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Din verden! 

Sprog har aldrig betydet mere end i dag. Vi kommunikerer som aldrig før, og 

vi gør det med mennesker fra kulturer og miljøer, som vi aldrig før ville have 

oplevet. Det gælder om at kunne følge med verden – især for nutidens unge 

danskere. 

Netop derfor har Herning Gymnasium et tilbud til de elever, der vælger den 

supersproglige studieretning - studieretningen med tre moderne 

fremmedsprog og latin: Vi vil gerne invitere jer med til Tyskland, 

Frankrig/Spanien og USA, altså til alle jeres store sprogområder. 

Målene er: 

• At sprogfagene skal være oplevelsesfag 

• At vi skal møde sprogene i de lande, hvor de tales  

• At vi på den måde skal opnå større international forståelse 

• At vi samtidig skal studere sprogene som system og opnå 
synergieffekten ved at have mange sprog.  

 

Matcher du profilen? 

Eleven i den supersproglige klasse er interesseret i sprog, nysgerrig og 

rejselysten, og så har han eller hun mod på at møde verden, både ude og 

hjemme.  

Er du frisk på en gymnasial uddannelse med et bredere internationalt 
perspektiv og matcher du profilen, så skal du vælge den supersproglige 
klasse. 

 

Aktiviteter 

Med den supersproglige klasse planlægger vi disse aktiviteter:  

 Foråret 1.g: besøg fra vores partnerskole i Slesvig  

 Efteråret 2.g: studierejse til Slesvig 



 

 

 Foråret 2.g: studierejse til Alicante (Spanien) eller Brest (Frankrig) 

 Foråret 2.g: besøg fra vores partnerskole i Frankrig 

 Efteråret 3.g: studierejse til Ohio + Washington, D.C., USA 

 Foråret 3.g: genbesøg fra USA 

I den supersproglige klasse deltager du obligatorisk i studierejserne til Slesvig 
og Alicante/Brest, mens deltagelsen i turen til USA er frivillig. 

Ud over studierejser og genbesøg vil netbaseret kommunikation med 

studerende fra dine sprogområder indgå i undervisningen, og du vil dermed 

lære sprog direkte fra kilden, ligesom lejlighedsvise gæstelærere fra udlandet 

vil give friske perspektiver på både undervisning, sprog og kultur. 

Hvad med økonomien? 

På grund af de tre studierejser skal du regne med en egenbetaling på cirka 

16.000 kroner. Beløbet er vejledende og kan blive forhøjet på grund af den 

generelle prisudvikling. Pengene skal indbetales på forskellige tidspunkter i 

løbet af dine tre gymnasieår på en opsparingskonto, som skolen opretter. Du 

skal således være indstillet på at spare op og prioritere, hvad du bruger dine 

penge til. Som elev i den supersproglige klasse deltager du imidlertid også i 

forskellige aktiviteter, som reducerer den samlede egenbetaling. 

Da vi planlægger genbesøg med privat indkvartering fra vores partnerskoler i 

udlandet, vil det også kræve en indsats fra familien at gå i den supersproglige 

klasse. Vi forventer, at I vil åbne jeres hjem for udenlandske gæster på 

samme måde, som folk i andre dele af verden åbner dørene for os. 

Vi ses i den supersproglige klasse til næste skoleår. 

 



 

 

 

 

Den supersproglige klasse 3a på besøg hos vores partnerskole Orange High School i Ohio, USA, 

oktober 2016 (privatfoto) 

 

 


