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I vores globaliserede verden er det internationale perspektiv en naturlig del af uddannelsen af unge mennesker.
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 skaber
en tydelig sammenhæng mellem studieretningernes profil
og de internationale aktiviteter. Vi forstår internationalisering bredt, som noget der både kan erhverves hjemme og
ude, som udvikles både ved at lære fra andre og ved at
lære andre, og som får en særlig dimension i det personlige møde med andre.
Visionen er: Herning Gymnasiums studenter skal være interkulturelt kompetente, dvs. studenter der har øvet sig
i og er parate til at være borgere i en globaliseret verden.
Vi stræber derfor efter at have samarbejdspartnere i hele
verden. Samarbejdet indgår i den daglige undervisning og
kan også være målet for studierejsen i 2g. Hver elev oplever, at det internationale perspektiv er en del af deres
daglige undervisning. Der er også andre internationale aktiviteter uden for skoletiden, som interesserede elever kan
engagere sig i.
Studieretningerne har hver deres internationale profil,
men fælles for dem er udviklingen af en række interkulturelle kompetencer:

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 samfundsmæssige 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 kulturelle
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 kritisk
og på basis af eksplicitte kriterier: praksisformer og produkter fra ens egen kultur og ens eget land og ligeledes
praksisformer og produkter fra andre kulturer og lande.
På de følgende sider kan du læse om nogle af de mange
forskellige måder, vi på Herning Gymnasium arbejder med
det internationale perspektiv på.
God læselyst!
Søren Brøndum
rektor

Holdninger: nysgerrighed og åbenhed, parathed til at
forkaste forkerte forestillinger om andre kulturer og
forestillinger om sin egen.
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WAUW! HVOR ER DET BARE STORT OG FLOT!
Af Britt Høj Pedersen og Glenn Lillelund Pedersen, undervisere

S

ådan lød det, da 22 elever fra 2.v kom op fra metroen og stod lige foran Operaen, det flotte og meget
velholdte Palais Garnier i hjertet af Paris. I marts
2018 var 2.v med deres fransklærer og historielærer på
studietur til Paris. Opholdet varede en uge, og eleverne
fik opfyldt deres store forventninger om at opleve Paris og lære sproget. Turen indebar fire halve dage på en
fransk sprogskole, hvor eleverne blev undervist af franske lærere, der kun kunne tale fransk. En udfordrende,
men udbytterig oplevelse!

”

Det første, vi så, da vi kom op fra metroen
på vej til Montmartre, var Moulin Rouge.
Det var mørkt, og møllen lyste igennem
med sin røde farve. Det var så smukt!
- Tine Mosbæk Kristoffersen og Defne Poyraz 2.v

JP og kultur

Eleverne var også meget begejstret for at møde Jyllands-Postens korrespondent i Paris, som fortalte om,
hvordan det er som dansker at bo og arbejde i Paris.
Hun fortalte også om sin franske hverdag, hvor hun opfordrede eleverne til at tage en uddannelse eller finde
job i udlandet. De blev inspireret til at følge deres mavefornemmelse og drømme, og vi gik alle derfra med en
følelse af, at alt var muligt, hvis bare man kæmper hårdt
nok for det.

Klassisk fransk mad og fodbold

Desuden bød ugen på masser af kulturelle oplevelser af
forskellig karakter: Orsay-museet, Invalidekirken med
Napoleons grav og Eiffeltårnet, gåtur på Champs-Elysées
med Triumfbuen, musical, aftentur på Montmartre med
Moulin Rouge, fællesspisning på en klassisk fransk restautrant og fodboldkamp med Paris Saint-Germain.
Fodboldkampen mellem PSG og Angers på det enorme
og stemningsfyldte stadion Parc des Princes var en oplevelse ud over det sædvanlige. Især når man er vant til
(lille) MCH Arena.

Seinen og Mona Lisa

Vi tog også på en smuk sejltur på Seinen efter mørket
havde lagt sig. Fra båden kunne vi bl.a. se Eiffeltårnet,
som lyste og glimtede, hver gang klokken slog hel. Det
var en helt fantastisk og smuk oplevelse, hvor vi oplevede Paris by night fra vandet. Vi havde også glædet os helt
vildt til at besøge museet Louvre, primært for at se Mona
Lisa. Vi må indrømme, at vi blev overraskede over, hvor
’petite’ hun er i virkeligheden.
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TRE UGERS STUDIETUR I MÁLAGA
Af Line Dalsgaard Vilsen, underviser

F

ra den 29. september til den 19. oktober 2018 rejste vi for første gang afsted med tyve samfundssproglige elever, som skulle på en tre uger lang
studierejse til den andalusiske havneby, Málaga, i det
sydligste Spanien. Vi fulgte eleverne derned, sørgede for
at de kom godt i gang med deres studieophold, og så
overlod vi dem i trygge hænder hos vores spanske samarbejdspartnere. Målet var nemlig, at eleverne skulle
begå sig på egen hånd i det spanske med hjælp fra gode
værter. Da hjemrejsedatoen nærmede sig, tog vi atter
til Málaga og sørgede for, at alle kom sikkert hjem igen.
Denne gang med en rygsæk, der udover at være fyldt op
med beskidt vasketøj, rummede gode og mangeartede
oplevelser.

En autentisk oplevelse

Under opholdet i byen blev eleverne privat indkvarteret
hos spanske værtsfamilier, der åbnede deres hjem for at
give eleverne en autentisk oplevelse af at være del af en
spansk familie. En familie, hvis livsrytme og hverdagsliv
på mange måder adskiller sig fra det danske med kindkys, siesta og meget, meget sen aftensmad. Men også et
spansk familieliv, hvor eleverne i mødet med det fremmede fik mulighed for at øve sig i at tale spansk i mange
forskellige hverdagssituationer, klare sig på egen hånd
med de muligheder og udfordringer, det gav, og få chancen for at blive meget klogere på sig selv, sine egne vaner og traditioner.

andet byder byen på et rigt og moderne handelsliv, et
smukt kunstmuseum med værker af det berømte bysbarn, Pablo Picasso, som naturligvis er Málagas store
stolthed, og en smuk gammel bydel, El Alcazaba, fyldt
med arabisk mystik, snoede stier og frodige haver. Byen
byder også på mange skoler, hvor man kan dygtiggøre
sig ud i det spanske sprog, og det var netop, hvad vores elever fik mulighed for. Derfor modtog de langt de
fleste dage spanskundervisning med spanskfødte lærere. Målet med undervisningen var at udvikle elevernes
kommunikative færdigheder og booste deres tro på at
kunne udtrykke sig på spansk om mange forskellige emner og i mange forskellige situationer. Og sådan et skud
spansksproget selvtillid fik et ekstra boost, når eleverne
om aftenen efter skole kunne prøve deres spanske gloser af i værtsfamilien. Ud over spanskundervisning modtog eleverne også undervisning i samfundsfag såvel som
historie på engelsk.

Spaniere har en anden mentalitet, og man kunne fra første sekund mærke deres imødekommenhed, hvilket også skabte
en tryghed, i og med at lærerene rejste hjem 3 dage efter ankomst. Man kørte fx sjældent i elevator uden at smalltalke
med en spanier. At man ikke snakkede samme sprog var en mindre detalje. Dog var kommunikationen lidt svær, da spaniere ikke snakker særlig godt engelsk, og nogle snakker overhovedet ikke engelsk. Vi havde imidlertid en spansk kontaktperson, Salvador, som var en frisk ung mand, og også nogle kontaktpersoner blandt klassens spansklærere.
Vi havde ret meget undervisning på spansk, og det udfordrede os, men vi lærte også utroligt meget. Man var ikke særlig
nervøs for at lave fejl, fordi vi var delt op i mindre hold. Alle ønskede at blive bedre, så vi hjalp og støttede hinanden.
Spanskundervisningen indeholdt en masse forskellige lege, og vi brugte slet ikke vores computer, hvilket gjorde, at vi
lærte rigtig meget. Vi spillede bl.a. bingo, kahoot og mange andre spil, alt sammen på spansk. Man kunne nogle gange
mærke en forbedring, når man skulle snakke med familien om aftenen. Vi boede to piger i en lejlighed på 10. sal sammen
med en kvinde, Montse, og hendes to børn. Fra første møde var Montse glad, og sådan var det hele vejen igennem. Vi
havde rigtig meget frihed under ansvar. Montse prøvede ikke at fungere som vores mor, men alligevel var hun der altid
med en hjælpende hånd og ønskede kun, at vi havde det godt.
En af de sjoveste dage for rigtig mange i klassen var en heldagstur, hvor vi var på multiadventure i Benaoján, hvor mange
af os fik overskredet en del grænser, da vi skulle klatre på en bjergside og til sidst fik muligheden for at bestige bjerget.
Efter bjergbestigningen var vi på vandring, hvor vi fik mulighed for at bade i en smuk kilde i en grotteåbning, og vi var på
besøg i en nærliggende by.
Turen var en oplevelse, vi helt klart ikke ville have været foruden, og noget vi vil huske resten af livet.
- Simone Brodersen Bogø og Julie Hede Pedersen, 3.s

Gibraltar med berberaber og Córdoba

Men studielivet i Malaga var også beriget med en lang
række andre aktiviteter end skole. Eleverne deltog i ekskursioner til interessante udflugtsmål og i møder med
unge, spanske studerende. Den første udflugt gik til Gibraltar – det britiske territorium, der ligger på sydspidsen af den iberiske halvø. Her fik eleverne i minibus en
rundtur på Gibraltarklippen og mulighed for at møde de
berømte berberaber, som man skal tage sig i agt for, hvis
man fx vil have sin lækre Magnum-is for sig selv. Eleverne
var også på udflugt til byen Córdoba – som er at finde på
UNESCOs Verdenskulturarvliste. Byens stolthed og symbol, La Mezquita, som er en smukt maurisk moske i hvis
midte, der er bygget en katolsk katedral, var naturligvis
på listen over attraktioner denne dag. Derudover var der
besøg hos en lokal olivenproducent og tid til at opleve
Córdobas stemningsfyldte gader.

Rapelling og Flamenco

En anden dag gik turen til Ronda, hvor eleverne fik mulighed for at prøve sig selv lidt af med klatring og rapelling.
Og var det ikke nok, fik eleverne sågar mulighed for at
udleve drømmen om at prøve at danse Flamenco. Det er
en udfordrende rytme at få de skandinaviske lemmer til
at bevæge sig til.

At udtrykke sig på spansk

Málaga er med sine godt femhundrede tusind indbyggere den sjette største by i Spanien, og blandt meget

5|

Studierejsen til Málaga var tre uger fyldt med meget forskelligartede oplevelser, og der er ingen tvivl om, at vores 20 pionerer kom trætte, men berigede hjem.
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MUN
•
•
•
•

Frivillig debatgruppe, som debatterer FN-emner, såsom menneskerettigheder og klima
Ét frikvarter om ugen med forberedelse af konferencer og debattræning
Konferencer i Danmark og udlandet (f.eks. New York og Aarhus)
Flere sociale arrangementer og godt sammenhold.

BONJOUR, HALLO, HELLO, HOLA

Af Bente Hansen og Tonie Svinth Dideriksen, undervisere

D

MODEL UNITED NATIONS I NEW YORK
Af Mette Landkildehus, 2.t, og Maja Gundesbøl Nielsen, 2.d

D

er er noget intimiderende i at stille sig op i jakkesæt og holde en tale om et land, man aldrig
nogensinde har sat sin fod i. Det er heller ikke
helt nemt at skulle debattere på engelsk, når man skal
forsvare et fremmed lands politiske holdning, som måske er det stik modsatte af, hvad man selv mener. Vi er
dog alligevel en gruppe af elever på gymnasiet, som, selv
om vi kommer fra forskellige årgange og studieretninger, forenes i vores interesse for at debattere, som var vi
rigtige FN-ambassadører.

Vi synes alle, at den stemning, som opstod, når man stod
sammen med unge fra 50 forskellige lande, som alle var
villige til at prøve at skabe en bedre verden, var fantastisk! Dette er en af de mange gode ting ved at være med
i MUN-gruppen: de meget anderledes og unikke studieture, som vi selv har en stor indflydelse på.

FN-pilgrimsrejse i New York

Internationalisering en time fra Herning

Februar 2018 står for nogle af medlemmerne som den
bedste måned i året, netop fordi vores deltagelse i en
Model United Nations-konference bragte os en uge hele
vejen til New York! Programmet stod på besøg hos vigtige FN-steder, heriblandt selveste FN’s hovedkvarter og
Danmarks faste FN-repræsentation. Her fik vi os en god
snak med den danske ambassadør om Danmarks rolle i
New York og resten af verden.
Selve konferencen var også mindeværdig i sig selv som
følge af den politiske og kulturelle viden, vi fik tilegnet
os. Ud over at vi repræsenterede det land, vi var ambassadører for, var vi selvfølgelig også repræsentanter for
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Danmark. Meget af snakken med de andre deltagere,
som hurtigt blev vores nye venner, handlede om vores
hjemlande.

Med de gode minder og erfaringer fra konferencen i New
York i tankerne var vi helt klar til at tage til en ny konference under lidt mere velkendte himmelstrøg. Denne
gang gik turen til Langkær Gymnasium uden for Aarhus,
hvor vores forhåbninger om nogle dage fyldt med gode
diskussioner igen blev mødt. Selv om denne konference
var langt mindre end den, vi havde oplevet i New York,
blev vi overhovedet ikke skuffede! Den blev blandt andet åbnet med en brandtale fra Radikale Venstres leder,
Morten Østergaard, hvorefter vi alle var motiverede til at
yde vores bedste i de følgende dages debatter. At deltage i konferencer er noget, vi alle holder meget af, og vi
ser frem til, hvor MUN vil tage os hen i fremtiden.

er hænger guirlander i rød og gul i det spanske
hjørne, en stor jordklode drejer i et andet, og
Oktoberfest-servietter i blå og hvid ligger fint på
bordene sammen med dækkeservietter med et sprogligt
festfyrværkeri af internationale smalltalk-sætninger, fx
»Woher kommst du?«, og »Qu’est-ce que tu vas manger?«. Over samlingen af borde hænger skiltet »Sprogcaféen«. Tricoloren står side om side med Union Jack,
Stars and Stripes, »Schwarz-Rot-Gold« og den spanske
tyr. Scenen er sat til et sprælsk sprogdøgn med godt 50
sprogbegejstrede unge fra Herning Gymnasium og de
omkringliggende gymnasier i bl.a. Holstebro, Ikast-Brande og Ringkøbing.

Et fantastisk tværfagligt sprogdøgn

På Herning Gymnasium afholdt vi fra torsdag d. 26. januar
til fredag d. 27. januar 2017 »Sprogfestival 2017« - et fantastisk sprogdøgn med fokus på sproglig synergi og anvendelsesorientering i praksis med fagene tysk, engelsk,
fransk og spansk. Eleverne skulle i løbet af torsdagen
udarbejde en fiktiv jobansøgning på fremmedsprog og
til rundvisning og jobsamtale på de lokale virksomheder
DAMRC og Kyocera Unimerco, der velvilligt og engageret
havde åbnet dørene for midt- og vestjyske gymnasieelever, fordi de ønskede at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne bl.a. i forhold til fremmedsprog og læring.
Som eksterne oplægsholdere havde vi engageret Institut for Lingvistik ved Aarhus Universitet og kommunikationskonsulent og forfatter Kay Xander Mellish.
Sprogfestivalen var krydret med international mad som
paella, Jägerschnitzel, croissants og eggs and bacon,
som skulle indtages i den udsmykkede og stemningsfyldte »Sprogcafé«, hvor man kunne bestille sin mad på
fremmedsprog. Undervejs i festivalen var der indlagt
kropssproglige aktiviteter, hygge og Spaß. Transporten
til en af virksomhederne foregik således som cykelturen
»Vuelta a Herning en bici« og »Herning-Tour auf Rad«.

God sprogvind og gutes Einleben

Tanken bag projektet var at booste sprogfagene, som
nogle steder er i modvind og samtidig at forbinde bl.a.
mundtligt og skriftligt og skole og det virkelige liv. Kan
man det, og gider gymnasieelever overhovedet sprog?
Na, klar! Of course! Por supuesto! Naturellement! Vi oplevede kreativt gå-på-mod og ekstrem sproglig interesse.
Man skal kunne mere end et sprog, og engelsk på højt

niveau er nødvendigt og måske nok, hvis man vil bruge
penge, men ikke hvis man skal tjene dem. »Mit Englisch
kommt man durch. Mit Deutsch kommt man weiter«.

Awesome festival

Elevresponsen på festivalen har været overvældende og
har overgået vores forventninger. Eleverne har decideret opfordret os til at gentage succesen, så interessen
for sprog lever. Det er desuden tydeligt, at eleverne er
opmærksomme på, hvad sprog kan bruges til efter gymnasiet, og interessen for Mellishs oplæg om sproglige
udfordringer i oversættelsen til engelsk, som mange mestrer flot, viser også, at vores gymnasieelever stræber
efter det højeste niveau. Konklusionen efter besøget i
de to virksomheder er helt klart også, at sprog er nødvendige – med fokus på pluralformen. Det er ikke nok
at kunne ét fremmedsprog. Virksomhedslederne sukker
efter kompetente sprogfolk, der kan mere end blot engelsk på højt niveau.

Stafetten er givet videre

Selvom »Sprogfestival 2017« er beskrevet i præteritum,
er festivalen på ingen måde et overstået sprogligt kapitel. Tværtimod. Stafetten lever videre gennem et
frugtbart samarbejde mellem gymnasierne i det gamle
Ringkøbing Amt. Ringkjøbing Gymnasium var således
vært ved »Sprogfestival 2018« og inviterede i januar
2018 landsdelens sprogbegejstrede unge til sproglig berigelse helt mod vest. I januar 2019 er festivalen rykket
til Ikast-Brande Gymnasium, hvor Herning Gymnasium
selvfølgelig også er repræsenteret, denne gang med 10
sprogbegejstrede unge. Det er vores håb, at festivalen
må leve mange år fremover som et samarbejde mellem landsdelens gymnasier og være et ekstra sprogligt
boost til de sproginteresserede.
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FÆLLES NORDISK UNGDOMSKULTUR
Af Ditte Betina Kjeldsen, underviser

3

.y-biotekstudieretningen har i sensommeren haft besøg fra Elvebakken Videregående Skole i Oslo. Det var
et hyggeligt gensyn, hvor der blandt meget andet blev
spist pizza og spillet rundbold. Eleverne bemærkede, at
selv om vi ligner vores nordiske broderfolk meget, er der
også store forskelle. Det er sjovt at opleve norske unge
på ens egen alder og heldigvis erfare at kunne forstå
dem og lære noget om deres kultur.

ken, hvor de norske og danske elever arbejdede de med
at gendigte danske og norske digte fra det ene til det andet sprog, hvorefter de reciterede dem til sidst. På Oslo
Universitetet fik eleverne lov til selv at lave øvelsen ELISA, der bruges til at bestemme, om en person er inficeret
med en bestemt bakterie eller virus. De blev taget meget
positivt imod på Universitetet, der ikke havde haft danske skoleelever før… men vi kommer helt sikkert igen.

I fagene dansk og norsk arbejdede eleverne i blandede
grupper med to nyere sange; én på dansk og én på norsk.
Arbejdet omfattede forståelse af sproget, påpegning af
sproglige forskelle på dansk og norsk, fortolkning af sangenes overordnede tema og inddragelse af interessante
screenshots fra videoerne. Det blev til nogle meget livlige fremlæggelser, hvor der blev grinet og talt norsk og
dansk i en pærevælling.

Oslos historiske dimension fascinerede også eleverne:
Fram-museet med dets fortællinger om nogle af historiens mest risikable ekspeditioner. Forsvarsmuseet, der
gav indblik i forskellige soldaters liv, var ret rørende. Det
tekniske museum fængede også de naturvidenskabelige
elever, for der var mange interaktive oplevelser.

Fællesinteressen for eleverne er naturvidenskab, så vores laboratorier og lærebøger i bioteknologi blev studeret. Eleverne var også sammen med de norske elever i
laboratoriet, hvor de i fysik arbejdede med forskellige
strålingstypers evne til at forvolde skader på væv og i
biotek bestrålede gærceller for derefter at se på deres
celledeling.

Oppe i Norge

På studieturen til Norgen var biotekeleverne begejstrede for Oslo i solskin og kulde. Det var meget norsk at
kælke på Korketrekkeren, en lang, stejl kælkebakke. Det
var rigtig sjovt og skabte godt fællesskab. Og så var det
rigtigt vinterligt.
Den norske hovedstad var dejlig nem at bevæge sig
rundt i. Eleverne nød at færdes på egen hånd i de hyggelige gader. Et par dage var eleverne på besøg på Elvebak-
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Danmark og Norges fælles historie kom også frem ved
besøg på Akershus, som er en fæstning opført af Christian den 4. Eleverne var helt enige om, at det gav stof
til eftertanke at besøge 22. juli-centeret, et museum om
tragedien i Oslo og på Utøya i 2011. Stedet gjorde stort
indtryk pga. videoer og autentiske genstande. Eleverne
havde en naturlig respekt, som kunne mærkes under
hele besøget.

Nordisk ungdomskultur og naturvidenskab

Målet var at møde og få indblik i en anden nordisk ungdomskultur, der ligner vores og alligevel indeholder forskelle. Der blev hjemmefra arbejdet med ungdomsidentitet i danskfaget og med rigsfællesskabet mellem Norge
og Danmark i historiefaget. I de naturvidenskabelige fag
var målet at få en forståelse af, at de globale miljøudfordringer, vi står overfor internationalt, kræver et samarbejde på tværs af landegrænser. Det naturvidenskabelige sprog er universelt, og der er ikke så stor forskel på
lærebøger i Norge og Danmark.
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MAKE A FRIEND

Af Mette Lyneborg Madsen, 3.x, og Emil Hjort Nielsen, 3.p

H

vert år får vi elever på Herning Gymnasium besøg af en flok udvekslingselever fra hele verden. De unge mennesker kommer fra nær og fjern for at opleve vores danske kultur, herunder det danske uddannelsessystem.

På Herning Gymnasium er der en unik gruppe af danske, frivillige elever, der ønsker at møde, hjælpe og skabe længerevarende venskaber med disse spændende personer fra hele verden, nemlig Make A Friend-gruppen. Gruppen har eksisteret
i flere år og består af medlemmer fra 2. og 3.g.
Vores mål i Make A Friend er at hjælpe med til, at udvekslingselevernes ophold i Danmark bliver så sjovt og lærerigt som
muligt! Hver torsdag i frokostpausen mødes vi i et aftalt lokale og spiser frokost sammen. Samtalerne her er altid på en-
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gelsk, da skolens udvekslingselever dermed vil have lettest ved at snakke frit med os. Her taler vi om alt imellem himmel
og jord, og Make A Friend-medlemmerne er altid klar til at svare, hvis en udvekslingsstuderende skulle have et spørgsmål.
Derudover holder vi jævnligt arrangementer sammen med udvekslingseleverne. Blandt andet har det været en tradition,
at vi holder en julefrokost, hvor udvekslingseleverne tager en traditionel ret med fra deres land, og det samme gør vi.
Derved får alle en sjov kulturel oplevelse.
Vi har valgt at være en del af Make A Friend på grund af de venskaber, man danner sig overalt i verden. Man får en anden
forståelse for andre kulturer, samtidig med at man lærer noget nyt, træner sit engelsk og bare har det rigtig skønt sammen. Make a Friend har resulteret i mange gode venskaber igennem årene og vil forhåbentligt også gøre det fremover.
Nederste række fra venstre: Frederique Menard, Canada (2.a), Chloé Cartier, Frankrig (2.m) og Vittorio Escurra, Argentina
(2.t)
Anden række fra venstre: Jolanda Gasparre, Italien (2.c), Abigail Petro, USA (2.v) og Ka Yi Yong, Malaysia (2.b)
Tredje række fra venstre: Emil Hjorth Nielsen, Make a Friend (3.p), Mette Lyneborg Madsen, Make a Friend (3.x) og Kattia
Nguyen, Make a Friend (2.v)
Fjerde række: Joachim Sonne
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WIE BITTE?
TANZEN SIE WIRKLICH NICHT UM
DEN WEIHNACHTSBAUM?
Af Mai Philipson, underviser

D

ette og mange andre spørgsmål føg gennem luften på Lübecks julemarkeder, da 267 2.g-elever
fra Herning Gymnasium den 29.-30. november
indtog byen. De interviewede de tyske julemarkedsgæster og konstaterede, at tyskerne juleaften faktisk ikke
DANSER om juletræet, men nøjes med at KIGGE på det.
Hovedrystende måtte eleverne også notere sig, at der
på de tyske julemiddagsborde kan stå alle mulige retter,
bl.a. kartoffelsalt og pølser, i modsætning til de danske
julemenuer, som næsten altid er bygget op om de samme gode gamle juleretter.

”

Der var en sur, gammel mand, som vrissede: »Dies ist kein Kindergarten«. Men de
fleste af tyskerne var meget tålmodige og
overbærende, når man stod og fumlede
lidt med sproget, og især de yngre talte
langsomt og tydeligt til os.

Lys i mørket

Til gengæld er der ikke meget, der slår die Weihnachtsstimmung på julemarkederne i Lübeck, og eleverne fra
Herning sugede med stor begejstring det hele til sig:
det varme lys fra utallige lyskæder, den smukke og i
hvert fald rigelige julepynt til salg i boderne og duften af
brændte mandler og nybagte Muzen.
I middelalderen var Lübeck den næststørste by i nutidens Tyskland. Eleverne fra den 1000 år yngre by Herning mærkede historiens vingesus i de gamle gader med
købmændenes flotte gavlhuse og de smalle Gänge ind til
de små boliger, hvor fattigere familier boede som datidens populære skånske sild i tønder. I den imponerende
domkirke, den enorme Mariekirke, den skæve byport
Holstentor og det lille Thomas Mann-museum Buddenbrookhaus dykkede eleverne længere ned i byens og
Tysklands kultur og historie.

Kunsten at tale tysk

Ud over julestemningen, historien og litteraturen er det
fantastiske ved Lübeckturen, at eleverne kommer til at
tale tysk med rigtige tyskere - og meget mere end de selv
regner med - og at herligheden ligger under fem timers
buskørsel fra Herning.
Lübeckturen er én af Herning Gymnasiums særlige traditioner, og i år var det 20. gang, at vi tog af sted. Tysklærerne glæder sig allerede til Lübeck 2019, og mon ikke de
kommende 2.g-tyskelever også allerede er spændte og
forventningsfulde?
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DE SUPERSPROGLIGE PÅ TUR TIL DET
DANSKE MINDRETAL I SLESVIG

GYMNASIET GIVER PRESTIGE

I

E

Af Kenneth Søndberg Hansen, underviser

slutningen af november inviterede Herning Gymnasium for anden gang alle supersproglige elever i 2.a
med ned til vores partnere på A.P. Møller Skolen i det
smukke, gamle bispesæde Slesvig i delstaten Slesvig-Holsten i Tyskland. Der var tale om et tredages genbesøg,
efter elever og lærere fra Slesvig var i Herning i det sene
forår. Partnerskabet mellem de to skoler har til hensigt
at udvide elevernes globale horisont ved at lade dem
møde verden uden for deres lokale områder og fokusere
på emner som identitetsdannelse, kulturmødet mellem
det danske og det tyske og mindretallets forhold i det
nordlige Tyskland. De herningensiske elever skal igennem de to møder og under inddragelse af fagene tysk,
historie og samfundsfag se forskelle og ligheder mellem
Danmark, Sydslesvig og Tyskland og på den måde udvikle en global opmærksomhed.

Det danske mindretal i Slesvig

Turen til Slesvig giver eleverne en enestående mulighed
for at opleve flere af deres fag i en autentisk sammenhæng. Med Slesvig og A.P. Møller Skolen som udgangspunkt får de supersproglige elever gennem opholdet i en
dansk-tysk familie, byrundture og besøg på julemarkeder og på museer et indblik i tysk sprog, kultur, arkitektur, historie og samfundsforhold på allernærmeste hold
– tilsat et markant dansk tvist i dette nordtyske område.

Skibsfart og vikinger

Tilbage i november tog de herningensiske og slesvigske
elever således til Flensborg, den nærmeste større by
med tydelig dansk tilknytning, for at gå på opdagelse
på byens skibsfartmuseum og blive klogere på den rolle,
byen spillede for handlen med kolonierne i Dansk-Vestindien i det 18. og 19. århundrede. De besøgte også vikingemuseet i Hedeby, eller Haithabu på tysk, Nordens største by i Vikingetiden ved Danmarks gamle grænsevold i
Sønderjylland, Dannevirke, et besøg, som lagde sig fint i
forlængelse af den historie, som slesvigerne fik fortalt på
vikingemuseet i Jelling i foråret.

Uddannelse og viden mod fordomme

På A.P. Møller Skolen og i de dansk-tyske hjem blev
eleverne bevidstgjorte om nogle af fordelene og ulemperne ved at tilhøre det danske mindretal i Slesvig. Lige
så let de herningensiske elever har ved at forstå, at det
for de unge slesvigere er fordelagtigt at beherske både
dansk og tysk, når man bor i Tyskland og senere gerne vil
studere i Danmark, lige så vanskeligt er det for eleverne
at begribe, at de unge slesvigere stadigvæk kan komme
ud for at blive kaldt både nazister og tyskersvin, når de
tager over på den danske side af grænsen. Sådanne indtryk styrker de herningensiske elevers forståelse af, at
det ikke er uproblematisk at tilhøre det danske mindretal, ligesom det bekræfter dem i, at uddannelse og viden
er afgørende for at nedbryde misforståelser og komme
dumsmarte bemærkninger til livs.

”

fter at have afsluttet folkeskolen, tog jeg til Köln,
hvor jeg gik 2 år på Leonardo da Vinci Gymnasium,
hvilket helt klart fremstod som en tydelig kontrast til et dansk gymnasium. For det første er det tyske
skolesystem bygget anderledes op end det danske, hvilket vil sige, at grundskolen går fra 1. til 4. klasse, hvorefter det bliver bestemt, om ens faglige niveau er højt nok
til at komme på gymnasiet. Da det ikke er en rettighed at
kunne komme på gymnasiet, og det heller ikke er en rettighed, at man kan få lov til at blive på gymnasiet, da man
kan blive smidt ud pga. dårlige karakterer, oplevede jeg,
at det at gå på et gymnasium har særlig prestige. Derfor
synes jeg også, at tyske gymnasieelever var meget engagerede i deres skolegang, fordi det ikke var en selvfølge at gå på gymnasiet, og det havde konsekvenser, hvis
man ikke tog skolen seriøst.

Hverdagen på et tysk gymnasium

Det er min opfattelse, at hverdagen på et gymnasium i
Tyskland er præget af et tydeligt hierarki, som ikke findes på samme måde på et dansk gymnasium. Læreren er
helt klart hævet over eleven, og man tiltaler altid læreren
med ’De’ eller ved efternavn, hvilket gør, at der opstår
en særlig respekt for læreren, og gymnasieeleverne i
Tyskland er mere autoritetstro end danske elever.
En anden meget stærk kontrast mellem hverdagen på et
tysk og dansk gymnasium er brugen af IT i undervisningen, da det virkelig ikke fylder særligt meget i Tyskland.
Da jeg først kom til Tyskland, var der kun kridttavler på
skolen, og selv om flere projektorer og whiteboards blev

sat op i løbet af de to år, benyttede meget få lærere sig
af dem. Derfor skriver alle elever noter i hånden og ofte
med blækpen. Manglen på IT forstærker dog også helt
klart koncentrationen, da der ikke er noget til at forstyrre.
Derudover har man i Tyskland noget kaldet »Klausurphase«, hvilket er fire perioder på et år, hvor man er til
skriftlige prøver i de fleste af ens fag, og derfor har man
ikke løbende afleveringer. »Klausurphase« forbereder
helt klart en til eksamen på en anden måde end afleveringer gør, fordi det er en reel eksamenssituation, men det
betyder også, at det tyske gymnasium er karakteriseret
ved en større udenadslære, fordi man ikke må benytte
hjælpemidler til skriftlige prøver.

At skifte fra tysk til dansk gymnasium

Det var helt klart en stor omvæltning, da jeg i sommer
skiftede fra det tyske Leonardo da Vinci Gymnasium til
Herning Gymnasium. Mest af alt fordi jeg slet ikke var
vant til at bruge en computer i skolen, fordi jeg i de to
foregående år kun havde brugt blæk og papir. Hertil
skulle jeg lære at bruge en hel masse programmer, hvilket lige pludselig åbnede en hel ny verden af muligheder, og så skulle der selvfølgelig afleveres afleveringer i
Lectio hver uge. Jeg husker stadig, da jeg skulle aflevere
min første aflevering, og jeg simpelthen blev nødt til at
spørge en klassekammerat, hvordan det overhovedet
fungerede. Man kan med sikkerhed sige, at udviklingen
på uddannelsesområdet i Tyskland er 10 år bagefter, og
dette har både fordele og ulemper.

Forberedelsen i undervisningen

Jeg synes, at turen til Slesvig var en rigtig
god tur, fordi jeg fik et indblik i, hvordan
det er at være en del af et dansk mindretal i Tyskland. Det gik op for mig, at slesvigerne ikke kun føler sig tyske eller danske,
men faktisk føler, de er begge dele!
- Elev i 2.a
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Af Clara Maria Haugaard, 2.b

I historieundervisningen forbereder de supersproglige
elever sig til turen til Slesvig ved at sætte sig ind i forholdet mellem Tyskland og Danmark i tiden omkring 1864
og grænselandsproblematikken, mens de i tysk læser
tekster om Slesvig og Nordtyskland og sprogligt gør sig
parate til livet i en dansk-tysk værtsfamilie. I forbindelse med forårets besøg i Herning har eleverne fokus på
identitetsdannelse i samfundsfag. Elevernes oplevelser
i Slesvig munder ud i en dagbogsoptegnelse – på tysk
naturligvis.
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BESØG FRA SANTA POLA
Af Anders Sigsgaard Skov, underviser

R

aquel, José, Mari Paz og Isabel besøgte Herning
Gymnasium i november for at få inspiration til at
udvikle deres egen skole som ligger i Santa Pola
syd for Alicante. Rejsen var støttet af EU, hvorfor de lavede en officiel rapport, som bringes her i en uofficiel
oversættelse:
Disse forhold vakte særlig interesse:
1. Lokalerne er store, åbne, behagelige og dynamiske
2. Elevernes fysiske aktivitet i afviklingen af timerne
3. Den totale integration af computeren i undervisnings- og læringsprocessen og anvendelsen af undervisnings- og administrationsplatforme såsom Lectio, der anvendes af både elever og lærere
4. Den aktive anvendelse af cooperative learning og
samarbejde blandt eleverne
5. Det lave stressniveau blandt lærere og elevere. Man
mærker velvære
6. Lærerne er meget optagede af eleverne, deres følelser, deres oplevelser og deres velvære. De lytter til
dem og tager deres meninger med i udformningen
af skolens og klasseværelsets regler
7. Skolen fremmer værdier om ansvarlighed, selvstæn-

dighed og selvkontrol blandt elever
8. Tilhørsforholdet til skolen og samfundet styrkes
gennem de ugentlige samlinger af elever. Og forbindelsen med deres kultur og traditioner fremmes
gennem populære sange, som hele skolefællesskabet synger
9. Man fremmer den gode undervisningspraksis gennem et dokument som er tilgængeligt for alle lærere
10. Lærernes effektive anvendelse af tiden.
Mens de var her, vekslede de mellem at være opløftede
over at se denne fagre nye verden og at være en smule
nedtrykte over det, som ventede dem derhjemme. Det
første, de spurgte om, var naturligvis: »Hvad bruger I al
den plads til?«. Det næste var: »Hvorfor går alle rundt og
smiler?«. Det skrev de også i deres første udkast, men
syntes måske, at det lød lidt for »hollywoodagtigt« til en
officiel EU-rapport, så det blev til »Se respira bienestar«.
International udveksling er mange ting. Her har de mødt
vores kultur og oplevet en anden måde at være mennesker på. Tilsvarende har vi gennem deres refleksioner
fået deres blik på os, som helt sikkert vil være med til at
styrke vores historie om os selv.

OM AT FINDE EN PARTNER

Af Per Glintborg Agertoft, koordinerende temaleder for den samfundssproglige Europaklasse

P

å trods af overskriften er denne artikel ikke af romantisk karakter. Den handler om at etablere et
partnerskab. Den samfundssproglige »Europaklasse« har indtil videre ikke haft en udenlandsk partnerskole, selv om vi gennem et par år har prøvet at finde en.

Datingportal for skoler

Vi har forsøgt os med EU´s platform eTwinning, der er en
slags »datingportal for skoler«, men dette uden videre
held, da vores ansøgning kun fik svar fra skoler, der ikke
umiddelbart passede til Europaklassens internationale
profil. Den ene kontakt blev dog siden til en partnerskole
for den samfundssproglige klasse, der har særligt fokus
på Spanien.
Siden forsøgte vi os med nogle personlige kontakter til
Europaskolen i Bruxelles, som er en stor skole, hvor børn
til EU-medarbejdere går. Desværre var denne skole nødt
til at indføre så strenge sikkerhedsprocedurer, at de ikke
kunne modtage udenlandske gæster, og så giver det
ikke så meget mening at etablere et partnerskab mellem
vores skoler. Netop Bruxelles ville ellers være en oplagt
rejsedestination for netop Europaklassen.

Flamsk romance

Imidlertid fik vi hul igennem til relevante partnerskoler,
da vi på Herning Gymnasium havde besøg af et par medarbejdere fra Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles.
De kunne nemlig sørge for, at vores partneransøgning
blev sendt ud i deres netværk af skoler i den flamske del
af Belgien. Der gik kun få dage, og så tikkede der hele tre
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e-mails ind fra flamske gymnasier, der var interesserede i
at samarbejde med os.
Den ene af disse skoler var skolen GO! Atheneum i den
flamske provinsby Zottegem, ca. 45 kilometer fra den
belgiske (og europæiske) hovedstad Bruxelles. I det tidlige forår 2018 begyndte en e-mailkorrespondance, der
førte til, at de to vicerektorer Bert Schietse og Annelies
De Temmerman i slutningen af november kom på besøg
hos os her i Herning (på billedet til højre).

God kemi

I løbet af deres tre dages ophold fandt vi hurtigt ud af, at
der var god kemi mellem de belgiske gæster og de danske værter, så det viste sig ikke vanskeligt at nå frem til
en partnerskabsaftale mellem de to gymnasier og at få
lagt konkrete planer for fremtiden.
I marts 2019 rejser en gruppe på 39 elever og tre lærere
fra Herning til Bruxelles på en lille uges traditionel studietur. En af dagene vil vi tage toget til Zottegem, hvor
vores nye belgiske venner vil tage imod os for at vise os
deres skole, deres by og den nærliggende smukke by
Ghent. Det er planen, at de belgiske og de danske elever
skal arbejde på tværs af de to nationaliteter for at opnå
gensidig forståelse på tværs af landegrænser og kulturer og internationalt udsyn. Dette er forhåbentligt kun
den spæde begyndelse, da vi forventer at kunne udbygge partnerskabet fremover med egentlige udvekslinger
af klasser mellem Zottegem og Herning af nogle dages
varighed.
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HVAD ER GOETHE-SPROGCERTIFIKATET??
Af Rolf Wiecker, underviser, og Lærke Rye Østergaard, 3.t

I

samarbejde med Goethe-Instituttet tilbyder Herning
Gymnasium vores elever at tage et Goethe-sprogcertifikat, som er et certifikat i praktisk brug af det tyske
sprog. Certifikatet består af fire praktiske dimensioner:
at tale, at lytte, at skrive og at læse. Vi tilbyder følgende niveauer: B1, B2 og C1. Niveaubetegnelserne svarer til
EU’s Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. De
fleste af vores elever tager B1, men vi har erfaring med
også at føre elever til succes med niveauet B2. Undervisningen tilbydes gratis af Herning Gymnasium og er en del
af skolens tilbud om selvvalgte elevaktiviteter. Undervisningen afholdes typisk fra november til maj. Prøven
koster 1.100 kroner for niveauet B1 og 1.300 kroner for
niveauet B2 og afholdes typisk i midten eller slutningen
af maj måned.

”

Grunden til, at jeg valgte at tage et Goethe-sprogcertifikat, er, at jeg har planer
om at flytte til Tyskland i mit sabbatår, og
jeg tænker, at det vil være en fordel, når
jeg skal søge job.
- Lærke Rye Østergaard, 3t

Lærke Rye Østergaard om sin motivation

Goethe-sprogcertifikatet som del af den moderne-sproglige studieretning

Jeg har været utrolig glad for at tage Goethe-sprogcertifikatet. Noget af det, der har været virkelig godt ved at
have Goethe-tysk, er, at vi har været et forholdsvis lille
hold. Jeg kommer oprindeligt fra en klasse, hvor vi er 32
elever, så det har været virkelig fedt at have intensiv undervisning, hvor der har været tid til den enkelte og tid til
at stille dumme spørgsmål. Dertil kommer, at vi har haft
det utroligt hyggeligt på holdet, samtidig med at vi har
haft nogle dygtige undervisere.

Hvad kan man bruge det til?

Derudover har det også været fedt, at det ikke som sådan var grammatikundervisning, som man kender fra de
almindelige tysktimer, men at undervisningen derimod
gik ud på at blive god til at forstå og formulere sig på
tysk. Personligt følte jeg, at det var med til at give mig
en kæmpe fordel til min mundtlige tysk-eksamen i 2.g.

Hvis man vælger den moderne-sproglige studieretning
med Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B som studieretningsfag, vil man som en del af tyskundervisningen blive gjort klar til at tage et Goethe-sprogcertifikat. Typisk
forberedes man til Goethe-sprogcertifikatet i 2.g og 3.g
og tager så sit Goethe-sprogcertifikat i slutningen af 3.g.
Da Goethe-sprogcertifikatet er udstedt af det internationalt anerkendte Goethe-Institut Dänemark, kan vores
elever med et sådant certifikat i hånden opnå nemmere
adgang til videregående uddannelser i Tyskland og det
tyske arbejdsmarked. Ligeledes kan vores elever over
for en dansk arbejdsgiver bevise, at de er ekstraordinært
dygtige til tysk.

Hvordan bliver man klar til det?

Forløbet for at tage et Goethe-sprogcertifikat består af
12 undervisningsgange og en skoledag, der går med selve prøven. Undervisningsgangene tilbydes af tysklærere
Romana Stoubæk og Rolf Wiecker, mens prøven afholdes af Goethe-Institut, typisk på et gymnasium i Aarhus.

Hvordan tilmelder man sig?

Efter efterårsferien i oktober vil du få en introduktion
af Goethe-sprogcertifikatet ved en morgensamling for
hele skolen, ligesom du vil modtage information om Goethe-sprogcertifikatet på e-mail. Din tysklærer vil også
fortælle noget om Goethe-sprogcertifikatet i en tysktime engang i oktober eller november. Her vil du så høre,
at du tilmelder dig Goethe-sprogcertifikatet ved at skrive
en e-mail til enten Romana Stoubæk eller Rolf Wiecker.
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US SCIENCE

Af Anette Ploug, underviser, og elever der har været på studieophold i Californien

I

efteråret 2018 har en lille gruppe elever fra Herning
Gymnasium deltaget i et 2 måneders studieophold
på Mission College. Her blev vores elever undervist
af meget kompetente og engagerede fagpersoner inden
for deres felt. Flere af underviserne har undervist på Berkeley eller andre kendte universiteter i Californien.
En del af undervisningen foregik som forelæsninger,
mens andre undervisere valgte en mere dialogpræget tilgang, som eleverne kender hjemmefra. De danske elever
skulle lige vænne sig til det højere faglige niveau, tempoet og forelæsningsformen, men eleverne fik stort fagligt
udbytte. Her kan du læse om deres oplevelser.

”

”

Dette studieophold på 2 måneder var en fantastisk oplevelse, og jeg kan helt klart anbefale det. Jeg fik viden om
en helt anden kultur, end den jeg er vant til. Skolegangen
var meget anderledes i forhold til Herning Gymnasium,
hvor man på Mission College havde forskellige timer på
forskellige tidspunkter. Det var sjovt at opleve Thanksgiving og Halloween i USA, hvor Halloween er ekstrem i
forhold til Danmark. Alt i alt var turen det hele værd og
svær at beskrive i ord!
- Kosala Komathithevan, 2.x

Som en klassisk dansk 16-årig elev, der kender til Herning
og opland, og hvis mest eksotiske ferieoplevelse har
været en tur til Bornholm, var det en drøm at opleve et
andet land. På et to-måneders studieophold lærer man
meget fagligt og socialt, men vigtigst af alt oplever man
meget kulturelt. Den amerikanske oplevelse giver et nyt
syn på amerikanernes position i forhold til resten af verden og ikke mindst giver det os et nyt syn på os selv i
Herning og opland.
- Stine Pedersen, 2.y

Turen til USA var en enorm kulturel øjenåbner. Californien er en ekstremt forskelligartet stat med mennesker
med mange etniciteter. Det kunne helt klart mærkes
under hele opholdet. Disse mennesker var meget imødekommende og høflige, uanset om det var i sammenhæng med en lærer, værtsfamilie eller en samtale med
en helt tilfældig person på bussen.
- Luna Traina Skjoldborg, 2.y

Alt er så meget større i USA. Det gælder alt fra maden
til vejene til deres stadioner. Jeg husker stadig tydeligt,
hvor stor San Francisco 49'ers stadion er. Der er plads til
4-5 gange så mange mennesker som i Boxen. Sporten er
et stort samlingspunkt derovre, og det kan man virkeligt
mærke, når man sidder midt i det. Det var en fantastisk
oplevelse at se NFL, og det vil jeg klart anbefale.
- Anne Thorhauge Nielsen, 2.y
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Turen til USA har været en kæmpemæssig oplevelse
- både kulturelt og undervisningsmæssigt. Undervisningsmæssigt har de ekstra lektioner i fysik med Dr.
Clint Poes almindelige Physics 4A-klasse uden tvivl været
højdepunktet. For ikke nok med at lektionerne altid var
spændende og interessante, så var de også tilpas udfordrende, hvilket var skønt. Derudover var det også særligt
igennem de lektioner, at vi kom til at snakke med flere af
de studerende fra Mission College, og derved fik vi førstehåndsberetninger om, hvordan det er at være ung i
USA.
- Victor Klink Bjerre, 2.x
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Herning Gymnasium ud i verden

– verden ind på Herning Gymnasium

