
Studieretning
Bioscience (Biologi A, Kemi B)

På biosciencestudieretningen arbejder vi med forståelse 
for bioteknologisk produktion, sundhed og miljøbeskyt-
telse gennem fagene biologi og kemi. Vi ønsker at uddan-
ne elever, som på den måde er ansvarlige over for sam-
fundsudviklingen. Dette udmønter sig i, at vi internationalt 
samarbejder med Norden – i første omgang Færøerne. I 
samarbejdet med Færøerne lærer eleverne konkret om 
problematikker inden for havbrug, som både drejer sig 
om ernæring, immunologi og økotoksikologi mv. Eleverne 
udvikler deres internationale kompetencer i forhold til at 
kunne vurdere bæredygtighed ved udvikling af fødevarer.

Som forberedelse til at arbejde internationalt med bære-
dygtig fødevareproduktion og samarbejde med Færøerne 
arbejdes i samfundsfag og historie dels med kommunika-
tion og interkulturel forståelse, dels med rigsfællesskabet 
med Færøerne og de nordiske landes forhold og sam-
arbejder. Biologi- og kemifagligt arbejdes med ernæring 
både af mennesker og andre levende organismer.

Turen går til Færøerne i foråret i 2.g. Der besøges to 
gymnasier: Gymnasiet i Vestmanna (Miðnám í Vestmanna)
og gymnasiet i Torshavn (Føroya Studentaskúli og HF-ske-
ið). Her udveksles viden om fødevareproduktion, og bæ-
redygtighed diskuteres. Ernæring og fysisk udfoldelse går 
hånd i hånd og præger fokusset på denne studieretning, 
hvor kroppen er i centrum. En måde at mødes med de 

færøske elever er da også gennem idrætten. National-
sporten på Færøerne, roning, vandring, klatring og fod-
bold er f.eks. fællesaktiviteter med eleverne. Vi besøger 
institutionen, Hiddenfjord, som producerer laks. Den er 
aftager af BioMars foder, og gennem dette besøg bliver 
eleverne i stand til innovativt at udtænke bæredygtigt fo-
der.

Inden eleverne rejser til Færøerne, besøger de fiskefoder-
fabrikken, BioMar, i Brande. Her får de viden til at kunne 
besvare opgaven: Hvordan udvikler vi fiskefoder til bære-
dygtige havbrug? Eleverne lærer også, hvad det vil sige at 
skulle sælge sine produkter på det internationale marked 
– vigtigheden af personlig kontakt, bæredygtighed mv.

Besøget på Færøerne og kontakten her holdes ved lige 
med onlinekontakt og udveksling af f.eks. viden om ge-
netik. Gennem turen til København opsøges den nyeste 
genetiske viden, og populationsgenetiske undersøgelser 
som f.eks. blodtypebestemmelse kan være genstand for 
udveksling med de færøske eleverne.

Bioscience

Studierejse i 2.g: Færøerne
Ekskursion i 3.g: København
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