
Velkommen
til 



    

Den almene dannelse                 

   giver de unge et 

gevaldigt løft og udsyn

Vi er gymnasiet med plads til alle. Her er det let at 

få indflydelse og lade idéerne vokse.

Hos os handler det ikke kun om bøger. Vi rejser 

også ud i verden og lærer sprog og kulturer at ken-

de. Vi dykker ind i musikkens eller dramatikkens 

verden, og vi giver dig mulighed for at fordybe 

dig i biologi, kemi, samfundsfag, psykologi, sprog, 

medievidenskab, innovation og meget mere.

Som elev på Morsø Gymnasium får du venner for 

livet og udvikler dig sammen med dem.

Med STX på Morsø Gymnasium kan du vælge lige 

den uddannelse, du drømmer om, når du står med 

studenterhuen og skal vælge din vej i fremtiden.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

» «
”Jeg kan stadig ærgre mig over, at jeg ikke valgte at     

  gå på gymnasiet i stedet for at gå direkte på land-     

 brugsskole efter folkeskolen. Jeg mener, den almene      

dannelse, som gymnasiet repræsenterer, 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

 Velkommen til Morsø Gymnasium



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 279 elever fordelt på fire studie-

retninger - samfundsfaglig, sproglig, naturvidenskabelig og 

kunstnerisk.

Gymnasiet er løbende moderniseret med særlige musik-

lokaler, teatersal, kemilaboratorium, sportshal med klat-

revæg, kunstgræsbaner, atletikanlæg, basketballbaner 

og et naturfagscenter.

I 2017 fik Morsø Gymnasium som det eneste gymnasi-

um 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.

”Det vigtigste er jo det med, at vi har så mange forskellige 

    muligheder for at vælge fag. At vi havde et halvt år til selv 

at kunne vælge. Dengang var jeg nemlig i tvivl om, jeg var 

 mest til samfundsfag eller biologi, men hvor jeg så kunne 

   få lov til at kombinere det. Men også     

    fællesskabet med vennerne, at man 

   får så bred en vennekreds.” 

   Caroline Andersen, 

      student 2018 Morsø Gymnasium

» «Mange forskellige       

   muligheder og en 

bred vennekreds

 Studieretninger



Drømmer du om at blive arkitekt, embedsmand, 

flyveleder, pilot, finansøkonom, officer i hæren, an-

tropolog, 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 sam-

men, og hvad der påvirker det.

Vi arbejder med dansk og international politik, øko-

nomi, statistik og samfundssystemer. Vi går i dybden 

med international politik og medier.

I løbet af året får vi besøg af gæsteforelæsere, vi ta-

ger på ekskursioner for at overvære en retssag og vi 

besøger vigtige politiske, danske institutioner såsom 

Nationalbanken og Folketinget.

I 2019 er der folketingsvalg, og du kommer til at føl-

ge valgkampen og arbejde med valget på tæt hold.

 Samfundsvidenskab 



Drømmer du om at blive dyrlæge, ingeniør, læge, sy-

geplejerske, jordemoder, tandlæge, politibetjent, bio-

analytiker, maskinmester, it-tekniker, multimediede- 

signer, lærer, farmakonom eller softwareudvikler? 

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Biologi A- Kemi B 

Vælg naturvidenskab, hvis du er vild med at udforske, 

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 planteri-

get, forarbejder råolie, brygger øl, bliver klogere på krop 

og fysik, besøger geologiske udstillinger og opsøger 

ny viden hos danske laboratorier såsom blodbanken 

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 allerflest muligheder for 

at videreuddanne dig, når du er færdig med gymnasiet.

 Naturvidenskab



Drømmer du om at arbejde med amerikanske/europæiske 

studier, arkæologi, sprog, filosofi, historie, journalistik, kom-

munikation, undervisning, pædagogik, international virk-

somhedskommmunikation 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 verden. 

Vi har fokus på verden omkring os, hvordan andre na-

tionaliteter lever, og hvordan deres historie og politik 

har indflydelse på deres hverdag. 

Du får mulighed for at komme på rejse med dit sprog-

hold og stifte bekendtskab med nogle af de lande, 

du lærer om. Vi har et godt udvekslingssamarbejde 

med gymnasier i Spanien og Frankrig.

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.

 Sprog



”Jeg har kammerater, der blev tømrer eller lærer efter 

studentereksamen, gymnasiet åbner alle mulige døre, og 

det er ikke tre år, der er spildt, 

uanset hvad man vælger” 

Paul Erik Landegent Peterslund, 

reservelæge, student fra 

Morsø Gymnasium og tidligere 

dramaelev

 Kunst

Drømmer du om at blive skuespiller, instruktør, film- 

fotograf, skolelærer, designer, manuskriptforfatter, tv 

– og medietilrettelægger, musiker, pædagog, psyko-

log, filmproducer, socialrådgiver, multimediedesigner 

eller musikterapeut?

Dramatik A – Engelsk A

Musik A - Engelsk A

Vælg kunst med fokus på musik, hvis du er vild med at 

synge og spille musik, eller vælg dramatik, 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 sammen 

med klassekammerater, der brænder for dramatik el-

ler 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 fore-

stillinger.

I løbet af året kommer vi på turné, og hvert an-

det år opsætter gymnasiet en stor musicalproduk- 

tion med dramatik- og musikelever som hovedkræf-

terne 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 vest for 

Storebælt, hvor du kan blive student med drama på 

A-niveau.

» «Gymnasiet åbner 

alle mulige døre »



”Det har betydet 

rigtig rigtig meget for 

mig, at jeg kunne dyr-

ke min idræt sammen 

med gymnasiet.” 

Kirstine Kjær Nannerup, gymnasielærer, 

student fra Morsø Gymnasium

Er du håndboldspiller på eliteniveau, 

kan du blive elev på Sports College 

Mors. Kommer du langvejs fra, får 

du dit eget værelse med internet, 

toilet og bad. Du bor og spiser 

sammen med de andre sportscol-

legeelever. 

I kommer på rejser sammen, får 

fælles træning med de andre 

sportselever, og hver uge er der 

fælles aktiviteter.

MGY Elitesport Sports College MorsMGY Sportselev

På Morsø Gymnasium har vi lækre 

sportsfaciliteter med sportshal, ud-

fordrende klatrevæg, nye basket-

ballbaner, nyt atletikanlæg og nye 

kunststofbaner.

Vi har tre sportsprogrammer til dig, 

der gerne vil have mere sport, mens 

du tager en studentereksamen.

MGY Elitesport et tilbud til dig, der 

er elitesportsudøver. Du får støtte 

til at planlægge træning og sko-

letid. Du får studiehjælp, adgang 

til gymnasiets faciliteter, en kon-

taktperson fra gymnasiet, særlige 

afleveringsfrister, morgentræning, 

hjælp til grundtræningsprogrammer 

og skadesforebyggende træning ved 

idrætslærer og fysioterapeut og et tæt 

fællesskab med andre MGY sports- 

elever og sportscollegeelever.

MGY Sportselev er til dig, der elsker 

sport og drømmer om ekstra tid til 

sport på skoleskemaet. 

MGY Sportselever får ekstra un-

dervisning i håndbold, badmin-

ton, gymnastik, fodbold eller 

styrketræning i skoletiden. Du 

kan også komme med til fælles-

arrangementer og på studietu-

re med Sports College Mors.

 Sport

» «  Skole og idræt

på samme tid



Brænder du for alt, der har med teater at gøre, skal 

du vælge dramatik på Morsø Gymnasium.

Vi er det eneste gymnasium i Vestdanmark, hvor du 

kan få dramatik på A-niveau.

I dramatik arbejder vi med krop og stemme, spiller 

teater og lærer, hvordan vi sætter et teaterstykke 

op fra start til slut. Vi samarbejder også på tværs af 

andre fag. Læser du Shakespeare i engelsk, kom-

mer du på gulvet og spiller scener fra teksterne.

Vi tager ofte ud og ser professionelle forestillinger, 

og du kommer med på workshops med professio-

nelle skuespillere, instruktører og scenografer.

Når vores samarbejdspartner, Limfjordstea-

tret, i 2019 indvier deres nye teaterhus lige 

ved siden af Morsø Gymnasium, rykker vores 

dramatikundervisning med ind i de nye loka-

ler.

Limfjordsteatret tilbyder en toårig talentud-

dannelse, Teater Talent Mors, som optager nye 

elever hvert andet år. Her får du træning af pro-

fessionelle undervisere og kan samtidig tage din 

studentereksamen på Morsø Gymnasium.

Kommer du længere væk fra, kan du bo på vores 

kollegium.

 Drama

”Hver dag snakker jeg med alle slags mennesker fra narkomanen til 

arkitekten, og jeg skal kunne tune mig ind på, hvordan personen for-

står sin sygdom. Min gymnasietid med drama har givet mig en forstå-

else 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 innova-

tivt og kreativt i trygge rammer.

I løbet af skoleåret deltager vi i workshops og tager 

på ekskursioner til musicals og koncerter. Vi optræ-

der til skolens arrangementer, og vi tager også på 

turné. Hvert forår arrangerer vi en stor forårskon-

cert, 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 vo-

res 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.

 Musik



 Studierejser

Alle klasser kommer på studieture i Danmark og udlandet 

som en del af undervisningen.

I 2.g tager vi på studierejse til udlandet. Vi har tidligere været 

i USA, Grækenland, England, Island, Malta, Østrig og mange 

flere lande.

Har du sprog, kan du også komme med dit sproghold på rejse 

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.

Især studieturen var virkelig vild, for jeg 

ved ikke, hvordan jeg ellers skulle være 

kommet til New York. Jeg har også været 

i Berlin og i Bologne med tysk og itali-

ensk. Det har virkelig givet mig meget.

Anne Katrine Galsgaard, student 2018 fra 

Morsø Gymnasium

»    Studieturene har 

  virkelig givet mig meget«



 Kollegium

Rejser du til Morsø Gymnasium fra et andet sted 

i landet, eller vil du gerne bo tæt på skolen, har 

gymnasiet et kollegium, Dueholmkollegiet, få mi-

nutter væk.

Her kan du bo billigt og godt alene eller sammen 

med en gymnasiekammerat. Kollegiet har op-

vaskemaskiner, og du kan købe adgang til vas- 

kemaskine, 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 mor-

genmad hver morgen på gymnasiet, og du får ra-

bat på frokost i gymnasiets kantine. Beboerne på 

kollegiet arrangerer fællesspisning, fester, biograf-

ture og andre aktiviteter.

Læs om Dueholmkollegiet på vores hjemmeside.

Vi har talentprogrammer for elever, der bræn-

der for deres fag og er ambitiøse.

I Talentakademiet finder du sammen med 

elever fra andre skoler løsninger på pro-

blemer eller cases. I er til forelæsninger, 

virksomhedsbesøg, og politikerinterviews, 

som skal forberede jer på arbejdet efter 

gymnasiet.

I innovationskonkurrencen Nordjyske Nyska-

bere dyster du med et hold fra Morsø Gymna-

sium mod hold fra hele regionen om at finde 

den bedste idé. Du er på workshops og ar-

bejder med dygtige innovatører fra hele Dan-

mark.

 Talentudvikling



Vi ved godt, at noget af det vigtigste i dine gymnasieår 

er tiden med kammeraterne.

På Morsø Gymnasium har vi mange arrangemen-

ter 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 

festudvalg, Prüt, der holder fredagscafé og fester.

Du kan blive en del af elevernes velgørenhedsorgani-

sation, H(å)BB, der samler penge ind til et børnehjem i 

Tanzania ved at arrangere fester, café og meget mere. 

Har du en journalist i maven, kan du komme til at skrive 

for elevernes skoleblad Kaka.

Hvert andet år kan du være en del af en stor musical, 

vi sætter op på gymnasiet, eller du kan spille til vores 

årlige forårskoncert.

Hver fredag eftermiddag har vi frivillig idræt sammen, 

og vi afholder volleyball- og fodboldturneringer og at-

letikdag.

”Gymnasiet gav mig en masse socialt. Det 

er hyggeligt, at gymnasiet ikke har været 

så stort, så man kendte hele årgangen godt 

og havde det trygt og 

rart her.” 

Kirstine Kjær Nanne-

rup, gymnasielærer, 

student fra Morsø 

Gymnasium

»Trygt og rart« Det sociale liv



Morsø Gymnasium gør alt, hvad vi kan for at støt-

te 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 studiearbejdet 

til at hænge sammen, kan du gå til vores studievejlede-

re. Vi tilbyder også en mentorordning, hvor du kan blive 

tilknyttet en lærer, der hjælper dig med at strukturere dit 

arbejde.

«

 Vi hjælper dig



Limfjordsvej 95, 7900 Nykøbing Mors  

Tlf. 97 72 22 88, adm@morsoe-gym.dk

www.morsoegym.dk


