
STUDIERETNINGER

NATURVIDENSKAB OG NYE MULIGHEDER
Hvis du brænder for naturvidenskab og gerne vil være en del af stærkt fagligt og socialt fællesskab, hvor du bliver 
udfordret af de bedste lærere og dygtige elever fra gymnasiets BIOTEK-studieretning, så er det femårige gymnasie-
samarbejde mellem Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium lige noget for dig!



SPÆNDENDE SCIENCE OG 
STÆRKE FÆLLESSKABER

Ordrup Gymnasium og Ordrup Skole samarbejder om tilbyde børn og unge 
i Gentofte de bedste rammer for naturvidenskabelig undervisning.

Det femårige gymnasium BIOTEK på Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium 
er for dig, som brænder for naturvidenskab – og som ønsker at være en 
del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab!

BIOTEK er et sammenhængende femårigt uddannelsesforløb, der starter 
som en nyetableret 8. klasse på Ordrup Skole. Ud over det særlige fokus 
på science får du selvfølgelig også en almindelig afgangseksamen fra 
folkeskolen og en bred studentereksamen.

I forløbet modtager du kvalificeret og motiverende undervisning i de 
forskellige naturvidenskabelige fag. Tempoet og niveauet i fagene bliver 
hele tiden tilpasset, så du får de bedste forudsætninger for at klare dig 
godt, både i folkeskolen og i gymnasiet.

Din klasse deltager i undervisningsforløb på Ordrup Gymnasium i fagene 
biologi/kemi, fysik og matematik, sideløbende med din normale under-
visning på Ordrup Skole. Undervisningen på Ordrup Gymnasium tilrette-
lægges af både dine egne lærere og af gymnasiets undervisere.

Hertil kommer særligt tilrettelagte forløb som fx ”CSI Camp”, hvor du 
sammen med gymnasiets elever opklarer forbrydelser med nye natur-
videnskabelige metoder, og ”Pizza på taget”, hvor du fra OG’s eget 
observatorium kan se stjerner og planeter i moderne stjernekikkerter.

Optagelse på Ordrup Gymnasium
• Det er de almindelige regler, der gælder i forhold til at blive optaget 

på OG. Du skal altså søge ind via optagelse.dk senest 1. marts det år, 
hvor du afslutter folkeskolen.

• Hvis du bliver optaget på OG, er du også garanteret en plads på 
studieretningen BIOTEK, hvis du altså ønsker dette. Du kan dermed 
fortsætte det naturvidenskabelige forløb.

• Hvis du tager på efterskole, gælder garantien om en plads på studie-
retningen fortsat.

Optagelse på Ordrup Skole
• Ansøgning om optagelse sker ved, at du og dine forældre udfylder 

et ansøgningsskema via kommunen. 

ORDRUP GYMNASIUM
KIRKEVEJ 5
2920 CHARLOTTENLUND
39 64 01 78

ORDRUP SKOLE
GRØNNEVÆNGE 16
2920 CHARLOTTENLUND
39 98 59 59


