
Brobygning for elever i 10. klasse 
Et vejlednings- og undervisningsforløb i overgangen til gymnasiet 
  

Mødetid og 
mødested: 

Du skal møde kl. 8.30 ved de røde sofaer i Gymnasiets forhal. Dem finder du til højre for 
indgangen for enden af den store p-plads.  
  
Her bliver du modtaget af en studievejleder. 
  
Skoledagen for brobyggere slutter kl. 13:55 

Tidspunkt: 2 eller 3 dages varighed inden for ugerne 44 - 48. 

Sted: Herning Gymnasium, H.P. Hansens Vej 8, 7400 Herning (tlf. 97 22 10 66). 
 
Få rutevejledning her. 
  

Transport: Der afgår bus til gymnasiet fra bybusterminalen ved banegården om morgenen. Om 
eftermiddagen går der tilsvarende bus fra gymnasiet til bybusterminalen. Man kan også gå fra 
banegården til gymnasiet, det tager ca. 20 min.   
  
  

Praktiske 
oplysninger: 

Medbring skriveredskaber og lommeregner. 
Du kan købe mad i skolens kantine eller medbringe din egen madpakke. 
  

Mål: Når du er brobygger på gymnasiet, får du et realistisk billede af skolens hverdag. Vi laver et 
skema til dig, der giver dig mulighed for at møde forskellige fag. Så kan du få en fornemmelse af, 
hvor svære fagene er, og hvilke arbejdsformer der bruges. Samtidig oplever du studiemiljøet på 
gymnasiet. Vi vil give dig de bedst mulige forudsætninger for at vurdere, om det almene 
gymnasium (STX) er det rigtige valg for dig. 
  

Målgruppe: Brobygning på gymnasiet er beregnet for dig, der går i 10. klasse og regner med at tage en 
videregående uddannelse efter gymnasiet. Vi forventer, at du er indstillet på at yde en god indsats 
både i timerne og derhjemme. Du skal regne med lidt hjemmearbejde. 
  

Indhold: Undervisningen tilrettelægges, så du især møder de fag, der indgår i uddannelsens første år, og 
som er typiske fag i det almene gymnasium. 
  

SKEMA FOR 2 DAGES BROBYGNING KAN FX SE SÅLEDES UD: 

  MANDAG TIRSDAG 

8.05- 9.15 Introtime (start 8.30) Engelsk/tysk 

9.30-10.40 Matematik Samfundsfag 

11.05-12.15 Engelsk/tysk Fysik 

12.45-13.55 Samfundsfag Afslutning ved studievejleder 

  
  
  

SKEMA FOR 3 DAGES BROBYGNING KAN FX SE SÅLEDES UD: 

  ONSDAG  TORSDAG FREDAG 

8.05- 9.15 Introtime (start 8.30) Musik/billedkunst Naturvidenskabeligt 
grundforløb 

9.30-10.40 Matematik Samfundsfag Engelsk/tysk 

11.05-12.15 Engelsk/tys fysik Musik/billedkunst 

12.45-13.55 Samfundsfag Almen Afslutning ved studievejleder 



sprogforståelse 

  
  

Vejledning: Til brobygningsholdet er der knyttet en gymnasievejleder, der blandt andet vil orientere om 
uddannelsen i det almene gymnasium. 
  

Organisering: 2 eller 3 dages undervisning i tidsrummet kl. 8.05 og 13.55. Der er fire 70 minutters lektioner hver 
dag. 
  

Mødepligt og 
fravær 

Der er mødepligt til undervisningen i gymnasiet. Hvis du er fraværende en lektion eller flere 
lektioner eller en hel dag, skal du give besked til gymnasiets kontor og til din egen skole. 
  

Evaluering:  Varetages af Ungdommens Uddannelsesvejledning på din hjemskole efter endt brobygning. 
  

 


