
2 måneders studieophold i 
SAN FRANCISCO
   



Hvorfor studieophold i udlandet?
I mødet med andre bliver vi klogere på os selv. For at give dig så 
gode forudsætninger som muligt for at studere, arbejde og rejse 
ud i en stadigt mere globaliseret verden ruster vi dig til mødet med 
fremmede kulturer, vaner og normer gennem vores studieophold i 
udlandet. Formålet med studieopholdet i San Francisco er at tilbyde 
dig, som interesserer dig for naturvidenskab, et studieophold i ud-
landet med fokus på styrkelse af de naturvidenskabelige fag, udvik-
ling af dine færdigheder i engelsk og den interkulturelle forståelse i 
en global sammenhæng. 

Mission College
Mission College ligger ca. 40 km syd for San Francisco i Santa Clara, 
der er placeret i San Francisco Bay Area. Mission College er et så-
kaldt community college, hvor man typisk tager den første del af sin 
universitetsuddannelse. Mission og andre community colleges har 
studerende i alderen 17-25 år. Der går årligt 8.-9.000 studerende på 
Mission College.

Mission College har fået sit navn på grund af skolens forbindelse til 
hjembyen Santa Clara, som også kaldes The Mission City. Det hen-
viser til Californiens fortid som spansk koloni. Spanierne etablerede 
katolske missionscentre adskillige steder i Californien, herunder i 
Santa Clara.

San Francisco
Denne californiske by er delstatens fjerde største med sine mere end 
835.000 indbyggere og er kendt som den gyldne by ved Stillehavet. 
De fleste af os kender til alle filmene med Golden Gate Bridge, fæng-
selsøen Alcatraz, kineserne i Chinatown, hippierne i Haight Ashbury 
og de victorianske huse i Pacific Heights. Og så er der kabelspor-
vognene, der snor sig op ad de stejle gader. Byen er også kendt for 
sit kulturelle og politiske frisind og det litterære miljø.

»The wisest mind has something yet to learn« 
                     – George Santayana



Sådan bliver du optaget
Du skal som alle øvrige ansøgere søge om optagelse på Herning 
Gymnasium via www.optagelse.dk. Her skal du vælge blandt følgen-
de studieretninger: Science (Matematik A, Fysik B, Kemi B), Kemi-
Science (Matematik A, Fysik B, Kemi A), Fysik-Science (Matematik A, 
Fysik A, Kemi B) eller Biotek (Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B). 

I forbindelse med valg af studieretning i oktober måned udfylder du 
desuden et ansøgningsskema, som findes på skolens hjemmeside. 
Skemaet afleveres på skolen eller sendes via e-mail. 

For at kunne deltage i studieopholdet på Mission College skal du 
deltage i to samtaler: én hvor vi tester dit engelsk og desuden en 
personlig samtale, hvor vi gerne vil høre mere om din motivation 
for at søge om optagelse. Samtalerne finder sted i løbet af efteråret.  
Såfremt vi vurderer, at du er egnet til deltagelse i programmet, vil du 
få en bekræftelse på optagelse.

Forberedelse hjemmefra
Inden du tager afsted, forbereder vi dig på forskellig vis til studieop-
holdet. Lærerne i de involverede fag vil i en vis udstrækning under-
vise på engelsk, så du inden opholdet får et relevant fagligt ordfor-
råd. Du vil også stifte bekendtskab med forelæsningsformen, som 
er en typisk arbejdsform på de amerikanske colleges. Derudover vil 
vi lave et lille ”kulturkursus”, så du er klædt på til mødet med den 
amerikanske kultur.

Mest til forældrene
Der afholdes to informationsmøder for elever og deres forældre in-
den afrejse. Ét møde i forårssemesteret i 1.g og ét møde i september 
i 2.g umiddelbart inden afrejse.



Økonomi
Udvekslingsprogrammet med Mission College koster ca. 30.000 kr. 
og omfatter rejseudgifter, forsikring, ophold inkl. kost ved værtsfa-
milie, faglige udflugter og transport i lokalområdet. Derudover skal 
der påregnes ca. 2.000 kr. til amerikansk visum. Lommepenge, som 
varierer fra person til person, kommer oveni. Der tages forbehold 
for prisændringer.

Ved studieretningsstart i november skal du betale et depositum på 
5.000 kr. Beløbet modregnes senere i den samlede pris for udveks-
lingsopholdet. Såfremt du efterfølgende vælger at springe fra pro-
grammet, vil det kun være i tilfælde af sygdom eller lignende, at du 
kan få dit depositum tilbage. Restbeløbet betales i forskellige rater. 
Er du SU-berettiget, kan du søge udeboede SU.

Forsikringer
Vi tegner en rejseforsikring hos Europæiske for alle deltagere. Rej-
seforsikringen gælder under hele opholdet og omfatter alle former 
for assistance i forbindelse med sygdom, herunder indlæggelse og 
eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom. Derudover dæk-
ker forsikringen forhold som tyveri, skader på person og genstande, 
krisehjælp og hjemkaldelse mm. Forsikringen er inkluderet i beta-
lingen. Derudover vil der være mulighed for tilkøb af forsikringer, 
som dækker ulykke, bagage og afbestilling. Vi anbefaler at tegne 
disse forsikringer, såfremt der ikke allerede er dækning via familiens 
eksisterende forsikringer.

Værtsfamilier
Under dit ophold vil du blive indkvarteret hos en amerikansk værts-
familie i og omkring byen Santa Clara ved Mission College sammen 
med en af de andre deltagere fra Herning Gymnasium. Du skal på-
regne at bruge tid på tranport til skole, ligesom du skal herhjemme. 
Selv om studierne naturligt vil fylde meget i din hverdag, er det 
vigtigt, at du prioriterer din fritid til at lære familien at kende. Din 
værtsfamilie er helt sikkert også interesseret i at lære dig godt at 
kende.

Amerikanske familier er mindst lige så forskellige som danske fami-
lier, så du og dine klassekammerater vil opleve mange forskellige 
måder at leve på. Ligesom værtsfamilien er åben over for at byde 
dig ind i deres liv og dagligdag, forventer vi, at du er åben og nys-
gerrig efter at lære nye normer og værdier at kende. På denne måde 
vil du helt sikkert få en oplevelse for livet.



Yderligere information
Ønsker du mere information, er du eller dine forældre 
velkommen til at kontakte skolen på telefon 97 22 10 66.

Kontaktpersoner

Pia Egeskov Søndergaard
international sekretær 
Tlf: 96261842
E-mail: ps@herning-gym.dk

Anette Ploug Jepsen
underviser/kontaktperson
E-mail: apj@herning-gym.dk

Anette Pedersen
uddannelseschef
Tlf: 97221066 / 40288557
E-mail: ap@herning-gym.dk

I forbindelse med informationsarrangementer i januar og februar 
har du mulighed for at få særskilt information om US Science. 

Efter du har fået besked om optagelse på Herning Gymnasium, in-
viterer vi til et møde for alle kommende elever. Her er der også mu-
lighed for at høre nærmere om studieopholdet på Mission College.

Ansøgningsskema findes på hjemmesiden, hvor du desuden kan 
læse meget mere om Herning Gymnasium.

Herning Gymnasium
H.P. Hansens Vej 8
7400 Herning
www.herning-gym.dk

Studieopholdet gennemføres i et samarbejde med HTX i Holstebro.


