
Cambridge English på Herning 
Gymnasium 
– til dig, der brænder for det engelske sprog! 

Til foråret udbyder Herning Gymnasium Cambridge English. Cambridge English er en sprogtest, 
der er anerkendt i hele verden. Testen er sprogligt adgangsgivende til mange engelske og 
amerikanske universiteter. Desuden kan eksamensbeviset bruges ved ansøgning om visum og 
studieophold til f.eks. Australien, USA og Canada og til jobansøgninger, hvor gode 
engelskkundskaber efterspørges. 

To af skolens engelsklærere vil stå for en gratis studiekreds bestående af 6 eftermiddage, hvor du 
bliver introduceret til opgavetyperne i Cambridge-testen og trænet i kommunikative og sproglige 
færdigheder. Det er en oplagt mulighed for at blive endnu stærkere i det engelske sprog, hvis du har 
ambitioner om at udvide dine sproglige kompetencer i engelsk. 

Studiekredsene er tiltænkt elever fra 2-3g med stor interesse for det engelske sprog, hvor der 
afslutningsvis er mulighed for at tage Cambridge-testen og dermed opnå det anerkendte certifikat. 
Materialerne, der bruges til undervisningen, leveres af skolen, men ønsker man at afslutte 
studiekredsen med at tage testen, er der en egenbetaling på 2175 kr. for dette. Ved beståelse af 
eksamen får du et eksamenscertifikat, der er en investering for livet, da det ikke mister sin 
gyldighed. 

Tidspunkter for studiekredsene: Onsdage kl. 14-16 (uge 6, 9, 10, 12, 13 og 14) 

Datoen for testen fastsættes i samarbejde med Studieskolen, der er ansvarlig for at afholde testen i 
Danmark, efter vi ved, hvor mange der ønsker at benytte sig af denne mulighed. Vi forventer dog, at 
den vil blive afholdt i perioden mellem påske og 3g’ernes sidste skoledag. 

Studiekredsene er et samlet forløb som forberedelse til Cambridge-testen, så vi forventer, at 
tilmeldte elever møder op til alle seks eftermiddage. 

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 16/1 kl. 22:00 (men tilmeld dig allerede nu, hvis du ved, du vil deltage) 

Vi håber at se dig til studiekredsene. Har du yderligere spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig, 
kan du rette henvendelse til Kim Allan Pedersen (kp@herning-gym.dk) eller Louise Hjort Hinkbøl 
(lhi@herning-gym.dk). 
 


