
STUDIERETNINGER

NATURVIDENSKAB OG NYE MULIGHEDER
Velkommen til det femårige gymnasium på Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium



SCIENCE OG STÆRKE 
FÆLLESSKABER

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! Du vil gerne udfordres med eksperimentel, 
tværfaglig og innovativ undervisning på højt niveau, og du  
er motiveret for at yde en ekstra indsats.

BIOTEK er et sammenhængende femårigt uddannelses

forløb, som starter som en nyetableret 8. klasse på  

Ordrup Skole og fortsætter som en samlet klasse på  

Ordrup Gymnasium. Udover det særlige fokus på science  

får du selvfølgelig også en almindelig afgangsprøve fra 

folke skolen og en bred studentereksamen.

På BIOTEK kommer du til at arbejde tæt sammen med andre 

scienceinteresserede elever, både i din egen klasse og 

sammen med din venskabsklasse. BIOTEKklassen på Ordrup 

Skole får nemlig en venskabsklasse på Ordrup Gymnasium, 

og sammen kommer I til at deltage i en række sociale og 

faglige arrangementer. De mange sjove erfaringer er med til 

at øge den faglige motivation, og overgangen fra folkeskole 

til gymnasium vil opleves lettere.

NATURVIDENSKABENS 
MANGE MULIGHEDER

På BIOTEK modtager du kvalificeret og motiverende under
visning 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 folke
skolen og i gymnasiet.

Da BIOTEKklassen består af elever med særlig interesse 

for naturvidenskab, vil din faglige udvikling kunne foregå 

hurtigere, og klassen vil samlet set nå et højere niveau  

efter 3.g end en almindelig klasse.

På BIOTEK understøttes den daglige undervisning med  

aktiviteter, som bringer dig tættere på ”virkelighedens 

verden”, bl.a. i samarbejde med DTU, Københavns Universitet, 

Tycho Brahe Observatoriet og Novozymes. Du kommer også 

til at deltage i naturvidenskabelige begivenheder som fx 

”Faglige Dage i Tivoli” og Naturvidenskabsfestivalen. Alt  

dette er med til at sætte fagene ind i en større sammen

hæng, og du får indblik i forskellige studier og virksomheder, 

hvor naturvidenskaben spiller en central rolle.

På næste side kan du læse om nogle af de spændende 

undervisningsforløb, du fx kan opleve på BIOTEK.



STORE NØRD I ORDRUP
Har du set ”Store Nørd” på DR Ramasjang? Igennem øvelser  

og forsøg tester to unge drenge forskellige fysiske,  

kemiske, geografiske og biologiske fænomener. ”Store Nørd” 

på BIOTEK er en undervisningsaktivitet, hvor du er den store 

formidler af naturvidenskab for skolens yngre elever. Her 

skal du selv først blive klogere på fysiske og kemiske fæno-

mener, hvorefter du sammen med dine klassekammerater er 

ansvarlig for at formidle den spændende viden videre. Som et 

eksempel kan her nævnes en temadag om astronomi, hvor din 

opgave bliver at undersøge planeter og stjerner – og herefter 

undervise de yngste på Ordrup Skole. Det er relativt nemt at 

få opmærksomheden, når man fx kan fortælle, at der lugter af 

prut på Uranus pga. methan i atmosfæren.

CRIME SCENE INVESTIGATION CAMP
Kan du se dig selv i rollen som den seje retskemiker i  

tv-serien ”CSI”? På BIOTEK får du muligheden for at udfolde 

dig som detektiv og forsker, når venskabsklasserne mødes 

til en stor Crime Scene Investigation Camp med overnat-

ning tæt på ”gerningsstedet”. Du og de andre BIOTEK- 

elever spiller alle en rolle i det store mysterium, hvor I får 

for skellige spor, som stiller krav til jeres faglige viden. Med 

udgangspunkt i ligets kropstemperatur skal du i fysik regne 

dig frem til dødstidspunktet, i kemi og bioteknologi skal du 

udføre eksperimenter med fingeraftryk og DNA, og i mate-

matik bestemmer du morderens højde ud fra skridtlængden 

på fodaftryk efterladt på gerningsstedet.

Naturvidenskaben fører jer tættere på en opklaring af 

forbrydelsen, men det er ikke nok: et af sporene er to breve 

på hhv. fransk og tysk, og du skal endvidere stille gode 

spørgsmål, når du skal interviewe de mistænkte. Samspillet 

mellem flere fag bliver således afgørende for, om opklarin-

gen lykkes.

DET STORE DOPING-EVENT
Denne noget kontroversielle titel dækker over en sjov faglig 

begivenhed på tværs af BIOTEK-klasserne fra Ordrup Skole 

og Ordrup Gymnasium. Arrangementet sætter fokus på  

doping og præstationsfremmende midler, og mange fag 

kommer i spil. Du skal selv deltage i et forsøg, hvor din  

”doping” er en energidrik: i biologi og idræt måles der på  

dine sportspræstationer før og efter indtagelsen af  

doping; i kemi beskæftiger du dig med metoder til afsløring 

af dopingbrug samt de præstationsfremmende stoffers 

sammensætning; og i matematik arbejder du med frem-

skrivningsmodeller, som vil vise, hvor lang tid det tager for 

kroppen at nedbryde stofferne. Med dette event får du altså 

naturvidenskaben at føle på egen krop, og herudover vil du i 

samfundsfag skulle diskutere aktuelle holdninger til doping.

Elever fra 8. klasse på BIOTEK under- 

viser skolens yngste i astronomi





MEGET MERE END SCIENCE

BIOTEK giver dig en bred uddannelse: det handler ikke kun 
om naturvidenskab – du bliver udfordret indenfor mange 
fagområder. 

I undervisningen på BIOTEK skal du arbejde tværfagligt, 

når du stilles overfor et problem, som kræver en 

innovativ løsning. Det kan fx være, når du i biologi og 

idræt arbejder med emnet ”folkesundhed”, hvor du og 

dine klassekammerater skal komme med et konkret 

løsningsforslag, som kan afhjælpe fedmeproblematikken 

i dagens Danmark. Du vil også blive udfordret på et mere 

filosofisk og abstrakt niveau, fx når du i forbindelse med et 

emne som genmanipulation også skal overveje menneskesyn 

og etiske dilemmaer.

Dine evner indenfor sprog og kommunikation bliver udfordret,  

i den daglige dansk og sprogundervisning, men også på  

dine studie rejser i løbet af de fem år. Rejserne finder som 

oftest sted i 9. klasse og to gange i løbet af gymnasietiden. 

De vil typisk gå til steder, som er langt fremme inden for 

naturvidenskabelig forskning. Her vil du komme tættere på 

internationale forskningsmiljøer og virksomheder.

FLERE UDFORDRINGER?

På Ordrup Gymnasium findes en række talentklubber, som 
henvender sig til dig, der har særlige interesser eller evner 
indenfor et specifikt område.

Her kan fx nævnes ensemblet BeSharp, som giver koncerter 

både lokalt og internationalt – BeSharp optræder ofte til 

arrangementer i nærområdet, og ensemblet udveksler hvert 

andet år med to kor i Philadelphia. Talentet kan også udfoldes 

i Ordrup Gymnasiums årlige musical, hvor over 200 elever fra 

de tre gymnasieårgange medvirker. 

Indenfor forskellige fag såsom samfundsfag, matematik,  

programmering, historie, engelsk og astronomi er der  

også mulighed for at udfolde sig ud over det sædvanlige.  

På Ordrup Gymnasium findes der fx et tagobservatorium,  

som de astronomiinteresserede benytter sig af. Desuden 

udvikles den gode historie og det kreative sprog i ”OG’s  

Forfatterskole”.

Eleverne tilbydes også spændende emner og et højt fagligt 

niveau ved deltagelse i GentofteGymnasiernes Master Class, 

hvor Ordrup Gymnasium bl.a. har udbudt ”Kærlighedens Kemi”  

og ”Molekylær Gastronomi”.



FOKUS PÅ DET SOCIALE

På BIOTEK sættes der fokus på at skabe et trygt lærings
miljø, som danner rammen om din faglige udfoldelse.  
Samtidig bliver du og dine klassekammerater selvfølgelig 
også en del af det stærke sociale liv, som er kendetegnende 
for Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium.

På Ordrup Skole deltager du bl.a. i den store motionsdag,  

som er et arrangement på tværs af alle klasser, og i  

ud skolingen dystes der mellem klasserne om æren i den 

prestigefyldte fodboldturnering. Du får også mulighed  

for at deltage i udskolingens årlige fest, som elevrådet  

arrangerer. Her møder du elever fra de andre 8. og  

9. klasser på Ordrup Skole, hvor du i en festlig kulisse  

danner nye venskaber.

Når du starter på Ordrup Gymnasium, bliver alle 1.g’ere i 

intro dagene blandet på kryds og tværs. Her får du således 

en masse nye venner fra de andre klasser, og tutorer fra  

2. og 3.g sørger for en god start på gymnasietiden. Herud

over er der også rig mulighed for at komme med i nogle af 

de mange elevudvalg eller talentklubber, og så er der selv

følgelig hyggelige caféeftermiddage, spil og filmaftener  

og sjove fester!

PÅ TVÆRS

Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium har lang erfaring 
med at bygge bro mellem folkeskole og gymnasium, og på 
BIOTEK vil du allerede i 8. klasse modtage undervisning af 
gymnasielærere, som kommer på besøg.

Brobygningssamarbejdet har vist, at det især er mate

matikken, som kan volde vanskeligheder i overgangen fra 

folkeskole til gymnasium. På BIOTEK tages der hånd om 

dette, fordi du tidligt lærer at anvende matematikken i de 

andre naturvidenskabelige fag, fx i forbindelse med målinger 

og dataindsamling.

En del af undervisningen i 8. og 9. klasse kommer til at foregå 

i Ordrup Gymnasiums Sciencehus, hvor flotte klasselokaler  

og moderne laboratoriefaciliteter danner rammen om under

visningen i sciencefagene.  

Det femårige uddannelsesforløb skaber i høj grad sammen

hæng mellem folkeskole og gymnasium, men det er også 

med til at styrke din studieparathed og dine studiekompe 

tencer. En studentereksamen fra BIOTEK er adgangs 

givende til næsten alle videregående uddannelser, især  

de naturvidenskabelige og medicinske.





ORDRUP GYMNASIUM
KIRKEVEJ 5

2920 CHARLOTTENLUND

39 64 01 78

ORDRUP SKOLE
GRØNNEVÆNGE 16

2920 CHARLOTTENLUND

39 98 59 59

ALT DET PRAKTISKE

For at blive optaget på BIOTEK kræver det, at du har  
talent for eller en stor interesse for at arbejde med 
natur videnskab. Det vigtigste er, at du har lyst! Men det er 
også vigtigt, at du vil yde en ekstra indsats i skolearbejdet, 
og at du stiller krav til dig selv og undervisningen.

Når du bliver optaget på BIOTEK på Ordrup Skole, er du 

garanteret en plads på Ordrup Gymnasiums studieretning 

”Bioteknologi”, hvis du også opfylder optagelseskravene.  

Ønsker du ikke at fortsætte på ”Bioteknologi”, kan du på lige

fod med andre ansøgere til gymnasiet søge ind på en anden 

studieretning.

Ansøgning om optagelse på BIOTEK sker ved, at du og  

dine forældre udfylder et ansøgningsskema, som findes  

på Gentofte Kommunes hjemmeside:  

www.gentofte.dk/femaarigt
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