SANKT ANNÆ

GYMNASIUM

OPTAGELSE TIL GYMNASIET 2022

INFOA

F

TEN
13. JAN
UAR 20
22
KL.19.0
0
Læs mer
e
sag.dk på

ET LEVENDE MUSIKLIV

4

ELEVINITIATIVER

6

ÅRETS GANG I BILLEDER 8
GRUNDFORLØB

10

STUDIERETNINGER 2022 11
VALG AF FAG

20

SØG OM OPTAGELSE

21

MGK

22

GYMNASIUM MED

MUSIKKEN I CENTRUM

Sankt Annæ Gymnasium er Københavns
musikgymnasium. Her får du musik og sang i alle
afskygninger og bliver en del af et fagligt stærkt
undervisningsmiljø.
Vi tilbyder en række spændende studieretninger,
hvor du vil blive fagligt udfordret inden for både
naturvidenskab, sprog, samfundsfag og kultur.
Uanset hvilken studieretning du vælger, kan vi
garantere dig for, at du får rig mulighed for at
beskæftige dig med musik og sang i fællesskab med
en masse andre engagerede unge.
Følg med i de mange aktiviteter, der er med til at
skabe en faglig, kreativ og sjov skoletid på Sankt
Annæ Gymnasium.
Find os på:
www.sag.dk

facebook.com/SAG.gymnasiet
@sanktannaegymnasium
Fotos: Andrea Hoffmann, Morten Lundsby, August Bordonaro, Adam Heide Brodersen, Rosa Agersnap Bone,
Marius Ryberg Weigand, Johannes Skov Andersen m.fl.
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ET LEVENDE MUSIKLIV
En af de ting, der for alvor adskiller Sankt Annæ Gymnasium fra andre gymnasier, er de mange
muligheder for at tage del i et inspirerende og alsidigt musikliv.
En stor del af skolens elever vælger musik på A- eller B-niveau. Derudover kan du søge om
optagelse i vores symfoniorkester og bigband eller et af skolens fire kor – Koncertkoret,
Kammerkoret, Rytmisk Kor og Fælleskoret.
Hvert år har vi den årlige musical SAG-show, som eleverne selv står for.
Der er også koncerter i elevcafeen Bønnen og rige muligheder for at booke veludstyrede øvelokaler
til egne bands – og mange andre musikalske fællesskaber og tiltag.

”

Musik binder os sammen og
skaber et stærkt fællesskab
på tværs af klasser og
årgange
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ELEVINITIATIVER

SAG-SHOW
SAG-show er skolens og Nordeuropas
største elevproducerede musical.
Her har man muligheden for at skrive
og instruere, være på scenen, være
bag scenen eller noget helt andet.
Mulighederne er endeløse, og alle kan
være med!

BØNNEN
Bønnen er SAG´s elevstyrede kaffebar og bedste hyggested. Vi står
for at lave og sælge kaffe, nudler, popcorn og andet lækkert, til dem
der kommer og hygger, maler, quizzer, laver lektier eller gamer. Derudover planlægger vi morgenfester, latte & lyrik, jam-sessions og
meget andet.

ELEVRÅDET
Elevrådet er alle elevers talerør til ledelsen og elevernes repræsentanter udadtil. Vi arbejder med en bred vifte af problemstillinger og idéer. Blandt meget andet planlægger vi arrangementer,
evaluerer faciliteter og diskuterer diverse uddannelsespolitiske
problemstillinger. Vi bestræber os på at styrke skolens indbyrdes
sammenhold, såvel som samarbejdet med andre gymnasier.

REGNBUEGRUPPEN
Regnbuegruppen er Sankt Annæs LGBTQ+ udvalg; et sted, hvor queer-personer, questioning, allies og nysgerrige kan mødes og tale/lytte
åbent, ærligt og fordomsfrit om kønsidentitet, seksualitet og hvad vi
ellers har på hjerte. Vi holder tit små hyggemøder og aktiviteter, og
arrangerer også WinterPride for hele SAG i februar.

FESTUDVALGET
I festudvalget skaber vi de gladeste gymnasieelever, de bedste aftener
og det bedste sammenhold. 5-6 gange om året arrangerer vi sprudlende temafester, hvor vi tænder op for floor, sælger godt humør og
øl i baren og meget mere. Enhver fest bliver hostet med kærlighed og
sag-ånd, live-musik og selvfølgelig de fedeste numre blæsende ud af
højtalerne.

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse. Hvert
år opfordrer udvalget gymnasieeleverne til at arbejde én dag for
at støtte unge i problemer. Mærkesagen skifter hvert år. OD-udvalget sørger for at sprede budskabet og hjælper eleverne med
at finde arbejde, så de kan støtte den gode sag.
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MEDIEUDVALGET

er skolens sociale mediers rygrad. Det er et lille udvalg af elever,
som sørger for æstetiske instastories, velformulerede
facebookpost og generel promovering af skolen vha.
internettet. SoMe-gruppen består af engagerede elever, der er knivskarpe med Final Cut Pro, nørder med
et kamera eller bare har en generel interesse for at
være med til at dokumentere skolens mange aktiviteter.

SKOLEAVIS
- DE GULE MUSTEN

ELEVINITIATIVER
MILJØUDVALGET
Miljøudvalget på Sankt Annæ er et vigtigt og indflydelsesrigt udvalg
på skolen. I dette udvalg er man med til at finde på og udvikle ideer
til, hvordan vi sammen gør Sankt Annæ Gymnasium til en grønnere og
mere miljøvenlig skole.
Vi har en løbende dialog med ledelsen omkring implementering af disse
ideer og har f.eks. sidste år fået vedtaget, at alle studieture på SAG skal
være fly-frie, hvilket er et skridt på vejen mod skolens mål om at være
CO2 neutrale i 2025 (sammen med Københavns Kommune).
Dette år har vi også mange gode ideer, der er i gang med at blive udviklet - f.eks. afviklingen af Fem Fede Dage som er en uge hvor der er
specielt fokus på forskellige områder inden for klimaet på Gymnasier.

ANDRE UDVALG
GYS-Udvalget
Røde kors-Udvalget
Anime-Udvalget
Feminist-Udvalget
中文俱乐部 Kinesisk-Udvalget
Knallert-Udvalget
De Gule Bøger (Bogklub)
De Gule Mursten (Skoleavis)
Skrive-Udvalget
Sankt Annæ Folkelaug
Fodbold-Udvalget
KFS - Kristeligt Forbund for Studerende
Kreakassen
Mad-Udvalget
Åben Scene-Udvalget
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IDRÆTSDAG

ÅRETS GANG
I BILLEDER

STUDIETUR

HØSTFEST & FOLKETONER

- årlig workshop i nordisk musik for alle elever i 1.g

Skoleåret på Sankt Annæ Gymnasium er
fyldt med gode oplevelser: idrætsdag, trivselsløb, SAG-show, studieture, ekskursioner,
gallafest – og meget mere!

TRIVSELSLØB

DRAMAELEVERNES MUSIKFORESTILLING

FELTARBEJDE

GALLA

Farvel til småt brændbart

INTROUGE

SAG-SHOW

DIMISSION
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GRUNDFORLØB

STUDIERETNINGER 2022
Her er en oversigt over de studieretninger, du kan vælge mellem på Sankt Annæ Gymnasium:

KUNSTNERISKE

NATURVIDENSKABELIGE

Musik A
Matematik A

Matematik A
Fysik B
Kemi B

Musik A
Engelsk A

GRUNDFORLØB

Musik A
Dramatik A

Matematik A
Bioteknologi A
Fysik B

I 1.g starter du på et grundforløb i tre måneder, der skal forberede dig til valg af studieretning.

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE

SPROGLIG

Her kommer du på faglig rundtur i alle udbudte studieretninger. Sideløbende vil du have naturvidenskabeligt grundforløb, almen sprogforståelse og en række andre fag. Du vil også få musikundervisning, som skal danne grundlag for dit valg af niveau i musik. Skal du have musik på C-, B- eller
A-niveau?

Samfundsfag A
Matematik A

Engelsk A
Spansk A (begynder)
Latin C

Undervejs i grundforløbet vil du få støtte til at få afklaret dine studieretningsønsker. Vi afholder bl.a.
afklaringssamtaler og forældremøde. Du vil også blive introduceret til, hvilke videregående
uddannelser studieretningerne retter sig mod, så du kan vælge den retning, der passer dig bedst.

Samfundsfag A
Engelsk A

Få information om adgangskrav til videregående uddannelser på: www.ug.dk

Grundforløbet slutter efter efterårsferien. Herefter begynder du i din studieretningsklasse.
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I musik-dramatik-kombinationen har det været fedt at opleve
samspillet mellem den praktiske
dimension og det teoretiske. Vi
bliver udfordret og tør stå frem.

KUNSTNERISKE
STUDIERETNINGER
Vi udbyder tre studieretninger med musik på A-niveau. Har du interesse for musik, sang og
komposition, er det oplagt at vælge en af disse.
Du kan tone din kunstneriske studieretning forskelligt, afhængigt af hvilket fag du kombinerer
med musik. Den ene retning har matematik på A-niveau, den anden engelsk på A-niveau og
den tredje dramatik på A-niveau.
De tre studieretninger peger altså lidt i hver sin retning. Men husk på, at du skal have engelsk
og matematik på mindst B-niveau under alle omstændigheder.
12

MUSIK A - MATEMATIK A

MUSIK A - ENGELSK A

MUSIK A - DRAMA A

FAG PÅ STUDIERETNING

FAG PÅ STUDIERETNING

FAG PÅ STUDIERETNING

Musik A
Matematik A
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Andet fremmedsprog B
Samfundsfag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Fysik C
Idræt C
Naturgeografi C
Kemi C*
+ Valg

Musik A
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Matematik B
Andet fremmedsprog B
Samfundsfag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Fysik C
Idræt C
Naturgeografi C
Biologi C*
+ Valg

Musik A
Drama A
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Andet fremmedsprog B
Matematik B
Samfundsfag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Fysik C
Idræt C
Naturgeografi C
Biologi C
+ Valg

VALGMULIGHEDER

VALGMULIGHEDER

VALGMULIGHEDER

Du har tre valg. Heraf skal mindst
et valg være et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller Latin C.
Hvis du vælger Latin C skal et af
dine øvrige valg være på mindst
B-niveau. Vælg mellem:

Du har tre valg. Heraf skal mindst et
valg være et naturvidenskabeligt fag
på B-niveau eller Latin C. Hvis du
vælger Latin C skal et af dine øvrige
valg være på mindst B-niveau. Vælg
mellem:

Du har ét valg. Du kan vælge mellem

Andet fremmedsprog A
Billedkunst C
Biologi C + B
Dramatik C + B
Engelsk A
Filosofi C
Fysik B + A
Idræt B
Kemi B + A
Latin C
Naturgeografi B
Psykologi C
Samfundsfag B

Andet fremmedsprog A
Billedkunst C
Biologi B
Dramatik C + B
Filosofi C
Fysik B + A
Idræt B
Kemi C + B
Latin C
Matematik A
Naturgeografi B
Psykologi C
Samfundsfag B

*Skolen kan beslutte at kemi C erstattes af biologi C.

*Skolen kan beslutte at biologi C erstattes af kemi C

Biologi B
Fysik B
Naturgeografi B
Latin C
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MATEMATIK A - FYSIK B - KEMI B

NATURVIDENSKABELIGE
STUDIERETNINGER
Vi udbyder to naturvidenskabelige studieretninger med
matematik på A-niveau. Har du interesse for matematik
og naturvidenskab, er det oplagt at vælge en af disse.
Begge studieretninger kombinerer matematik med naturvidenskabelige fag. Den ene retning kombinerer matematik med fysik og kemi, mens den anden kombinerer matematik med bioteknologi og fysik.
På begge retninger har du mulighed for at vælge musik på
C-, B- og A-niveau.
14

”

Vi er meget i felten og har samarbejdet med uddannelsesinstitutioner som DTU og KU – fx var vi
med til at fremstille medicin med
forskere.

MATEMATIK A - BIOTEK A - FYSIK B

FAG PÅ STUDIERETNING

FAG PÅ STUDIERETNING

Matematik A
Fysik B
Kemi B
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Andet fremmedsprog B
Samfundsfag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Idræt C
Kunstnerisk fag - Musik C
Biologi C
+ Valg

Matematik A
Bioteknologi A
Fysik B
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Andet fremmedsprog B
Samfundsfag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Idræt C
Kunstnerisk fag - Musik C
+ Valg

VALGMULIGHEDER

VALGMULIGHEDER

Du har tre valg. Heraf skal mindst et valg være
et A-niveau fag og mindst et være et naturvidenskabeligt fag (Fysik A, Kemi A, Biologi B el.
naturgeografi C) Vælg mellem:

Du har to valg. Vælg mellem:

Andet fremmedsprog A
Billedkunst C
Biologi B
Dramatik C + B
Engelsk A
Filosofi C
Fysik A
Idræt B
Kemi A
Latin C
Musik B + A
Naturgeografi C + B
Psykologi C
Samfundsfag B

Andet fremmedsprog A
Billedkunst C
Dramatik C + B
Engelsk A
Filosofi C
Fysik A
Idræt B
Kemi A
Latin C
Musik B + A
Naturgeografi C + B
Psykologi C
Samfundsfag B
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SAMFUNDSFAG A - MATEMATIK A

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE
STUDIERETNINGER
Vi udbyder to studieretninger med samfundsfag på
A-niveau. Har du interesse for samfund og politik, er
det oplagt at vælge en af disse.
Den ene retning kombinerer samfundsfag med matematik på A-niveau, mens den anden kombinerer
samfundsfag med engelsk på A-niveau.
De to studieretninger peger altså lidt i hver sin retning.
Men husk på, at du skal have engelsk og matematik på
mindst B-niveau under alle omstændigheder.
16

”

Det fede ved at have kombinationen
samfundsfag og matematik er, at
man fx kan lære om en sociologisk
teori i samfundsfag, hvor matematik
er nøglen til at gennemskue tallene i
tabeller, figurer og statistikker.

SAMFUNDSFAG A - ENGELSK A

FAG PÅ STUDIERETNING

FAG PÅ STUDIERETNING

Samfundsfag A
Matematik A
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Andet fremmedsprog B
Oldtidskundskab C
Religion C
Fysik C
Idræt C
Kunstnerisk fag - Musik C
Biologi C
Naturgeografi C
+ Valg

Samfundsfag A
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Matematik B
Andet fremmedsprog B
Oldtidskundskab C
Religion C
Fysik C
Idræt C
Kunstnerisk fag - Musik C
Biologi C
Naturgeografi C
+ Valg

VALGMULIGHEDER

VALGMULIGHEDER

Du har tre valg. Heraf skal mindst et valg
være et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller Latin C. Hvis du vælger Latin C,
skal et af dine øvrige valg være på mindst
B-niveau. Vælg mellem:

Du har tre valg. Heraf skal mindst et valg
være et naturvidenskabeligt fag på B-niveau eller Latin C. Hvis du vælger Latin C,
skal et af dine øvrige valg være på mindst
B-niveau. Vælg mellem:

Andet fremmedsprog A
Billedkunst C
Biologi B
Dramatik C + B
Engelsk A
Filosofi C
Fysik B + A
Idræt B
Kemi C + B
Latin C
Musik B + A
Naturgeografi B
Psykologi C

Andet fremmedsprog A
Billedkunst C
Biologi B
Dramatik C + B
Filosofi C
Fysik B + A
Idræt B
Kemi C + B
Latin C
Matematik A
Musik B + A
Naturgeografi B
Psykologi C
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NY STUDIERETNING
ENGELSK A – SPANSK A (BEGYNDER) - LATIN
FAG PÅ STUDIERETNING

På studieturen fandt jeg ud af,
at jeg kan mere sprogligt, end
jeg havde forventet. Det var
fedt at blive tvunget til at tale
sproget hele tiden.

SPROGLIG
STUDIERETNING
Vi udbyder en sproglig studieretning med tre fremmedsprog. Hvis du interesserer dig for sprog og litteratur, er det oplagt at vælge denne.
Den sproglige studieretning kombinerer engelsk og
spansk på A-niveau med latin på c-niveau.
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Engelsk A
Spansk A
Latin C
Dansk A
Historie A
Matematik B
Samfundsfag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Fysik C
Idræt C
Kunstnerisk fag - Musik C
Biologi C
Naturgeografi C
+ Valg

VALGMULIGHEDER
Du har fire valg. Heraf skal mindst to fag være på B eller A-niveau.

”

”Sprog giver muligheden for
at kommunikere med resten
af verden, så man får udvidet
sine horisonter. Med latin får
vi også plads til nørde med det
sproglige”

Billedkunst C
Biologi C + B
Dramatik C + B
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Kemi C + B
Matematik A
Musik B + A
Naturgeografi B
Psykologi C
Samfundsfag B
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VALG AF FAG

VALGFAG

SØG OM OPTAGELSE

FAGENE PÅ STX ER PÅ NIVEAUER:

Her kan du se, hvilke fag og
niveauer vi tilbyder – ud over
de obligatoriske fag:

Sankt Annæ Gymnasium har en særlig musikprofil. For at

Første trin:

blive optaget på skolens skal du derfor leve op til de ge-

Ansøg skolen på www.optagelse.dk

nerelle betingelser for optagelse på STX og have erfaring

I forbindelse med ansøgning skal du bl.a. angive ønsker til

og kompetence indenfor musik.

2. fremmedsprog og kunstnerisk fag.

Optagelse på skolen sker derfor på baggrund af dokumen-

Andet trin:

teret beskæftigelse med musik eller sang.

Gå ind på skolens hjemmeside

A, B og C, hvor A er det højeste. Som hovedregel er
C-niveauer 1-årige, B-niveauer 2-årige og A-niveauer
3-årige. Du skal have mindst 4 fag på A-niveau.
OBLIGATORISKE FAG
Nogle fag er fælles for alle studieretninger:
dansk A, historie A, religion C, oldtidskundskab C, idræt
C, naturvidenskabeligt grundforløb, almen sprogforståelse, engelsk B, matematik B, fysik C, samfundsfag C,
andet fremmedsprog (fransk, tysk, spansk).
Alle skal have mindst tre naturvidenskabelige fag (biologi, fysik, kemi, naturgeografi), hvoraf det ene skal være
på B-niveau (på nær på den sproglige studieretning).
På de studieretninger, vi udbyder, er der allerede taget
nogle valg for dig. Derudover skal du selv foretage nogle
valg – fx løft af et fag til et højere niveau eller et helt nyt
valgfag. På side 12-19 kan du se, hvilke muligheder der

Billedkunst C
Biologi C + B
Dramatik C + B
Engelsk A
Filosofi C
Fransk A (fortsætter)
Fysik B + A
Idræt B
Kemi C + B + A
Latin C
Matematik A
Musik C + B + A
Naturgeografi C + B
Psykologi C
Samfundsfag B
Tysk A (fortsætter)

•

Hvis du har gennemført uddannelsen som korsanger
fra folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium er du sikret optagelse i gymnasiet.

•

www.sag.dk og udfyld optagelsesspørgeskema. Her vil
du blive bedt om at skrive en motivation for, hvorfor du
ansøger Sankt Annæ Gymnasium og besvare en række
spørgsmål om din musikalske baggrund. Du skal også angi-

Hvis du er indstillet til optagelse på eller er på ven-

ve om du har gennemført korsangeruddannelsen fra SAGs

teliste til Sankt Annæ MGK er du sikret optagelse i

folkeskole eller har søgt om optaget på MGK.

gymnasiet.
Tredje trin:
ANSØGNINGSPROCESSEN

Tilbage i din ansøgning på www.optagelse.dk skal du

For at dokumentere din beskæftigelse med musik, består

uploade bilag med dokumentation for din musikalske

ansøgningsprocessen til SAG af tre trin:

baggrund i form af f.eks. udtalelser om dit faglige musikniveau fra undervisere eller informationer fra musik- eller
efterskoler eller anden relevant information.

er på den enkelte studieretning.

ANDET FREMMEDSPROG PÅ SAG
Ved ansøgning til SAG kan du vælge mellem:
Fransk fortsætter B (2-årigt)
Spansk begynder A (3-årigt)
Tysk fortsætter B (2-årigt)

20

Endvidere er der på de fleste studieretninger
mulighed for at løfte hhv fransk fortsætter B og
tysk fortsætter B til A-niveau i 3.g

ANSØG PÅ OPTAGELSE.DK
21

MGK
Som de eneste i Danmark tilbyder vi MGK (musikalsk grundkursus) i kombination med en 4-årig
gymnasial uddannelse.
Alle elever på MGK placeres i samme klasse, hvor alle har musik på A-niveau og engelsk eller
matematik på A-niveau.

INFOAFT
EN
MGK

17. JANU
AR 2022
KL.19.30
LÆS MERE
PÅ
SAG.DK/M
GK

VÆLG MELLEM 3 LINJER
• Rytmisk
• Klassisk
• Lydproduktion / lydteknik / sangskrivning / komposition

OPTAGELSE PÅ MGK
For at blive optaget på MGK, skal du
bestå en musikalsk optagelsesprøve
og være erklæret gymnasieegnet.
I din ansøgning til gymnasiet skal du
anføre, at du også søger optagelse på
MGK.
Læs mere på
www.musikalskgrundkursus.sag.dk
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Vi skaber fremtidens
stemmer i verden

Sankt Annæ Gymnasium
Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby
Tlf. 36 46 62 22
sag@kk.dk
www.sag.dk

