvendelsesmuligheder indenfor biologiens og kemiens områder.  Herved opnår du 
solid indsigt i den del af verden, som de tre fag beskæftiger sig med. Studieretningen retter sig især mod længerevarende 
sundhedsfaglige uddannelser og uddannelser med naturvidenskab.

Biotek A
Matematik A
Fysik B
Idræt B
Psykologi C

Biotek A
Fransk A
Matematik A
Fysik B
Musik B

Biotek A
Matematik A
Engelsk A 
Fysik B
Filosofi C

Biotek A
Spansk A
Matematik A
Fysik B
Psykologi C

Biotek A
Kemi A
Matematik A
Fysik B
Erhvervsøko-
nomi C

Biotek A
Matematik A
Fysik B
Psykologi B

Biotek A
Matematik A
Fysik B
Kinesisk A
Erhvervs-
økonomi C

På Støvring 
Gymnasium lærer man noget 

hver dag, man kommer i skole, men 
der er et hvis; hvis du er villig til at give 

noget, så får du også noget tilbage. Hvis du 
er villig til at bruge tid på at forberede dig 
til timerne, være oplagt og engagere dig i 

undervisningen, så får du noget igen.
                  Jakob, 1.g

Eksempler på fagkombinationer:
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Studieretning 3: Samfundsfag A, Matematik A Studieretning 4: Samfundsfag A, Engelsk A

      
 
       

Obligatoriske fag dansk A
historie A

engelsk B
tysk B eller
spansk/fransk/kinesisk A*
kemi B

oldtidskundskab C
religion C
fysik C
biologi C
idræt C
kunstnerisk fag C

Studieretningsfag samfundsfag A
matematik A

Valgfag to valg, et i 2g 
og et i 3g 

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

*hvis valg af spansk/
fransk/kinesisk A 
optager det en plads 
i 3g

andre muligheder:
engelsk A
tysk A
kemi A

biologi B+A**
musik B+A**
fysik B+A**

biologi B
fysik B
kunstnerisk fag B
idræt B
psykologi B
naturgeografi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
naturgeografi C
billedkunst C
mediefag C
musik C

I studieretning 3 er det fagene samfundsfag og matematik, der står i centrum. Samfundsfag beskæftiger sig med aktuelle 
danske og internationale problemstillinger af betydning for samfundets udvikling, så du får mulighed for at forstå og 
deltage i den demokratiske debat på et meget kvalificeret grundlag. Du får en solid faglig ballast og en god forståelse for 
såvel samfundsfaglige problemstillinger som problemfelter, hvor matematik anvendes. Matematik A åbner for mange 
uddannelser med naturvidenskabeligt indhold, og giver sammen med samfundsfag en særdeles god basis for at studere 
indenfor det samfundsvidenskabelige område.  

Samfundsfag A
Matematik A
Engelsk A
Psykologi C

Samfundsfag A
Matematik A
Engelsk B
Tysk A
Mediefag B

Samfundsfag A
Matematik A
Engelsk B
Spansk A
Filosofi C

Samfundsfag  A
Matematik A
Engelsk A
Erhvervs-
økonomi C

Samfundsfag A 
Matematik A
Engelsk B
Fysik B
Psykologi C

Samfundsfag A
Matematik A
Engelsk B
Musik A

På Støvring 
Gymnasium siger man, 

at man ikke kommer i en god 
klasse, man skaber selv en god 

klasse. Og tutorerne fra 2. og 3.g 
hjælper godt til med det. Det at blive 

modtaget af nogle ældre elever og ikke 
kun lærere, fik mig til at føle mig mere 

velkommen. De var også med på 
hytteturen, som gjorde en kæmpe 

forskel for sammenholdet i 
klassen.    

Kristian, 1.g

Eksempler på fagkombinationer:
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Studieretning 3: Samfundsfag A, Matematik A Studieretning 4: Samfundsfag A, Engelsk A

      
 
       

Obligatoriske fag dansk A
historie A

engelsk B
tysk B eller
spansk/fransk/kinesisk A*
kemi B

oldtidskundskab C
religion C
fysik C
biologi C
idræt C
kunstnerisk fag C

Studieretningsfag samfundsfag A
matematik A

Valgfag to valg, et i 2g 
og et i 3g 

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

*hvis valg af spansk/
fransk/kinesisk A 
optager det en plads 
i 3g

andre muligheder:
engelsk A
tysk A
kemi A

biologi B+A**
musik B+A**
fysik B+A**

biologi B
fysik B
kunstnerisk fag B
idræt B
psykologi B
naturgeografi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
naturgeografi C
billedkunst C
mediefag C
musik C

I studieretning 3 er det fagene samfundsfag og matematik, der står i centrum. Samfundsfag beskæftiger sig med aktuelle 
danske og internationale problemstillinger af betydning for samfundets udvikling, så du får mulighed for at forstå og 
deltage i den demokratiske debat på et meget kvalificeret grundlag. Du får en solid faglig ballast og en god forståelse for 
såvel samfundsfaglige problemstillinger som problemfelter, hvor matematik anvendes. Matematik A åbner for mange 
uddannelser med naturvidenskabeligt indhold, og giver sammen med samfundsfag en særdeles god basis for at studere 
indenfor det samfundsvidenskabelige område.  

Samfundsfag A
Matematik A
Engelsk A
Psykologi C

Samfundsfag A
Matematik A
Engelsk B
Tysk A
Mediefag B

Samfundsfag A
Matematik A
Engelsk B
Spansk A
Filosofi C

Samfundsfag  A
Matematik A
Engelsk A
Erhvervs-
økonomi C

Samfundsfag A 
Matematik A
Engelsk B
Fysik B
Psykologi C

Samfundsfag A
Matematik A
Engelsk B
Musik A

På Støvring 
Gymnasium siger man, 

at man ikke kommer i en god 
klasse, man skaber selv en god 

klasse. Og tutorerne fra 2. og 3.g 
hjælper godt til med det. Det at blive 

modtaget af nogle ældre elever og ikke 
kun lærere, fik mig til at føle mig mere 

velkommen. De var også med på 
hytteturen, som gjorde en kæmpe 

forskel for sammenholdet i 
klassen.    

Kristian, 1.g

Eksempler på fagkombinationer:



Studieretning 3: Samfundsfag A, Matematik A Studieretning 4: Samfundsfag A, Engelsk A

      
 
       

Obligatoriske fag dansk A
historie A

matematik B
tysk B eller
spansk/fransk/kinesisk A*
kemi B

oldtidskundskab C
religion C
fysik C
biologi C
idræt C
kunstnerisk fag C

Studieretningsfag samfundsfag A
engelsk A

Valgfag to valg, et i 
2g og et i 3g

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

*hvis valg af spansk/
fransk/kinesisk A 
optager det en plads i 
3g

andre muligheder:
matematik A
tysk A
kemi A

biologi B+A**
musik B+A**
fysik B+A**

biologi B
fysik B
kunstnerisk fag B
idræt B
psykologi B
naturgeografi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
naturgeografi C
billedkunst C
mediefag C
musik C

I studieretning 4 er det fagene samfundsfag og engelsk, der står i centrum. Samfundsfag beskæftiger sig med aktuelle 
danske og internationale problemstillinger af betydning for samfundets udvikling, så du får mulighed for at forstå og 
deltage i den demokratiske debat på et meget kvalificeret grundlag. Engelsk bidrager med en humanistisk vinkel og 
begge fag åbner sig i høj grad imod omverdenen, både politisk og kulturelt. Du får en solid faglig ballast og en god 
forståelse for samfundsfaglige problemstillinger med et humanistisk og internationalt tilsnit. Studieretningen giver en 
solid ballast til at studere indenfor det humanistiske og samfundsvidenskabelige område.

Samfundsfag A
Engelsk A
Matematik A
Erhvervsøko-
nomi C

Samfundsfag A
Engelsk A
Tysk A
Matematik B
Psykologi C

Samfundsfag A 
Engelsk A
Fransk A
Matematik B
Filosofi C

Samfundsfag A 
Engelsk A
Matematik B
Mediefag B
Fysik B

Samfundsfag A  
Engelsk A
Musik A
Matematik B

Samfundsfag A
Engelsk A
Matematik B
Filosofi C
Psykologi C

Overgangen fra 
folkeskole til gymnasium 

kræver tilvænning. Generelt foregår 
undervisningen på et højere niveau, og 

lærerne forventer mere af os. Den største 
tilvænning er derhjemme. I folkeskolen var man 
vant til, at når man havde fri fra skole, havde 
man fri. Du lavede max en halv times lektier 

om dagen, hvis nogen. Nu er det meget 
normalt at bruge to timer på lektier 

om dagen.  
       Jakob, 1.g

Eksempler på fagkombinationer:

7  



 
      

Studieretning 5: Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B
og udveksling med Canada

Obligatoriske fag dansk A
historie A

matematik B
biologi B

oldtidskundskab C
religion C
idræt C
naturgeografi C
fysik C
kunstnerisk fag C

Studieretningsfag engelsk A
tysk A

samfundsfag B

Valgfag to valg, et i 2g 
og et i 3g 

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

samfundsfag A
matematik A
biologi A

musik B+A**
fysik B+A**

fysik B
kunstnerisk fag B
idræt B
naturgeografi B
psykologi B
kemi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
kemi C
billedkunst C
mediefag C
musik C

Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B
Biologi A
Fysik B

Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B
Psykologi B

Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag B
Matematik A
Naturgeografi B

Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag  B
Latin C
Fysik B

Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag  A
Mediefag B

Engelsk A
Tysk A
Samfundsfag A
Psykologi C

Studieretning 5 med engelsk, tysk og samfundsfag er en af de studieretninger, vi har for dig, der gerne vil lære sprog og 
få kendskab til fremmede kulturer og samfundsforhold. I engelsk og tysk beskæftiger du dig med sproget og med kultur, 
historie og samfundsforhold i henholdsvis engelsk- og tysksprogede områder, hvilket er med til at udvikle din forståelse 
af egen kultur og baggrund. Der er fokus på sproget som kommunikationsmiddel, så der arbejdes med at blive god til at 
forstå, tale og skrive de to sprog. 
I samfundsfag arbejder du med forhold vedrørende individet, politik og økonomi og internationale forhold, således at 
du bliver godt rustet til at deltage i den demokratiske debat og tage stilling til forhold vedrørende samfundets udvikling. 
Studieretningen giver en solid ballast til at studere indenfor det humanistiske og samfundsfaglige område.

           

Studieretning 6: Engelsk A, Fransk A, Samfundsfag B
og udveksling med Canada

Allerede første dag fik 
man følelsen af at passe ind. Alle 

accepterer én, præcis som man er. Allerede 
fra dag ét af var det som at være en del af 
skolen....Mixede grupper, og nye grupper hver 

dag, så går det hurtigt med at få venner.         
 Iben, 1.g                                     

Eksempler på fagkombinationer:
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Studieretning 5: Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B
og udveksling med Canada

Studieretning 6: Engelsk A, Fransk A, Samfundsfag B
og udveksling med Canada

Obligatoriske fag dansk A
historie A

matematik B
biologi B

oldtidskundskab C
religion C
idræt C
naturgeografi C
fysik C
kunstnerisk fag C

Studieretningsfag engelsk A
fransk A

samfundsfag B

Valgfag to valg, et i 2g 
og et i 3g 

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

samfundsfag A
matematik A
biologi A

musik B+A**
fysik B+A**

fysik B
kunstnerisk fag B
idræt B
naturgeografi B
tysk B
psykologi B
kemi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
kemi C
billedkunst C
mediefag C
musik C
tysk C

Engelsk A
Fransk A
Samfundsfag B
Matematik A
Mediefag B

Engelsk A
Fransk A
Samfundsfag B
Musik A

Engelsk A
Fransk A
Samfundsfag B
Fysik B
Filosofi C

Engelsk A
Fransk A
Samfundsfag B
Psykologi C
Idræt B

Engelsk A
Fransk A
Samfundsfag A
Erhversøko-
nomi C

Studieretning 6 med engelsk, fransk og samfundsfag er en af de studieretninger, vi har for dig, der gerne vil lære sprog 
og få kendskab til fremmede kulturer og samfundsforhold. I engelsk og fransk beskæftiger du dig med sproget og med 
kultur, historie og samfundsforhold i henholdsvis engelsk- og fransksprogede områder, hvilket er med til at udvikle din 
forståelse af egen kultur og baggrund. Der er fokus på sproget som kommunikationsmiddel, så der arbejdes med at blive 
god til at forstå, tale og skrive de to sprog. 
I samfundsfag arbejder du med forhold vedrørende individet, politik og økonomi og internationale forhold, således at 
du bliver godt rustet til at deltage i den demokratiske debat og tage stilling til forhold vedrørende samfundets udvikling. 
Studieretningen giver en solid ballast til at studere indenfor det humanistiske og samfundsfaglige område.

Vælger du studieretning 5 eller 6, vælger du 
en studieretning med tydeligt internationalt fo-
kus. Studieretningen samarbejder med vores 
partnerskole i Canada og der er tilknyttet en ud-
vekslingsrejse med privat indkvartering og med 
genbesøg i Danmark, hvor den udenlandske elev 
bor hos dig.
Udvekslingen vil udvikle din sprogfærdighed, 
din selvstændighed og tolerance, og den vil sik-
kert give dig mod på senere at tage en del af din 
uddannelse i udlandet.
Det er forbundet med ekstra omkostninger, både 
at rejse til Canada og at være værtsfamilie ved 
genbesøget.     

Eksempler på fagkombinationer:

Engelsk A
Fransk A
Samfundsfag B
Psykologi B
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Studieretning 7: Engelsk A, Spansk A, Latin C
og udveksling med Spanien

     

Obligatoriske fag dansk A
historie A

matematik B oldtidskundskab C
religion C
samfundsfag C
idræt C
naturgeografi C
fysik C
biologi C
kunstnerisk fag C

Studieretningsfag engelsk A
spansk A

latin C

Valgfag tre valg, et i 
2g og to i 3g. De to af 
valgene skal være B 
eller A niveau 

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

matematik A

musik B+A**
samfundsfag B+A**
biologi B+A**
fysik B+A**

samfundsfag B
fysik B
biologi B
kunstnerisk fag B
idræt B
naturgeografi B
psykologi B
kemi B
tysk B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
astronomi C
kemi C
billedkunst C
mediefag C
musik C
tysk C

Studieretning 7 med engelsk, spansk og latin har fokus på sprog og fremmede kulturer. I engelsk, spansk og latin 
beskæftiger du dig med sproget og med kultur, historie og samfundsforhold i henholdsvis engelsk- og spansksprogede 
områder, hvilket er med til at udvikle din forståelse af egen kultur og baggrund. Der er fokus på sproget som 
kommunikationsmiddel, så der arbejdes med at blive god til at forstå, tale og skrive fremmedsprog, og  din sproglige, 
kulturelle og æstetiske viden og bevidsthed udvikles. Studieretningen giver en god ballast til videregående studier 
indenfor det  sproglige og kulturelle område.

Engelsk A
Spansk A
Samfundsfag  B
Latin C
Musik B
Erhvervsøko-
nomi C

Engelsk A
Spansk A
Latin C
Matematik A
Samfundsfag  B
Psykologi C

Engelsk A
Spansk A
Latin C
Naturgeografi B
Psykologi B

Engelsk A
Spansk A
Latin C
Matematik A
Naturgeografi B
Filosofi C

Engelsk A
Spansk A
Latin C
Matematik A
Fysik B

Engelsk A
Spansk A
Latin C
Samfundsfag B
Erhvervsøkonomi C
Mediefag B

Studieretning 8: Engelsk A, Kinesisk A, Latin C

 
          

Vælger du studieretning 7, vælger du en studieretning 
med udveksling med en af vores parnterskoler i Spa-
nien. Det  er  en udvekslingsrejse med privat indkvarte-
ring og med genbesøg i Danmark, hvor den udenland-
ske elev bor hos dig.
Udvekslingen vil udvikle din sprogfærdighed, din selv-
stændighed og tolerance, og den vil sikkert give dig 
mod på senere at tage en del af din uddannelse i ud-
landet.
Det er forbundet med ekstra omkostninger, både at rej-
se til Spanien og at være værtsfamilie ved genbesøget.

Eksempler på fagkombinationer:
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Studieretning 7: Engelsk A, Spansk A, Latin C
og udveksling med Spanien

     

Studieretning 8: Engelsk A, Kinesisk A, Latin C

 
          

Obligatoriske 
fag

dansk A
historie A

matematik B oldtidskundskab C
religion C
samfundsfag C
idræt C
naturgeografi C
fysik C
biologi C
kunstnerisk fag C

Studieretningsfag engelsk A
kinesisk A

latin C

Valgfag tre valg, et i 
2g og to i 3g. De to af 
valgene skal være B 
eller A niveau

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

matematik A

musik B+A**
samfundsfag B+A**
biologi B+A**
fysik B+A**

samfundsfag B
fysik B
biologi B
kunstnerisk fag B
idræt B
naturgeografi B
psykologi B
kemi B
tysk B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
astronomi C
kemi C
billedkunst C
mediefag C
musik C
tysk C

Studieretning 8 med engelsk, kinesisk og latin har fokus på sprog og fremmede kulturer. I engelsk, kinesisk og latin 
beskæftiger du dig med sproget og med kultur, historie og samfundsforhold i henholdsvis engelsk- og kinesisksprogede 
områder, hvilket er med til at udvikle din forståelse af egen kultur og baggrund. Der er fokus på sproget som 
kommunikationsmiddel, så der arbejdes med at blive god til at forstå, tale og skrive fremmedsprog, og  din sproglige, 
kulturelle og æstetiske viden og bevidsthed udvikles. Studieretningen giver en god ballast til videregående studier 
indenfor det  sproglige og kulurelle område.

Engelsk A
Kinesisk A
Latin C
Fysik B
Matematik A
Erhvervsøko-
nomi C

Engelsk A
Kinesisk A
Latin C 
Samfundsfag B
Mediefag B
Filosofi C

Engelsk A
Kinesisk A
Latin C
Matematik A
Kemi C
Idræt B

Engelsk A
Kinesisk A
Latin C
Psykologi C
Samfundsfag B
Idræt B

Engelsk A
Kinesisk A
Latin C
Psykologi B
Billedkunst B

Engelsk A
Kinesisk A
Latin C
Samfundsfag B
Matematik A
Psykologi C

Engelsk A
Kinesisk A
Latin C
Musik A
Erhvervsøko-
nomi C

At 
gå rundt på 

gangene var i starten et 
helt eventyr. Den første uge for 

jeg vild 3 gange, og så er Støvring 
Gymnasium endda et forholdsvist lille 
gymnasium. Den første uge var vildt 

spændende, men nu er det hverdag og jeg 
kan komme i skole med filtret hår, hilse 

på et par 3.g’ere og føle mig fuldkommen 
tilpas på gymnasiet. Efter meget kort tid 
begynder man at føle, at man hører til 

her, og i dag kan jeg ikke forestille 
mig et bedre sted at gå i skole.

Marie, 1.g

Eksempler på fagkombinationer:
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Studieretning 9: Engelsk A, Fransk A, Latin C

     

Obligatoriske fag dansk A
historie A

matematik B oldtidskundskab C
religion C
matematik C
samfundsfag C
idræt C
naturgeografi C
fysik C
biologi C
kunstnerisk fag C

Studieretningsfag engelsk A
fransk A

latin C

Valgfag tre valg, et i 
2g og to i 3g i. De to af 
valgene skal være B 
eller A niveau

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

matematik A

musik B+A**
samfundsfag B+A**
biologi B+A**
fysik B+A**

samfundsfag B
fysik B
biologi B
kunstnerisk fag B
idræt B
naturgeografi B
psykologi B
kemi B
tysk B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
astronomi C
kemi C
billedkunst C
mediefag C
musik C
tysk C

Studieretning 9 med engelsk, fransk og tysk har fokus på sprog og fremmede kulturer. I engelsk, fransk  og tysk 
beskæftiger du dig med sproget og kultur, historie og samfundsforhold i henholdsvis engelsk-, fransk-  og tysksprogede 
områder, hvilket er med til at udvikle din forståelse af egen kultur og baggrund. Der er fokus på sproget som 
kommunikationsmiddel, så der arbejdes med at blive god til at forstå, tale og skrive fremmedsprog, og  din sproglige, 
kulturelle og æstetiske viden og bevidsthed udvikles. Studieretningen giver en god ballast til videregående studier 
indenfor det sproglige og kulturelle område. 

Engelsk A
Fransk A
Latin C
Samfundsfag  B
Matematik A
Erhvervsøko-
nomi C

Engelsk A
Fransk A
Latin C
Biologi B
Samfundsfag  B
Psykologi C

Engelsk A
Fransk A
Latin C
Naturgeografi B
Psykologi C
Fysik B

Engelsk A
Fransk A
Latin C
Matematik A
Naturgeografi B
Filosofi C

Engelsk A
Fransk A
Latin C
Matematik A
Kemi C
Fysik B

Engelsk A
Fransk A
Latin C
Psykologi B
Samfundsfag B

Jeg 
glæder mig hver dag 

til at komme i skole til mine 
nye venner og til at få ny viden på et 

sted, hvor der er rart at være. Støvring 
Gymnasium er et ufatteligt hyggeligt 

gymnasium med en stemning af, at studium 
og sjov sagtens kan kombineres –med den 

rette mængde opmærksomhed til hver 
del.

                     Maria, 1.g

Studieretning 10: Musik A, Engelsk A

     

Eksempler på fagkombinationer:
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Studieretning 9: Engelsk A, Fransk A, Latin C

     

Studieretning 10: Musik A, Engelsk A

     

Obligatoriske fag dansk A
historie A

matematik B
tysk B eller
spansk/fransk/kinesisk 
A*
biologi B eller kemi B

oldtidskundskab C
religion C
samfundsfag C
idræt C
fysik C
biologi C
kemi C

Studieretningsfag musik A
engelsk A

Valgfag to valg, et i 2g 
og et i 3g

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

*hvis valg af spansk/
fransk/kinesisk A 
optager det en plads i 
3g

andre muligheder:
matematik A
tysk A
biologi A el. kemi A

biologi B+A el. kemi 
B+A**
fysik B+A**

samfundsfag B
fysik B
biologi B el. kemi B
idræt B
psykologi B
naturgeografi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
billedkunst C
mediefag C
musik C
naturgeografi C

Studieretning 10 med musik og engelsk har fokus på det musikalske i samspil med engelsksproget kultur. I undervisningen 
i musik arbejder du med musikteori og musikalsk udfoldelse. I engelsk beskæftiger du dig med sproget og med kultur, 
historie og samfundsforhold i engelsksprogede områder, hvilket er med til at udvikle din forståelse af egen kultur og 
baggrund. Der er fokus på sproget som kommunikationsmiddel, og der arbejdes med at blive god til at forstå, tale og 
skrive engelsk og sammen med dine øvrige fag udvikles din sproglige, kulturelle og æstetiske viden. Studieretningen 
giver en god ballast til videregående studier indenfor det  sproglige og kulturelle område.

Musik A
Engelsk A
Spansk A
Samfundsfag  B

Musik A
Engelsk A
Tysk B
Psykologi B

Musik A
Engelsk A
Tysk A
Psykologi C

Musik A
Engelsk A
Tysk B
Matematik A
Fysik B

Musik A
Engelsk A
Tysk B
Samfundsfag A
Filosofi C

Musik A
Engelsk A
Tysk B
Latin C
Erhvervsøkonomi C

Jeg 
valgte SGY, fordi jeg 

altid har hørt gode ting om skolen. 
Der er ikke en bestemt type man skal leve 

op til at være, man kan være sig selv her. Jeg 
kendte næsten ingen, men er kommet rigtig 

godt ind i klassen og på skolen.
Anna-Kathrine 1g.

Eksempler på fagkombinationer:
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Studieretning 9: Engelsk A, Fransk A, Latin C

     

Studieretning 10: Musik A, Engelsk A

     

Obligatoriske fag dansk A
historie A

matematik B
tysk B eller
spansk/fransk/kinesisk 
A*
biologi B eller kemi B

oldtidskundskab C
religion C
samfundsfag C
idræt C
fysik C
biologi C
kemi C

Studieretningsfag musik A
engelsk A

Valgfag to valg, et i 2g 
og et i 3g

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

*hvis valg af spansk/
fransk/kinesisk A 
optager det en plads i 
3g

andre muligheder:
matematik A
tysk A
biologi A el. kemi A

biologi B+A el. kemi 
B+A**
fysik B+A**

samfundsfag B
fysik B
biologi B el. kemi B
idræt B
psykologi B
naturgeografi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
billedkunst C
mediefag C
musik C
naturgeografi C

Studieretning 10 med musik og engelsk har fokus på det musikalske i samspil med engelsksproget kultur. I undervisningen 
i musik arbejder du med musikteori og musikalsk udfoldelse. I engelsk beskæftiger du dig med sproget og med kultur, 
historie og samfundsforhold i engelsksprogede områder, hvilket er med til at udvikle din forståelse af egen kultur og 
baggrund. Der er fokus på sproget som kommunikationsmiddel, og der arbejdes med at blive god til at forstå, tale og 
skrive engelsk og sammen med dine øvrige fag udvikles din sproglige, kulturelle og æstetiske viden. Studieretningen 
giver en god ballast til videregående studier indenfor det  sproglige og kulturelle område.

Musik A
Engelsk A
Spansk A
Samfundsfag  B

Musik A
Engelsk A
Tysk B
Psykologi B

Musik A
Engelsk A
Tysk A
Psykologi C

Musik A
Engelsk A
Tysk B
Matematik A
Fysik B

Musik A
Engelsk A
Tysk B
Samfundsfag A
Filosofi C

Musik A
Engelsk A
Tysk B
Latin C
Erhvervsøkonomi C

Jeg 
valgte SGY, fordi jeg 

altid har hørt gode ting om skolen. 
Der er ikke en bestemt type man skal leve 

op til at være, man kan være sig selv her. Jeg 
kendte næsten ingen, men er kommet rigtig 

godt ind i klassen og på skolen.
Anna-Kathrine 1g.

Eksempler på fagkombinationer:



Studieretning 11: Musik A, Matematik A

Obligatoriske fag dansk A
historie A

engelsk B
tysk B eller
spansk/fransk/kinesisk 
A*
biologi B eller kemi B

oldtidskundskab C
religion C
samfundsfag C
idræt C
fysik C
biologi C
kemi C

Studieretningsfag musik A
matematik A

Valgfag to valg, et i 2g 
og et i 3g i

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

*hvis valg af spansk/
fransk/kinesisk A 
optager det en plads i 
3g

andre muligheder:
engelsk A
tysk A
biologi A el. kemi A

biologi B+A el. kemi 
B+A**
fysik B+A**

samfundsfag B
fysik B
biologi B el. kemi B
idræt B
psykologi B
naturgeografi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
naturgeografi C
billedkunst C
mediefag C
musik C

Studieretning 11 med musik og matematik har fokus på det musikalske i samspil med det logisk-matematiske. I 
undervisningen i musik arbejder du med musikteori og musikalsk udfoldelse og i matematik beskæftiger du dig med 
forskellige aspekter af matematikken, herunder anvendelser indenfor musikken. Studieretningen giver en god ballast 
til videregående studier indenfor såvel det naturvidenskabelige, det sproglige og det kulturelle område, afhængigt af, 
hvordan du anvender dine valgfag.

Musik A
Matematik  A
Tysk B
Fysik A

Musik A
Matematik A
Fransk A
Samfundsfag  B

Musik A
Matematik A
Kinesisk A
Psykologi C

Musik A
Matematik A
Tysk B
Fysik B
Erhvervsøko-
nomi C

Musik A
Matematik A
Tysk B
Samfundsfag A

Musik A
Matematik A
Tysk B
Latin C
Erhvervsøkonomi C

Selvom 
jeg nok er stærkest 

inden for matematik, kunne 
jeg godt tænke mig at få input 

med både sproglige og matematiske 
fag, derudover giver en STX mange 

forskellige muligheder bagefter.
Søren 1g.

Eksempler på fagkombinationer:
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Studieretning 11: Musik A, Matematik A

Obligatoriske fag dansk A
historie A

engelsk B
tysk B eller
spansk/fransk/kinesisk 
A*
biologi B eller kemi B

oldtidskundskab C
religion C
samfundsfag C
idræt C
fysik C
biologi C
kemi C

Studieretningsfag musik A
matematik A

Valgfag to valg, et i 2g 
og et i 3g i

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

*hvis valg af spansk/
fransk/kinesisk A 
optager det en plads i 
3g

andre muligheder:
engelsk A
tysk A
biologi A el. kemi A

biologi B+A el. kemi 
B+A**
fysik B+A**

samfundsfag B
fysik B
biologi B el. kemi B
idræt B
psykologi B
naturgeografi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
naturgeografi C
billedkunst C
mediefag C
musik C

Studieretning 11 med musik og matematik har fokus på det musikalske i samspil med det logisk-matematiske. I 
undervisningen i musik arbejder du med musikteori og musikalsk udfoldelse og i matematik beskæftiger du dig med 
forskellige aspekter af matematikken, herunder anvendelser indenfor musikken. Studieretningen giver en god ballast 
til videregående studier indenfor såvel det naturvidenskabelige, det sproglige og det kulturelle område, afhængigt af, 
hvordan du anvender dine valgfag.

Musik A
Matematik  A
Tysk B
Fysik A

Musik A
Matematik A
Fransk A
Samfundsfag  B

Musik A
Matematik A
Kinesisk A
Psykologi C

Musik A
Matematik A
Tysk B
Fysik B
Erhvervsøko-
nomi C

Musik A
Matematik A
Tysk B
Samfundsfag A

Musik A
Matematik A
Tysk B
Latin C
Erhvervsøkonomi C

Selvom 
jeg nok er stærkest 

inden for matematik, kunne 
jeg godt tænke mig at få input 

med både sproglige og matematiske 
fag, derudover giver en STX mange 

forskellige muligheder bagefter.
Søren 1g.

Eksempler på fagkombinationer:



Studieretning 11: Musik A, Matematik A

Obligatoriske fag dansk A
historie A

engelsk B
tysk B eller
spansk/fransk/kinesisk 
A*
biologi B eller kemi B

oldtidskundskab C
religion C
samfundsfag C
idræt C
fysik C
biologi C
kemi C

Studieretningsfag musik A
matematik A

Valgfag to valg, et i 2g 
og et i 3g i

**anvender to valg, 
et i 2g og et i 3g

*hvis valg af spansk/
fransk/kinesisk A 
optager det en plads i 
3g

andre muligheder:
engelsk A
tysk A
biologi A el. kemi A

biologi B+A el. kemi 
B+A**
fysik B+A**

samfundsfag B
fysik B
biologi B el. kemi B
idræt B
psykologi B
naturgeografi B

erhvervsøkonomi C
filosofi C
psykologi C
latin C
astronomi C
naturgeografi C
billedkunst C
mediefag C
musik C

Musik A
Matematik A
Tysk B
Latin C
Erhvervsøkonomi C

Gymnasieelev - hvordan er det?

I undervisningen bliver du som elev sat 
i en aktiv og ansvarlig rolle, for på den 
måde får du det største udbytte af under-
visningen. I løbet af de tre gymnasieår 
får du opgaver, der skal løses med en 
stigende grad af selvstændighed. I alle 
fag spiller computere en stor rolle. Vi 
forventer, at du medbringer din egen 
computer. Hvis ikke du har nogen, 
kan du låne af skolen. Der er wifi over 
hele skolen, som eleverne kan koble 
deres computer, tablet eller telefon på.
Der arbejdes bevidst med anvendelsen af 
forskelige former for elektronisk udstyr til 

Gymnasiet er for unge med interesse for viden og fordy-
belse, og som sigter mod en videregående uddannelse. 
Når man går i gymnasiet, går man der for at lære en 
masse om verden, for at lære, hvordan man arbejder 
sammen med andre, for at sikre sig gode kvalifikationer 
og kompetencer, så man bliver godt rustet til en vide-
regående uddannelse. Og for at have det sjovt imens!

Støvring Gymnasium er et alment gymnasium, stx,  med 
særligt fokus på det almentdannende og studieforbere-
dende – det vil sige, vi giver en meget bred uddannelse, 
og samtidig tilbydes fagene på de højeste niveauer. 

Ingen andre ungdomsuddannelser tilbyder fagene på 
højere niveuaer

Der anvendes en meget bred vifte af undervis-
ningsformer, og der undervises i fagene og i 
temaer på tværs af fag samt i flerfaglige forløb.

mange forskellige formål. Det kan f.eks. være da-
taopsamling og bearbejdning i eksperimentelle, 
naturvidenskabelige fag, det kan være informa-
tionssøgning og databearbejdning i samfunds-
fag og videoproduktioner i forskellige fag. No-
gle af dine bøger vil være e-bøger og i-bøger.
Sprogfagene benytter elektroniske ordbøger, inter-
aktive øvelsesprogrammer og on-line ordbøger og 
leksika.  
I matematik på B- og A-niveau lærer du at bruge 
avancerede programmer, der hjælper dig til løs-
ninger på komplekse matematiske problemstill-
inger. Skolen stiller internetordbøger og lom-
meregner software til computer til rådighed for alle 
elever.
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Støvring Gymnasium
Mastrupvej 77
9530 Støvring
Tlf: 98 37 35 11
E-mail: sgy@sgy.dk

Mere information
Du er meget velkommen til at henvende dig med spørgsmål. Benyt kontaktinformationerne nedenfor.

Skriftligt arbejde

I de fleste fag er der skriftligt arbejde. Der er 
mest skriftligt arbejde i de fag, du har valgt på 
A-niveau, og der er også en del skriftligt arbejde 
knyttet til fag på B-niveau. Det skriftlige arbejde 
hjælper dig til at lære stoffet bedre, og samtidig 
udvikles dine færdigheder inden for det at over-
skue og bearbejde stofmængder og formidle din 
viden. Nogle af de skriftlige arbejder skal laves 
i fællesskab med andre, men det er de færreste, 
og en del skriftlige arbejder er produkter, der er 
resultatet af større eller mindre projektarbejder, 
hvoraf nogle også skal fremlægges mundtligt. 

Ud over det skriftlige arbejde i timerne, skal du 
lave en del afleveringer. Skolen sørger for, at 
de er nogenlunde jævnt fordelt over skoleåret, 
og der er studiecaféer, hvor der er hjælp til 
at lave skriftligt arbejde i forskellige fag.

Jeg havde 
hørt utrolig godt om SGY, og 

alle jeg kender, der havde gået eller går her 
er meget glade for det. Det var en af grundene til 

jeg valgte det. Gymnasiet lå også tæt på, hvor jeg boede, 
og transport er nemt til og fra gymnasiet. Derudover havde 
jeg også hørt, at der var en hyggelig stemning på SGY, og 

det kan jeg kun bekræfte!
Gustav 1g.
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