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Internationale aktiviteter

–  orientering til elever og forældre



I vores globaliserede verden er det internationale per-
spektiv en naturlig del af uddannelsen af unge menne-
sker. Derfor har vi på Herning Gymnasium formuleret 
en international strategi, der angiver en ambitiøs vinkel 
i undervisningen, så vores elever udvikler de nødvendige 
kompetencer. 

Vores internationaliseringsstrategi handler om, hvordan 
vi udvikler elevernes interkulturelle kompetencer og ska-
ber en tydelig sammenhæng mellem studieretningernes 
profil og de internationale aktiviteter.  Vi forstår inter-
nationalisering bredt, som noget der både kan erhverves 
hjemme og ude, som udvikles både ved, at vi lærer af 
hinanden, og som får en særlig dimension i det personlige 
møde med andre. 

Vi stræber derfor efter at have samarbejdspartnere i hele 
verden og homestays, hvor det er muligt. Samarbejdet 
indgår i den daglige undervisning og kan også være målet 
for studierejsen i 2.g. Hver elev oplever, at det interna-
tionale perspektiv er en del af den daglige undervisning. 

Også uden for den almindelige undervisning er der for-
skellige aktiviteter, som bidrager til at styrke elevernes 
interkulturelle kompetencer.

Studieretningerne har hver deres internationale profil, 
men fælles for dem er udviklingen af en række interkul-
turelle kompetencer:

Holdninger: nysgerrighed og åbenhed, parathed til at 
forkaste forkerte forestillinger om andre kulturer og 
forestillinger om sin egen

Viden: om sociale grupper og deres produkter og 
praksisser i ens eget og i ens samtalepartners land 
og viden om de generelle processer, der kendetegner 
interaktion på det individuelle og det samfundsmæs-
sige plan
Færdigheder i at fortolke og relatere: evne til at fortolke 
et dokument eller en begivenhed fra en anden kultur, 
at forklare den og relatere den til dokumenter eller 
begivenheder fra ens egen kultur
Færdigheder i selvstændig undersøgelse og interaktion: 
evne til at tilegne sig ny viden om en kultur og kul-
turelle praksisformer og evne til at bidrage med sin 
viden og sine holdninger og færdigheder i forbindelse 
med virkelig (real-time) kommunikation og interaktion
Kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse: evne til at 
vurdere kulturelle og samfundsmæssige forhold kri-
tisk og på basis af eksplicitte kriterier: praksisformer 
og produkter fra ens egen kultur og ens eget land og 
ligeledes praksisformer og produkter fra andre kultu-
rer og lande. 

På de følgende sider kan du læse om vores internationale 
tilbud og aktiviteter.

God læselyst!

Søren Brøndum 

Herning Gymnasiums internationale strategi
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INTERNATIONALE AKTIVITETER PÅ NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

Studieretninger
Science (Matematik A, Fysik B, Kemi B)
Kemi-Science (Matematik A, Fysik B, Kemi A)
Fysik-Science (Matematik A, Fysik A, Kemi B) 

I løbet af 1.g starter klasserne et samarbejde med AU 
Herning om faglige emner i fysik. Gennem dette sam-
arbejde vil eleverne møde både danske og udenlandske 
ingeniører og ingeniørstuderende. Ud over det faglige 
udbytte giver samarbejdet også et indblik i, hvad det vil 
sige at være studerende i et internationalt miljø. Der-
udover giver det eleverne en forståelse for, at naturvi-
denskab skrives og tales i et internationalt sprog, hvor 
alle kan forstå hinanden uafhængigt af, hvilket land man 
kommer fra. I 1.g startes samarbejdet op med Herning 
Gymnasiums tjekkiske partnerskole. Eleverne vil på tværs 
af skolerne sende små faglige opgaver/oplæg til hinanden, 
så de allerede kender hinanden inden studieturen i 2. g. 

I 2.g deltager klasserne i Science Cup, hvor de vil komme 
på besøg på 1-2 internationale virksomheder for at høre 
om arbejdet her. Det kunne for eksempel være Grundfos 
eller Velux. 

Studieturen i 2.g afspejler, at der er tale om naturviden-
skabelige studieretninger. Turen er to-delt. Første del 
af turen består af et udvekslingsophold (3 dage) på et 
tjekkisk gymnasium i Liberec, hvor eleverne bliver privat 
indkvarteret. På turen vil der både være fokus på natur-
videnskab og på det internationale perspektiv, sådan at 

eleverne får en indsigt i dagligdagen, og hvordan det er at 
være ung i et andet land. Sammen med de tjekkiske elever 
vil vi besøge og lave forsøg på Liberec tekniske universi-
tet, som er internationalt anerkendt for sit arbejde med 
nanoteknologi.  Vi vil besøge byens ”Expementarium”, be-
søge et bryggeri og høre om processen i ølbrygningen og 
koble det til den faglige teori om kemiske processer.  Vi 
besøger også Skodafabrikkerne, hvor eleverne kan bruge 
deres viden om kræfter og bevægelse fra fysikundervis-
ningen. Anden del af turen (2 dage) foregår i Prag, hvor 
eleverne dels vil få en generel indsigt i Prag og Prags histo-
rie, men hvor de også vil følge i den danske astronom Ty-
cho Brahes fodspor og bl.a. besøge byens observatorium. 

De tjekkiske elever vil i løbet af 2.g komme på genbesøg, 
hvor de vil indgå i undervisningen på lige fod med elever-
ne i science-studieretningerne. 

 

Såfremt klasserne i løbet af 3.g tager på tur, kan denne tur 
gå til København, hvor de vil komme til foredrag og øvel-
ser på Københavns Universitet og DTU. Dette kan ske i 
samarbejde med vores samarbejdsskole, Gefion Gymna-
sium. Gennem alle 3 år vil vi, når det passer sammen med 
den faglige undervisning, samarbejde med lokale eller in-
ternationale virksomheder. Det kan være et samarbejde 
med kemi og kartoffelmelsfabrikken KMC i Brande, vind-
energi med besøg på Vestas eller et forløb om hypotese-
test, og hvordan Lego udfører kvalitetskontrol.

Scienceklasserne

Studierejse i 2.g: Liberec i Tjekkiet og Prag
Eventuel ekskursion i 3.g: København
Pris: ca. 4.000 kr. (Liberec/Prag), ca. 800 kr. 
(København)

1.g

2.g

3.g

Studieretning
Biotek (Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B)

Forskning i bioteknologi går i dag meget hurtigt, og den 
holder sig ikke inden for de nationale grænser.  Forsknin-
gen åbner op for mange muligheder, men der opstår også 
problematikker. Derfor er det vigtigt, at vi forholder os 
aktivt til forskningen og vores eget natursyn. Det vil vi 
gøre gennem arbejdet med internationale  emner som  
for eksempel global opvarmning, malariabekæmpelse, 
bæredygtig fødevareproduktion, fugleinfluenza, resistente 
bakterier og genmodificerede organismer. 

I 1.g planlægger vi at besøge rensningsanlægget, Herning 
Vand. Her vil vi diskutere vores ansvar for det globale 
miljø. Vi vil også arbejde med genmodificerede organis-
mer og kloning og undersøge, hvorfor genmodificeringen 
er tilladt nogle steder i verden, mens den er forbudt an-
dre steder.

Studieturen i foråret i 2.g går til Oslo, hvor vi skal bo på 
hotel og udforske byen. Vi skal naturligvis besøge vores 
samarbejdspartner Elvebakken, et gymnasium i Oslo. Her 
skal vi deltage i undervisning og udveksle viden med ele-
ver på skolen. Målet med rejsen er at få indblik i en anden 
nordisk ungdomskultur, der ligner vores og alligevel inde-
holder forskelle. Vi vil igennem vores besøg og inden stu-
dieturen arbejde med emner som ungdomsidentitet med 
udgangspunkt i TV-serien SKAM,  nationalisme og den hi-
storiske sammenhæng mellem Norge og Danmark. Der-

udover vil vi arbejde med bæredygtighed, bioteknologisk 
fødevareproduktion og den genteknologiske udvikling.

Vi besøger en virksomhed i Brande - enten KMC eller 
Biomar. KMC er en virksomhed, der ud fra stivelse i kar-
tofler udvikler og producerer nye ingredienser til fødeva-
rer - alt fra mayonnaise til pizzaost og vingummi. Biomar 
udvikler og producerer fiskefoder til dambrug over hele 
verden. Begge virksomheder arbejder med bioteknolo-
gisk udvikling og optimering af produkterne og bære-
dygtighed. Vi vil få indblik i en privat virksomhed og en 
forståelse for, hvordan forskning har betydning for virk-
somhederne. Vi vil også tale om, hvorfor det er vigtigt for 
en virksomhed at være bæredygtig i forhold til eksport.

Vi tager på en tur til København. Målet med turen er 
blandt andet at besøge videregående uddannelsesinstitu-
tioner. Her vil vi få et indblik i, hvordan forskning foregår, 
og hvordan vi er afhængige af at kunne samarbejde med 
og dele viden med folk fra hele verden.

Biotek

Studierejse i 2.g: Oslo
Ekskursion i 3.g: København
Pris: ca. 4.000 kr. (Oslo), ca. 800 kr. (Køben-
havn)

1.g

2.g

3.g



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: Vestmanna Fiskivinnuskúlin og gymnasiet i 
Torshavn (Føroya Studentaskúli og HF-skeið). Her ud-
veksles viden om fødevareproduktion, og bæredygtighed 
diskuteres. Ernæring og fysisk udfoldelse går hånd i hånd 
og præger fokusset på denne studieretning, hvor krop-
pen er i centrum. En måde at mødes med de færøske 

elever er da også gennem idrætten. Nationalsporten på 
Færøerne, roning, vandring, klatring og fodbold er f.eks. 
fællesaktiviteter med eleverne. Vi besøger institutionen, 
Hiddenfjord, som producerer laks. Den er aftager af Bio-
Mars foder, og gennem dette besøg bliver eleverne i stand 
til innovativt at udtænke bæredygtigt foder.

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
Pris: ca. 4.500 kr. (Færøerne), ca. 800 kr. (Kø-
benhavn)

1.g

2.g

3.g
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INTERNATIONALE AKTIVITETER PÅ NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER



US SCIENCE
– et helt særligt tilbud til naturvidenskabeligt interesserede elever

På Herning Gymnasium har du mulighed for at tage en del af din studentereksamen 
på college i USA, hvor du vil blive undervist i en række fag på engelsk af amerikanske 
lærere. Under opholdet vil du blive privat indkvarteret hos en amerikansk familie, så 
du for alvor får den amerikanske kultur ind under huden.

Mission College ligger i Santa Clara lige syd for San Francisco. I to måneder vil du på 
Mission College blive undervist i matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk og historie og 
global citizenship.

EN SÆRLIG UDFORDRING
Forudsætningen for deltagelse er gode færdigheder i engelsk og naturvidenskabelige 
fag, og at du er flittig og arbejdsom. Under dit 2 måneders studieophold fortsætter 
den almindelige undervisning i resten af din klasse hjemme på Herning Gymnasium. 
Der bliver derfor et fagligt pensum, som skal samles op, når du kommer hjem. Det er 
en opgave som Herning Gymnasium naturligvis er behjælpelig med at få bragt på plads, 
men det kræver selvfølgelig, at du er indstillet på at smøge ærmerne op.

PRIS
US Science-opholdet koster ca. 30.000 kr., og hertil kommer udgifter til visum og 
lommepenge.

Opholdet arrangeres i samarbejde med HTX i Holstebro og er et tilbud til elever, der vælger 
enten sciencestudieretningen eller biotekstudieretningen. Læs mere om tilbuddet i en særlig 
US Science-folder.
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International forståelse
På Herning Gymnasium får alle klasser et tilbud om en 
studierejse til udlandet i 2.g. Denne rejse er en del af sko-
lens arbejde med elevernes forståelse af internationale 
forhold og med toningen af studieretningen. 

Studierejser er for eleverne undervisningstid. Vi forven-
ter derfor, at alle elever deltager. Studierejserne tilrette-
lægges af lærerne i overensstemmelse med skolens, stu-
dieretningens og fagenes mål, og programmet godkendes 
af ledelsen.

Udgifter
Ledelsen og lærerne skal sammen medvirke til, at elever-
nes udgifter ved studierejser bliver så lave som muligt. 
En almindelig studierejse på 1 uges varighed koster ca. 
4.000-4.500 kr., eksklusiv kost. Deltagelse i flere eller dy-
rere rejser er ikke et krav, når du vælger studieretning.

Skolen sørger for at sætte gang i en opsparingsordning. 
Skulle der være tilfælde, hvor deltagelse i rejsen ikke er 
mulig som følge af vanskelige økonomiske forhold, er det 
muligt at søge skolens elevstøtteforening om tilskud til 
rejsen. En sådan ansøgning stiles til rektor.

På flere studieretninger er der tradition for, at klassen 
tager på en faglig ekskursion til København, som oftest 
i 3.g. Prisen for en sådan ekskursion varierer, men ligger 
typisk mellem 600-1.000 kr. 

Ordensregler på studierejser
Da ekskursioner og studierejser er undervisning, der blot 
er forlagt til andet sted, gælder de samme regler som 
hjemme på Herning Gymnasium:

Alle optræder ansvarligt, hensynsfuldt og udviser høflig-
hed og respekt for de adfærdsnormer, der gælder, når 
man er gæst i et fremmed land. Det gælder naturligvis 
også uden for det officielle program, hvor lærerne ikke 
har mulighed for at føre tilsyn med eleverne. 

De elementære regler er, at:

elever ikke må færdes alene
elever overholder skolens regler om, at alkohol og 
rusmidler af enhver art ikke kan kombineres med ar-
bejde/undervisning og øvrige skoleaktiviteter, herun-
der rejsen, de planlagte arrangementer og aktiviteter 
uden for programmet.

Rejselærerne vil derudover fastsætte ordensregler, der er 
tilpasset det særlige rejsemål. Alle regelsæt vil indeholde:

et fastsat hjemkomsttidspunkt, hvor der er ro på hotel 
eller vandrehjem (fx kl. 23.00).
en klar markering af forventningen om aktiv deltagelse 
ved planlagte arrangementer
en grundig beskrivelse af, hvordan reglerne håndhæ-
ves.

Disse regler er minimumsregler, og der kan forekomme 
situationer, hvor lærerne vurderer, at reglerne må skær-
pes. Ved grove overtrædelser vil lærerne efter forudgå-
ende aftale med rektor sørge for, at eleven bliver sendt 
hjem for egen regning. Beslutningen meddeles af skolen 
til forældrene inden hjemsendelsen.

Generel information om studierejser
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INTERNATIONALE AKTIVITETER PÅ SPROGLIGE STUDIERETNINGER

Studieretning
Klassisk sproglig (Latin A, Græsk A)

I 1.g bruger vi energi på at lære to helt nye sprog og 
samtidig blive dygtigere til de sprog, som eleverne kender 
i forvejen.

På den klassisksproglige studieretning går vi i dybden 
med grækerne og romerne ved at læse deres tekster og 
se på de bygningsværker, skulpturer og malerier, som de 
har efterladt sig. Det er en rejse over 2000 år tilbage i 
tiden til dén antikke verden, som moderne vestlig kultur 
bygger på.

Derfor tager vi i 2.g til Athen og besøger arkæologiske si-
tes og museer i Athen og omegn, f.eks. tempelområdet på 
Akropolis, tempelområdet i Delfi, ruinerne af Mykene på 
Peloponnes og Afaia-templet på Ægina. Vi besøger også 
Det Danske Institut i Athen.

Som klassisk elev er der mulighed for at deltage i 14 da-
ges Summer School ved Det Danske Institut i Rom med 
andre klassisksproglige. Der er tale om et talenttilbud, 
som skolen delvist dækker udgiften til. Opholdet er fri-
villigt og byder på forelæsninger på universitet i Rom og 
ekskursioner til arkæologiske sites. Sidste års overskrift 
for sommerskolen var ”The use of the past in Italian 
Renaissance culture”, der dækkede alt fra Petrarcas hyr-
dedigtning til skriftens og filosofiens historie.

Den klassisksproglige studieretning har en fast partner-
skabsklasse fra Gefion Gymnasium i Danmark, og vi ar-
bejder sammen om Antikkens efterliv i Europa.  Vi  be-
søger vores partnerskabsklasse i efteråret, og i foråret 
kommer klassen på besøg hos os.

Klassisk sproglig

Studierejse i 2.g: Athen
Summer School i 2.g: Rom (frivillig)
Ekskursion i 3.g: København
Pris: ca. 4.500 kr. (Athen), ca. 300 kr. (Køben-
havn)

1.g
3.g Studieretning

Supersproglig (Engelsk A, Fransk A / Spansk A, Tysk B)

I løbet af det sene forår får de danske elever besøg af 
dansk-tyske gymnasieelever fra A.P. Møller Skolen i Sles-
vig. Slesvigerne skal danne sig et indtryk af undervisnin-
gen på Herning Gymnasium, herunder brugen af IT, lige-
som de skal deltage i virksomheds- og museumsbesøg. 
De slesvigske elever er i Herning i 3 dage og skal bo 
privat indkvarteret hos de danske elever.

I slutningen af november tager de danske elever på gen-
besøg i Slesvig. På A.P. Møller Skolen vil fokus være på 
kulturmødet mellem det danske og det tyske. De danske 
elever skal overvære undervisning på et dansk gymna-
sium i Tyskland, ligesom de vil få et indblik i grænselan-
dets historie og regionens natur og kultur, blandt andet 
gennem besøg på Museum Dannevirke og Vikingemuseet 
Hedeby.

Franskeleverne blandt de supersproglige tager i foråret 
i 2.g en uge til havnebyen Brest i Bretagne for at ople-
ve fransk kultur, sprog, historie og samfundsforhold på 
allernærmeste hold i en fransk familie med tilknytning 
til skolen École Croix Rouge. En lille måneds tid sene-
re kommer de franske elever på besøg i Herning for at 
danne sig et indtryk af vores del af verden og cementere 
venskabet med de danske elever.

De supersproglige spanskelever rejser en uge til Ali-
cante i det sydlige Spanien i løbet af foråret i 2.g. Med 
Middelhavet som idyllisk kulisse bor de danske elever i 
spanske familier med tilknytning til skolen, Don Bosco, 
hvor de modtager autentisk sprogundervisning. I selskab 
med spanierne bliver danskerne meget klogere på span-
ske omgangsformer og det spanske sprog, ligesom de på 
skolen oplever en spansk skoledag og den spanske ung-
domskultur på allernærmeste hold.

I oktober måned i 3.g flyver de supersproglige elever 
over Atlanten af sted på deres tredje og sidste studie-
rejse, en to ugers tur til USA. Den første uge tilbringes i 
amerikanske hjem med tilknytning til vores partnerskole 
Orange High School i Cleveland, Ohio, mens eleverne til-
bringer de sidste fem dage i Washington, D.C. Turen til 
USA giver de supersproglige elever et enestående indblik 
i forskellige sider af dette kæmpestore land og styrker 
elevernes sproglige og personlige kompetencer. I løbet 
af april måned i 3.g kommer de amerikanske elever til 
Herning for at tage del i hverdagen på gymnasiet og i 
de danske familier. Deltagelse i turen til USA er ikke en 
forudsætning for at vælge studieretningen.

Supersproglig

Franskfaglig studierejse i 2.g: Brest
Spanskfaglig studierejse i 2.g: Alicante
Ekskursion i 2.g: Slesvig
Frivillig rejse i 3.g: Ohio/Washington
Pris: ca. 4.000 kr. (Brest/Alicante), ca. 500 kr. 
(Slesvig), ca. 11.500 kr. (USA)

1.g

2.g

3.g2.g



Studieretning
Moderne sproglig (Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B)

I 1.g får eleverne på ”studieretningssammenrystnings-
dagen” besøg af en foredragsholder, som fortæller om 
kulturmøde, stereotyper og fordelene ved at beherske et 
moderne fremmedsprog som tysk m.m. Denne type ar-
rangement med forskellige foredragsholdere finder sted 
hvert år.

Studierejsen i 2.g går til Tyskland.Vi opholder os hoved-
sageligt hjemme hos vores værter, elever fra partner-
skolen i byen Bad Wildungen i Hessen, men vi besøger 
også byerne Kassel og Weimar. Imens vi opholder os i 
Bad Wildungen, besøger vi Gustav Stresemann gymnasiet 
og får lov at være med i undervisningen. I Weimar taler 
vi om Weimarer Republik og Weimarer Klassik og besø-
ger bl.a. J.W. von Goethes Haus. Denne udveksling med 
Gustav Stresemann gymnasiet indebærer et ”genbesøg”, 
som finder sted i slutningen af januar, hvor de tyske ele-
ver besøger Herning Gymnasium, hvor det nu er de dan-
ske elever, der er værter. 

I 2.g skal eleverne på en lille tur til Lübeck sammen med 
andre elever, som har tysk som andet fremmedsprog. Her 
får de mulighed for at bruge deres tyskkundskaber og 
lære noget om byen og tyske traditioner.  Ekskursionen 
er en god og hyggelig ”næsten-juletradition”.

Vi besøger senere en virksomhed, hvor sprogene engelsk 
og/eller tysk spiller en vigtig rolle. Til dette besøg inddra-
ges samfundsfag. 

I sidste gymnasieår rejser tysk A-eleverne i starten af 
skoleåret til Hamborg for at opleve tysk storbykultur og 
for at høre og tale autentisk sprog. 

Herning Gymnasium tilbyder ”Goethe Zertifikate”, som 
giver eleverne mulighed for at læse i et tysktalende land. 
Eleverne på denne studieretning er særdeles egnede til at 
tage et sprogcertifikat fra Goethe Institut, da de med tysk 
på A-niveau beskæftiger sig intensivt med det tyske sprog. 
Et Goethe-certifikat kan desuden tjene som bevis på høj 
tysk sprogfærdighed over for en dansk arbejdsgiver, der 
ønsker medarbejdere, som kan bedrive handel med de 
tysktalende lande. Ud over det har de mulighed for at få 
en ”Cambridge Certificate” i engelsk. 

Moderne sproglig

Studierejse i 2.g: Bad Wildungen
Ekskursion i 2.g: Lübeck
Frivillig rejse i 3.g: Hamborg
Pris: ca. 4000 kr. (Bad Wildungen), ca. 500 kr. 
(Lübeck), ca. 800 kr. (Hamborg)

1.g

2.g

3.g
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Studieretninger
Musiksproglig (Musik A, Engelsk A)
Musikmatematisk (Musik A, Matematik A)

På den kunstneriske studieretning indgår internationali-
sering som en naturlig del i det daglige arbejde, dvs. både 
som særlige arrangementer i hverdagen og som en kon-
kret del af undervisningen. Særligt kendetegnende for 
den kunstneriske studieretning er, at studieretningen i sit 
daglige virke har en bred kontaktflade. Der er ofte gæster 
i huset fra både ind- og udland hos denne studieretning 
ligesom både elever og lærere også er på ture ud af huset. 

Disse forskellige aktiviteter varierer fra år til år. I skole-
året 2016-17 har arrangementet ”Big is Beautiful” været 
i højsædet. Her arbejdede eleverne med korarrangemen-
ter til Tina Dickows sange, og det kulminerede ved en 
stor koncert i Herning Kongrescenter, hvor de sang med 
Tina Dickow selv.  Desuden har vi hvert år besøg fra 
MGK i Holstebro og Det Jyske Musikkonservatorium. 
Disse unge musikere kan give os gode hints om, hvad der 
sker på både den nationale og internationale musikscene.

Den kunstneriske studieretning har et samarbejde med 
Herning Kongrescenter. I maj måned i 2.g. besøger vi 
Kongrescenteret, og her hører vi om, hvordan man boo-
ker bands, afvikler store arrangementer og opsætter mu-
sicals mv. Det giver fantastisk inspiration til andre måder 
at arbejde med musik og scenekunst på.

Studierejsen i 2.g går til Wien. I Wien er der rig mulighed 
for at opleve musikken og andre kunstformer på nær-

meste hold. Turen indeholder bl.a. et besøg hos vores 
kontaktskole i byen, ”Realgymnasium und Oberstufen-
realgymnasium der Wiener Sängerknaben”, som er hjem-
sted for et verdensberømt kor.  Vi får gennem vores be-
søg på gymnasiet mulighed for på tæt hold at observere 
skolehverdagen og korøvning for eleverne på skolen.

Rejseklassen
Som et nyt internationalt initiativ i skoleåret 2017-18 til-
byder vi nu muligheden for, at man kan tilmelde sig vores 
kunstneriske rejseklasse. Dette er et tilbud for de ekstra 
rejselystne elever, og dets oprettelse er afhængig af antal-
let af interesserede elever. Der tilbydes en rejse pr. skole-
år til henholdsvis København, London og Berlin.

Talentlinjen
Herning Gymnasium har i samarbejde med Den Jyske 
Sangskole oprettet en talentlinje. Talentlinjen er for de 
elever, der ønsker at arbejde ekstra meget for at udvikle 
deres færdigheder inden for musik og performance, og 
deltagelse kræver en bestået optagelsesprøve. På talent-
linjen benytter vi os af både nationale og internationale 
gæstelærere. I skoleåret 2016-17 har vi haft workshops 
med operasanger Jens Søndergaard i sang og Poul Moo-
re fra Royal Academy of Arts i London, der underviste i 
Alexanderteknik.
  

Kunstneriske studieretninger

Studierejse i 2.g:  Wien
Rejseklasse: København, London og Berlin
Pris: ca. 4.000 kr. (Wien), ca. 9.800 kr. (samlet 
pris for København, London og Berlin)

2.g

INTERNATIONALE AKTIVITETER PÅ KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER

FRIVILLIGE STUDIETURE
Hører du til dem, der synes, at studierejsen i 2.g gav blod på tanden, så er der yderligere mulighed for 
at stifte bekendtskab med verden udenfor, når du går i 3.g.

USA
I efterårsferien tilbyder vi en frivillig tur til USA. Enten går turen til Ohio eller til North Carolina. 
Det konkrete sted afhænger bl.a. af antallet af deltagere. I vil bo privat indkvarteret hos familier med 
tilknytning til en af vores partnerskoler under hele opholdet. Familierne er ansvarlige for jer, og det 
er familiernes rytme, I følger. I skal blandt andet tage del i undervisningen på skolen og præsentere 
Danmark for de amerikanske elever. Desuden vil der i programmet blive indlagt kulturelle, sociale og 
historiske aktiviteter. Fritiden tilbringer I sammen med de amerikanske elever og deres familier. 

SPANIEN
I påskeferien er der mulighed for en frivillig tur til Madrid. Deltagelse i turen kræver, at du har spansk 
på A-niveau og har til formål at:

afprøve jeres spanske sprogfærdigheder i virkeligheden blandt andet ved et gymnasiebesøg
introducere jer til storbyen Madrid
lære jer at bestille tapas
vise jer de fineste kunstmuseer
vifte med hvide tørklæder på et fodboldstadion.

Forudsætningen for at deltage i en frivillig studietur er, at du er parat til at bruge din ferie på at tage af 
sted og samtidig sørge for at passe skolen før og efter turen, og at du deltager i en faglig studiekreds, 
som forberedelse til den frivillige tur.

Nærmere information om turene gives i løbet af 2.g.

SOMMERSKOLER
Er du ekstra sulten efter at træne dine sprogfærdigheder, kan dine sproglærere orientere dig om 
muligheden for at komme på sommerskole i udlandet i din sommerferie. Lærerne på Herning Gym-
nasium er ikke yderligere involveret i et sådant ophold.
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INTERNATIONALE AKTIVITETER PÅ SAMFUNDSFAGLIGE STUDIERETNINGER

Studieretning
Samfundsmatematisk (Samfundsfag A, Matematik A)

På den samfundsmatematiske studieretning har vi et sam-
arbejde med Gabija Gymnasium i Litauens hovedstad, Vil-
nius. Litauen ligger lige ovre på den anden side af Øster-
søen, men på trods af den korte geografiske afstand har 
Litauen en helt anden historie end Danmark. 

Litauen befandt sig på den anden side af Jerntæppet under 
Den kolde krig, og det har selvfølgelig præget landet dybt. 
Litauen var den første Sovjetrepublik, som erklærede sig 
selvstændig (i 1990), og siden har landet gennemgået en 
rivende udvikling, økonomisk og kulturelt. Samtidig er li-
tauerne meget optagede af deres historie og nationalitet. 

Det er især fagene samfundsfag og historie, som er invol-
veret i vores samarbejde med Gabija Gymnasium, men 
også fag som engelsk og dansk er i spil. I 1g. etableres 
kontakten mellem de danske og de litauiske elever via 
de sociale medier. Eleverne deler f.eks. videoer om de-
res hverdag og præsenterer historiske emner og politi-
ske holdninger. Desuden besøger vi en lokal virksomhed 
med produktion i Litauen, f.eks. Egetæpper. Formålet er 
at bevidstgøre eleverne om, hvordan virksomhederne ar-
bejder internationalt i dag og gevinster og udfordringer 
ved dette.

I 2.g fortsætter den faglige kommunikation mellem de 
danske og de litauiske elever via de sociale medier. Den 

kan f.eks. handle om unges vilkår og identitet. I Litauen 
ses en meget stor emigration af unge, veluddannede men-
nesker til de vesteuropæiske EU-lande med gode jobmu-
ligheder og markant højere lønninger. Det er selvfølgelig 
et samfundsmæssigt problem, men hvilke overvejelser 
har det enkelte unge menneske om sin fremtid og sine 
muligheder?

I marts tager vi på studietur til Vilnius i en uge. Vi skal 
selvfølgelig besøge Gabija Gymnasium og de litauiske 
elevers hjem (ingen overnatning). Vi skal besøge danske 
virksomheder i landet, KGB-museet og politiske instituti-
oner. Og så bliver der også tid til hygge og socialt samvær 
i Vilnius, landets meget hyggelige lille hovedstad.

I 3.g håber vi på et genbesøg af de litauiske elever, men 
ellers inddrages det i undervisningen, at kontakten vedli-
geholdes både fagligt og socialt.

I 3.g er det et fast punkt i samfundsfagsundervisningen, 
at vi drager til København i tre dage, muligvis sammen 
med dansk- eller historiefaget. I København skal vi besøge 
lokale politikere i Folketinget og f.eks. erhvervsorganisa-
tioner og DR. Sammen med historie- eller dansklæreren 
er der mange gode muligheder for spændende museums-
besøg og andre aktiviteter.

Samfundsmatematisk

Studierejse i 2.g: Litauen
Ekskursion i 3.g: København
Pris: ca. 4.000 kr. (Litauen), ca. 800 kr. (Køben-
havn)

1.g

2.g

3.g

Studieretning
Samfundssproglig (Samfundsfag A, Engelsk A)

På den samfundssproglige studieretning med spansk som 
2. fremmedsprog skal man have lyst til at rejse og udvide 
sin horisont – både sprogligt, samfundsfagligt og historisk.  
På denne STX-uddannelse med Samfundsfag A, Engelsk 
A og Spansk A som 2. fremmedsprog vil man på mange 
områder arbejde meget lig de andre samfundssproglige 
klasser, men man vil opleve et øget fokus på Spanien og 
Spansk Amerika. Konkret kan det f.eks. betyde, at man 
i samfundsfag arbejder med latinovælgernes betydning 
for amerikanske valg, at man i engelsk læser eksempler 
på amerikansk latinolitteratur, og at man i spansk lærer 
at beherske sproget og bliver klogere på spansksproget 
kultur og historie.

Omdrejningspunktet for de internationale aspekter på 
studieretningen er at skabe grobund for et spændende 
kulturmøde mellem det danske og det spanske.

I foråret i1.g planlægger vi en studietur til Figueres i Cata-
lonien, hvor vi har en partnerskole. Eleverne skal indkvar-
teres privat hos unge spanske gymnasieelever fra Cen-
drassos Institut de Figueres og på nærmeste hold opleve 
spansk familieliv, ungeliv og skoleliv og opleve området 
i og omkring Figueres. Eleverne fra Cendrassos Institut 
kommer på genbesøg hos os i Herning og skal ligeledes 
bo privat og opleve, hvad det vil sige at være ung gymna-
sieelev i Danmark.

Vi håber på gennem hele 2.g at kunne holde fast i kontak-
ten til eleverne på Cendrassos i Figueres, så vi kan skrive 
og tale med dem online og fortsætte en autentisk spansk 
kommunikation.

I foråret 2.g arrangerer vi en tre-dages studietur til Kø-
benhavn med et dansk- og samfundsfagligt program. F.eks. 
vil der være besøg på Christiansborg og møde med re-
præsentanter fra politiske partier.  

I efteråret i 3.g arrangerer vi en længere studierejse til 
Andalusien i Sydspanien. Her skal eleverne indkvarteres 
privat to og to hos spansktalende familier i Málaga. Der 
vil være undervisning i spansk, historie, samfundsfag og 
idræt af spanske lærere. I samfundsfag og historie er un-
dervisningssproget engelsk. Som en del af opholdet vil 
der være udflugter til spændende byer i regionen, f.eks. 
Ronda og Córdoba. Derudover planlægger vi at besøge 
en olivenproducent, at opleve et flamencoshow og møde 
spanske unge fra Andalusien. 

  

Samfundssproglig med spansk som 2. fremmedsprog

Studierejse i 1.g: Figueres
Ekskursion i 2.g: København
Studieophold i 3.g: Andalusien
Pris: ca. 10.500 kr. (samlet pris)

1.g
2.g

3.g
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Studieretning
Samfundssproglig (Samfundsfag A, Engelsk A)

På den samfundssproglige studieretning med fransk som 
2. fremmedsprog får man en samfundssproglig STX-ud-
dannelse med studieretningsfagene Samfundsfag A, En-
gelsk A og dertil Fransk A. I undervisningen arbejder man 
meget lig de andre samfundssproglige studieretninger, 
men man vil som elev opleve, at man i ind imellem ar-
bejder under overskriften ”Krig og fred”. Dette både i 
de enkelte fag og i forbindelse med de internationale ak-
tiviteter. Således bliver man på denne studieretning lidt 
klogere på international sikkerhedspolitik, man får lov at 
læse eksempler på, hvordan kunstnere har gjort brug af 
krig i f.eks. litteraturen, og man får mulighed for at læse 
uddrag af menneskerettighedserklæringen på fransk!

Det franske element i form af fransk sprog, kultur og 
historie kommer tydeligst til udtryk i det internationa-
le arbejde på studieretningen, idet studierejsen går til en 
fransksproget destination, og vi arbejder på at skabe kon-
takter til fransktalende unge, som man som elev kan lære 
at kende og kommunikere med. 

I foråret 1.g planlægger vi at arrangere en idræts- og kul-
turdag for kursister fra Lærdansk i Herning. Dagen fore-
går her på gymnasiet og har til formål at give både kur-
sister og gymnasieelever muligheden for kulturmøde på 
nærmeste hold. Helt konkret vil man som 1.g-elev lære 
unge nydanskere at kende, hvis liv har ændret sig meget 
med ankomsten til Danmark.  

I foråret i 2.g arrangerer vi en studierejse til en fransk-
talende destination. F.eks. rejser klassen i 2018 til Paris. 
Her vil klassens elever bo på hotel i byen, gå på fransk 
sprogskole om formiddagen, besøge et fransk gymna-
sium og opleve byen og et udvalg af dens attraktioner 
om eftermiddagen.  Med på rejsen har klassen både en 
fransk- og en historielærer, som lægger et spændende, 
fagligt program, så man som elev oplever Paris fra en helt 
anden vinkel, end man ellers ville som turist.

I efteråret 3.g arrangerer vi en tre-dages studietur til 
København med et dansk- og samfundsfagligt program. 
F.eks. vil der være besøg på Christiansborg og møde med 
repræsentanter fra politiske partier. I 3.g håber vi på at 
kunne holde fast i kontakten til det parisiske gymnasi-
um, så man som elev får lov at møde et autentisk talt 
fransk og på tæt hold opleve, hvad det vil sige at være 
ung franskmand. 

Dertil kommer, at vi forsøger at arrangere besøg af en 
eller flere foredragsholdere, som vil fortælle om deres 
humanitære arbejde i lyset af krig og fred i verden.

Samfundssproglig med fransk som 2. fremmedsprog

Studierejse i 2.g: Paris eller anden franskta-
lende destination
Ekskursion i 3.g: København
Pris: ca. 4.500 kr. (Paris), ca. 800 kr. (Køben-
havn)

1.g
2.g

3.g

Studieretning
Samfundssproglig (Samfundsfag A, Engelsk A)

Det internationale perspektiv i denne studieretningsklas-
se vil tage udgangspunkt i samarbejdet med en partner-
skole i Tanzania, og derfor vil der være fokus på landet 
Tanzania og i det hele taget Afrika mellem Sahara og 
Sydafrika. Det er vores ambition, at eleverne på denne 
studieretning kommer til at lære afrikanske mennesker, 
samfundsforhold og kultur at kende i øjenhøjde gennem 
det faglige arbejde og gennem konkrete møder med afri-
kanere og andre med tilknytning til kontinentet.

I 1.g vil der ikke være nogle aktiviteter i udlandet, men 
det afrikanske perspektiv vil kunne anes i flere fags un-
dervisning, og vi arbejder ud fra, at eleverne får besøg på 
gymnasiet af mennesker med viden om og/eller konkrete 
erfaringer fra den afrikanske virkelighed.

Det afrikanske perspektiv i fagene (især engelsk, sam-
fundsfag og historie) vil i 2.g blive tydeligt som optakt til 
og efterbehandling af den to-ugers studierejse til Tanzania. 
Eleverne rejser i de to uger op til vinterferien til Tanza-
nia, hvor der bl.a. vil være besøg i hovedstaden, Dar es 
Salaam, besøg med overnatninger på vores partnerskole, 
Lutheran Junior Seminary i Morogoro, og ekskursioner 
med trekking/safari. Måske vil der også være mulighed for 
en tur til Zanzibar.

Den endelige pris er svær at forudsige, da den afhænger 
af prisen på flyrejser og elevernes arbejdsindsats i forhold 
til at tjene penge ved fælles arbejde. 

I 3.g er det et fast punkt i samfundsfagsundervisningen, 
at vi drager til København i tre dage, muligvis sammen 
med dansk- eller historiefaget. I København skal vi besøge 
lokale politikere i Folketinget og f.eks. erhvervsorganisa-
tioner og DR. Sammen med historie- eller dansklæreren 
er der mange gode muligheder for spændende museums-
besøg og andre aktiviteter. Det afrikanske perspektiv vil 
også stadig kunne ses i de faglige forløb, hvor det giver 
mening, og eventuelt i form af besøg på gymnasiet eller 
på virksomhed og/eller institution med afrikanske forbin-
delser.

Samfundssproglig med tysk som 2. fremmedsprog (Afrikaklassen)

Studierejse i 2.g: Tanzania
Ekskursion i 3.g: København
Pris: ca. 4.500 kr. (Tanzania), ca. 800 kr. (Kø-
benhavn)

1.g

2.g

3.g

INTERNATIONALE AKTIVITETER PÅ SAMFUNDSFAGLIGE STUDIERETNINGER
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Studieretning
Samfundssproglig (Samfundsfag A, Engelsk A)

Det internationale perspektiv i denne studieretnings-
klasse vil primært tage udgangspunkt i det europæiske 
samarbejde i bl.a. EU. Udgangspunktet vil være at skabe 
bevidsthed om den europæiske integrations betydning 
for politik, sikkerhed og økonomi i Europa, men samti-
digt vil kulturelle og sproglige forskelle på det europæiske 
kontinent blive undersøgt.

Det er hensigten, at eleverne ikke alene kommer til at 
stifte bekendtskab med det europæiske perspektiv gen-
nem skolebøgerne, men også oplever det som noget re-
elt eksisterende, der påvirker ens liv, men som også kan 
påvirkes af en selv.  Altså en europæisk dannelse.

I 1.g vil der ikke være nogle aktiviteter i udlandet, men 
det europæiske perspektiv vil kunne anes i flere fags un-
dervisning, og vi arbejder ud fra, at eleverne får besøg af 
folk med viden om og/eller konkrete erfaringer fra den 
europæiske virkelighed.

Det europæiske perspektiv i fagene vil i 2.g blive tydeligt 
som optakt til og efterbehandling af studierejsen til Bru-
xelles. Eleverne på denne studieretning rejser i samme 
rejseuge som de øvrige 2.g-klasser en uge til den belgiske 
hovedstad, Bruxelles, der også regnes som hovedstad for 
EU.

I Bruxelles vil der være planlagt besøg i vigtige interna-
tionale institutioner som f.eks Europaparlamentet og 
NATO. Den belgiske (multi)kultur vil også blive under-
søgt nærmere, bl.a. med analyse af forskellige kvarterer 
i byen. 

I 3.g er det et fast punkt i samfundsfagsundervisningen, 
at vi drager til København i tre dage, muligvis sammen 
med dansk- eller historiefaget. I København skal vi besøge 
lokale politikere i Folketinget og f.eks. erhvervsorganisa-
tioner og DR. Sammen med historie- eller dansklæreren 
er der mange gode muligheder for spændende museums-
besøg og andre aktiviteter. Det europæiske perspektiv vil 
stadig kunne ses i de faglige forløb, hvor det giver mening, 
og eventuelt i form af besøg på gymnasiet eller på virk-
somhed og/eller institution med europæiske aktiviteter.

Samfundssproglig (Europaklassen)

Studierejse i 2.g: Bruxelles
Ekskursion i 3.g: København
Pris: ca. 4.000 kr. (Bruxelles), ca. 800 kr. (Kø-
benhavn)

1.g

2.g

3.g

INTERNATIONALT UDSYN I HVERDAGEN
SPROGCERTIFIKATER
Hvis du overvejer at studere ved et udenlandsk universitet, når du engang er blevet student, kræves 
der meget ofte et bevis på, at du har de nødvendige sproglige forudsætninger. Sprogcertifikatet kan 
erhverves her på Herning Gymnasium. Du trænes enten som en del af den almindelige undervisning 
og/eller i nogle særlige studiekredse om eftermiddagen. 

DELF - Diplôme d’Etudes en Langue Française. Med et sådant bevis kan du studere på uddannel-
sesinstitutioner i fransktalende lande
DELE – Diplomas de Español con Lengua Extranjera. Dette diplom giver adgang til videre studier 
i spansktalende lande
Goethe-Zertifikat. Har du bestået denne eksamen kan du læse videre på uddannelsesinstitutioner 
i tysktalende lande
Cambridge English. Denne eksamen giver dig adgang til mange universiteter i engelsksprogede 
lande.

Du orienteres nærmere af sproglærerne i løbet af 2.g.

MAF
På Herning Gymnasium har vi hvert år en række udvekslingsstuderende, som via forskellige organi-
sationer tilbydes et ophold i Danmark. De udenlandske studerende indkvarteres hos lokale danske 
familier, indplaceres i en klasse (oftest 2.g) og følger en normal skoledag her på skolen. For at byde 
dem velkommen og sikre at disse elever bliver godt integreret på skolen, har hjælpsomme elever 
dannet foreningen MAF - Make A Friend. De mødes ugentligt med udvekslingseleverne og arrangerer 
desuden sociale aktiviteter for dem.

S.N.A.K
Elevrådet på skolen har taget initiativ til at tilbyde deres assistance til Lærdansk, sprogcentret i Her-
ning, hvor nye danskere lærer at tale dansk. S.N.A.K står for Samtale og Nærvær mellem Alle Kulturer 
og handler om at mødes hver anden uge på sprogcentret og samtale med kursisterne, som på den 
måde for trænet deres danskkundskab og samtidig mødes med andre unge.



ENGELSKSPROGET STUDIERETNING
- tilbud fra skoleåret 2018/19

Har du mod på ekstra udfordringer? Har du lyst til at prøve kræfter med et studieliv, hvor 
dele af undervisningen foregår på engelsk? Så har vi et tilbud til dig.

Undervisningsministeriet givet tilladelse til, at Herning Gymnasium fra skoleåret 2018/19 
udbyder en studieretning, hvor der undervises på engelsk i en række fag. Det er den sam-
fundssproglige studieretning (Samfundsfag A og Engelsk A), og det drejer sig om følgende fag:

Samfundsfag A
Historie A
Matematik B
Biologi B
Psykologi C (som valgfag).

Al undervisning foregår på engelsk, materialet er på engelsk, de skriftlige opgaver skal be-
svares på engelsk, og en eventuel eksamen foregår på engelsk, både de mundtlige og de 
skriftlige eksaminer. I alle øvrige fag er undervisningssproget dansk. I sprogfagene engelsk og 
et yderligere sprogfag (tysk, spansk eller fransk) vil en stor del af undervisningen naturligt 
foregå på det respektive sprog.

Ønsker du at søge denne studieretning, er det vigtigt, at du har gode færdigheder i engelsk, 
både mundtligt og skriftligt. Du skal også være indstillet på at skulle bruge lidt ekstra tid på 
lektier til de fag, hvor der undervises på engelsk.

Vi vil undervejs samarbejde med skoler, som tilbyder lignende studieretninger.

Scienceklasserne

Studieretningsfag
Science (Matematik A, Fysik B, Kemi B)
Kemi-Science (Matematik A, Fysik B, Kemi A)
Fysik-Science (Matematik A, Fysik A, Kemi B) 

Rejser og pris
Liberec i Tjekkiet og Prag (ca. 4.000 kr.)
København (ca. 800 kr.)

Biotek

Studieretningsfag
Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

Rejser og pris
Oslo (ca. 4.000 kr.)
København (ca. 800 kr.)

Bioscience

Studieretningsfag
Biologi A, Kemi B

Rejser og pris
Færøerne (ca. 4.500 kr.)
København (ca. 800 kr.)

Klassisk sproglig

Studieretningsfag
Latin A, Græsk A

Rejser og pris
Athen (ca. 4.500 kr.)
København (ca. 800 kr.)
Rom (frivillig)

Supersproglig

Studieretningsfag
Engelsk A, Fransk A / Spansk A, Tysk B

Rejser og pris
Brest eller Alicante (ca. 4.000 kr.)
Slesvig (ca. 500 kr.)
USA (frivillig) (ca. 11.500 kr.)

Moderne sproglig

Studieretningsfag
Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

Rejser og pris
Bad Wildungen (ca. 4.000 kr.)
Lübeck (ca. 500 kr.)
Hamborg (frivillig) (ca. 800 kr.)

Kunstneriske studieretninger

Studieretningsfag
Musiksproglig (Musik A, Engelsk A)
Musikmatematisk (Musik A, Matematik A) 

Rejser og pris
Wien (ca. 4.000 kr.)
København, London, Berlin (rejseklassen) (ca. 
9.800 kr. samlet)

Samfundsmatematisk

Studieretningsfag
Samfundsfag A, Matematik A 

Rejser og pris
Litauen (ca. 4.000 kr.)
København (ca. 800 kr.)

Samfundssproglig (spansk)

Studieretningsfag
Samfundsfag A, Engelsk A

Rejser og pris
Figueres, København og Andalusien (ca. 10.500 
kr. samlet)

Samfundssproglig (tysk)

Studieretningsfag
Samfundsfag A, Engelsk A

Rejser og pris
Tanzania (ca. 4.500 kr.)
København (ca. 800 kr.)

Samfundssproglig

Studieretningsfag
Samfundsfag A, Engelsk A

Rejser og pris
Bruxelles (ca. 4.000 kr.)
København (ca. 800 kr.)
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Samfundssproglig (fransk)

Studieretningsfag
Samfundsfag A, Engelsk A

Rejser og pris
Paris eller anden fransktalende destination (ca. 
4.500 kr.)
København (ca. 800 kr.)




