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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 stra-
tegi, 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 ud-
vikles 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 inter-
kulturelt 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 2.g. Hver elev oplever, at 
det internationale perspektiv er en del af deres daglige un-
dervisning. Der er også andre internationale aktiviteter uden 
for skoletiden, som interesserede elever kan engagere sig i.

Verden forandrer sig. Det oplever vi bl.a. i relation til vo-
res udenlandske samarbejdspartnere: skolerne prioriterer 
anderledes, ildsjælene rejser, eller sikkerhedshensyn betyder, 
at besøg ikke længere er mulige. Vi har prøvet det hele. Det 
er rigtig ærgerligt, når en ellers god kontakt forsvinder. Det 
er fx sket med vores kontakt med Europaskolen i Bruxelles, 
som pga. sikkerhedshensyn ikke længere må modtage besøg 
fra andre skoler. Det er hårdt arbejde at skabe en ny kontakt, 
men så må vi i arbejdstøjet igen. Det er, hvad der sker i en 
foranderlig verden.

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

Holdninger: nysgerrighed og åbenhed, parathed til at forka-
ste forkerte forestillinger om andre kulturer og forestil-
linger om sin egen. 
Viden: om sociale grupper og deres produkter og prak-
sisser 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 for-
klare den og relatere den til dokumenter eller begivenhe-
der fra ens egen kultur. 
Færdigheder i selvstændig undersøgelse og interaktion: evne 
til at tilegne sig ny viden om en kultur og kulturelle prak-
sisformer og evne til at bidrage med sin viden og sine 
holdninger og færdigheder i forbindelse med virkelig (re-
al-time) kommunikation og interaktion. 
Kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse: evne til at vur-
dere kulturelle og samfundsmæssige forhold kritisk og på 
basis af eksplicitte kriterier: praksisformer og produkter 
fra ens egen kultur og ens eget land og ligeledes praksis-
former og produkter fra andre kulturer og lande. 

På de følgende sider kan du læse om nogle af de mange for-
skellige måder, vi på Herning Gymnasium arbejder med det 
internationale perspektiv på.

God læselyst!

Søren Brøndum 
rektor
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»MÅ JEG FÅ MIN VÆRTSMOR                                                                    
MED HJEM?«    Udveksling med tjekkisk gymnasium
                                                                      
                                 Af Bente Bisgaard, underviser

»



Besøg fra Liberec
I ugen før efterårsferien havde eleverne fra 2x besøg af 22 
elever og 2 lærere fra »Gymnásium a SOŠPg Jeronymova« fra 
byen Liberec, der ligger i det nordlige Tjekkiet tæt på græn-
serne til både Tyskland og Polen. Besøget var første del af 
et udvekslingsprojekt med privat indkvartering. Anden del 
finder sted i foråret, når scienceeleverne fra 2x tager på gen-
besøg i Tjekkiet.
  Formålet med udvekslingen mellem det tjekkiske gymnasi-
um og Herning Gymnasium er kulturel forståelse, træning af 
engelskkundskaber og fokus på naturvidenskab. 

Husdyr og venlige mødre
Byen Liberec er på størrelse med Aarhus. Eleverne på det 
tjekkiske gymnasium bor alle i selve byen, så det var noget 
overraskende for dem, hvor stor forskel der er på vores ele-
vers transporttid til skole. Nogle blev indkvarteret »rundt 
om hjørnet«, men rigtig mange af de tjekkiske elever var ind-
kvarteret hos elever, der har mere end en halv times trans-
port til skole – og så måske endda bor på en gård, hvor der 
er dyr. Flere talte begejstret om de mange dyr, de havde mødt 
på de forskellige gårde. I det hele taget var de meget glade 
for at være privat indkvarteret. De følte sig godt taget imod. 
Flere ville gerne have deres værtsmor med tilbage til Tjekkiet. 

Et travlt program
Programmet for udvekslingsbesøget havde både et fagligt ind-
hold og et indhold af social og kulturel karakter. 
  Ugen startede med, at eleverne skulle lære hinanden at ken-
de. Vi havde hver især planlagt præsentationer af vores lande. 
som vi fortalte hinanden om. Vi lavede gæt og grimasser for 
at få gang i lattermusklerne og få løsnet lidt op. 

  Begge grupper af elever tog på en dagsekskursion til Aarhus, 
hvor første programpunkt var et besøg på Stenomuseet. Her 
blev vi blandt andet præsenteret for Tycho Brahes arbejde. 
Tycho Brahe er jo om nogen den videnskabsmand, der kan 
forbinde Danmark med Tjekkiet. Efter en kontrovers med 
Christian den 4. rejste han til Prag, hvor han blev ansat på 
observatoriet. Ulykkeligvis endte han sine dage få år efter. 
  Turen til Aarhus bød derudover på besøg i Den gamle by og 
på Aros. Besøget i Den gamle by var udformet som en kon-
kurrence, hvor eleverne i hold skulle gå rundt i områderne 
fra de 3 tidsperioder og opsøge information til besvarelse af 
en quiz. 

Gaslove og it i undervisningen
Hjemme på Herning Gymnasium bød skoledagen på under-
visning i de naturvidenskabelige fag og engelsk. I fysik og kemi 
skulle eleverne lave en række forsøg, der endte med udled-
ningen af gaslovene. Holdene arbejdede med Pasco-dataop-
samlingsudstyr og lavede beregninger med matematikpro-
grammet Maple. De tjekkiske elever fik et indblik i, hvordan 
vi bruger IT-programmer i undervisningen i flere af fagene. 
  I engelskundervisningen blev der i par arbejdet med øvelser 
af mere uformel karakter og primært med et socialt sigte – 
hensigten var at styrke elevernes indbyrdes relation og gøre 
dem trygge ved at tale med hinanden på engelsk. I den anden 
engelsklektion var fokus på generelle ordforrådsøvelser og 
grammatik. 
  Derudover havde vi en social eftermiddag, hvor vi spillede 
brætspil og boldspil, inden vi sluttede af med pizza-spisning. 
  De tjekkiske elever er nu hjemme igen – og godt i gang med 
at planlægge vores genbesøg hos dem i uge 11. Vi glæder os 
til at se deres skole og hverdag. 
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»Tycho Brahe er jo om nogen den videnskabs-
mand, der kan forbinde Danmark med Tjekkiet«
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Frontrunners
Et lille gruppe 1.g-elever skal i det kommende skoleår på et 
2 måneders studieophold i Californien ved vores nye sam-
arbejdspartner, Mission College i Santa Clara.  Vi tilbyder et 
studieophold i USA, fordi vi i mødet med andre bliver klogere 
på os selv. For at give vores elever så gode forudsætninger 
som muligt for at studere, arbejde og rejse ud i en stadigt 
mere globaliseret verden ruster vi dem til mødet med frem-
mede kulturer, vaner og normer gennem et studieophold i 
udlandet. Formålet med studieopholdet i San Francisco er 
at tilbyde elever, som interesserer sig for naturvidenskab, et 
studieophold i udlandet med fokus på styrkelse af de natur-
videnskabelige fag, udvikling af 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 Col-
lege er et såkaldt 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.

Sådan bliver du optaget
Elever på følgende studieretninger kan søge optagelse: Scien-
ce (Matematik A, Fysik B, Kemi B), Kemi-Science (Matematik 
A, Fysik B, Kemi A), Fysik-Science (Matematik A, Fysik A, Kemi 
B) og Biotek (Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B). For at 
kunne deltage i studieopholdet på Mission College skal ele-
verne deltage i to samtaler.

Forberedelse hjemmefra
Inden eleverne tager afsted, forbereder vi dem på forskellig 
vis til studieopholdet. Lærerne i de involverede fag vil i en vis 

udstrækning introducere et fagligt begrebsapparat på engelsk, 
så eleverne inden opholdet får et relevant fagligt ordforråd. 
Eleverne vil også stifte bekendtskab med forelæsningsformen, 
som er en typisk arbejdsform på de amerikanske colleges. 
Derudover vil vi lave et lille »kulturkursus«, så eleverne er 
klædt på til mødet med den amerikanske kultur.

Økonomi
Udvekslingsprogrammet med Mission College koster ca. 
30.000 kr. og omfatter rejseudgifter, forsikring, ophold inkl. 
kost ved værtsfamilie, faglige udflugter og transport i lokal-
området. Derudover skal der påregnes ca. 2.000 kr. til ame-
rikansk visum. Lommepenge, som varierer fra person til per-
son, kommer oveni. Der tages forbehold for prisændringer. 

Værtsfamilier
Under opholdet bliver eleverne indkvarteret hos en ameri-
kansk værtsfamilie i og omkring byen Santa Clara ved Mission 
College sammen med en af de andre deltagere fra gruppen. 
Der skal påregnes at bruge tid på tranport til skole. Selv om 
studierne naturligt vil fylde meget i hverdagen, er det vigtigt, at 
eleverne prioriterer fritiden til også at lære familien at kende. 
  Amerikanske familier er mindst lige så forskellige som dan-
ske familier, så eleverne vil opleve mange forskellige måder 
at leve på. Ligesom værtsfamilien er åben over for at byde 
eleverne ind i deres liv og dagligdag, forventer vi, at vores 
elever er åbne og nysgerrige efter at lære nye normer og 
værdier at kende. På denne måde får eleverne helt sikkert en 
oplevelse for livet.
    
Autentisk beretning 
I næste års internationale årsskrift vil man kunne læse en 
autentisk beretning om opholdet skrevet af de elever, som 
rejser af sted på studieophold i efteråret 2018.

»Amerikanske familier er mindst lige så forskellige 
som danske familier, så eleverne vil opleve mange 
forskellige måder at leve på«
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SAN FRANSISCO KALDER PÅ 
NATURVIDENSKABELIGE ELEVER

                                    2 måneders studieophold i Santa Clara
                                                                                                Af Anette Pedersen, uddannelseschef

»
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Kunsten at imitere politiske problemstillinger
MUN (Models United Nations) er en gruppe bestående af 18 
elever med særlig interesse for samfundet – særligt internati-
onale forhold. Gruppen beskæftiger sig med problemstillinger, 
som normalt diskuteres i FN-systemet. 
  Eleverne deltager i nationale såvel som internationale kon-
ferencer, hvor man imiterer FN. Det foregår ved, at hver elev 
får tildelt et aktuelt emne, man skal diskutere, alt efter hvilken 
del af FN man imiterer. Dernæst får man tildelt et land, hvis 
politiske interesser man skal repræsentere. Målet er at debat-
tere og argumentere sig frem til den bedst mulige resolution 
fra det pågældende lands synspunkt. 

Sprog og argumentation
Da MUN er et internationalt foretagende, foregår alle konfe-
rencer på engelsk. Gennem deltagelse i MUN forbedrer ele-
verne deres argumentationsevne og sprogkundskaber, og de 
opnår viden om diplomati og FN-systemet. Konferencerne 
har desuden til formål at give gruppens unge mennesker en 
smagsprøve på, hvordan en potentiel fremtid inden for uden-
rigspolitik kan se ud.

Konference i New York
MUN-gruppen deltager i dette skoleår i to konferencer. Først 

en mindre konference i Danmark. Derefter venter årets store 
begivenhed, når gruppen drager til New York, hvor elever-
ne skal deltage i en konference i FN-hovedkvarteret. Mere 
autentisk bliver det næppe!
  Som forberedelse til de kommende konferencer har grup-
pen fået forskellige oplæg om FN og de forskellige afdelinger, 
organisationen består af, for at give gruppen en helt generel 
forståelse for det system, de skal sætte sig ind i.

Debatworkshop
Eleverne lægger mange kræfter i forberedelsen af disse konfe-
rencer, og i den forbindelse har hele MUN-gruppen været til 
workshop i debat på skolen i deres fritid. 
  Arrangementer som disse er med til at styrke elevernes 
faglige kompetencer såvel som de sociale relationer på tværs 
af klasserne på Herning Gymnasium. Desuden giver deltagelse 
i MUN mulighed for at møde elever fra andre skoler i både 
ind- og udland. 

Et rekordår
I år har gruppen slået sin egen rekord med hensyn til antallet 
af medlemmer, og gruppen består af elever fra alle årgange og 
2 lærere, som hjælper med vejledning og de praktiske udfor-
dringer, som gruppen møder. 

Model 
United
Nations
           En udenrigspolitisk fremtid?
                                          Af Nadja Almind, 3y

»Eleverne deltager i nationale såvel som internati-
onale konferencer, hvor man imiterer FN«



Forening af kulturer
S.N.A.K står for »Samtale og Nærvær for Alle Kulturer« og 
er en frivillig organisation, som blev søsat i foråret 2017 af 
Herning Gymnasiums elevråd. S.N.A.K er en organisation, 
som forener og samler folk fra forskellige kulturer ved at mø-
des om noget så simpelt som det at snakke. 
  Idéerne til S.N.A.K kom allerede i 2016 ved elevrådsmøder-
ne på Herning Gymnasium. Ved en dialog begyndte eleverne 
i elevrådet at snakke om, at det da egentligt var ærgerligt, 
at indvandrerne og flygtningene ude på det nærliggende Lær 
Dansk-center ikke havde nogen kontakt til de danske unge, 
som har boet her fra barnsben. Herfra begyndte snakken om, 
at det da var endnu mere fjollet ikke at starte et initiativ, når 
Herning Gymnasiums elever nu engang er en guldgrube af 
danske unge, som netop altid har boet i Danmark! 

Medvind til initiativet
Derfra begyndte idéerne til og snakken om, hvad initiativet 
mon skulle hedde, hvor omfattende det skulle være, hvordan 
man skulle lokke de frivillige dertil, og om Lær Dansk og Her-
ning Gymnasium overhovedet var med på initiativet. Trods de 

mange sjove, catchy og seriøse navneforkortelser fra mange 
af eleverne var det S.N.A.K, der løb af med sejren. Derudover 
var der enighed om, at hvis der var noget, der kunne lokke 
unge til, var det lir til CV’et! Initiativet mødte stor opbakning 
fra både Lær Dansk og Herning Gymnasium. På den måde 
var der kun medvind til initiativet. Med en god portion af 
farvestrålende og fjollede plakater, som klart formidlede ram-
merne, og et par oplæg på gymnasiets morgensamlinger fik 
S.N.A.K samlet en gruppe unge frivillige fra både 1., 2. og 3.g. 

Ludo er integration!
S.N.A.K fungerer på den måde, at danske unge tager ud på 
Lær Dansk-centret, hvor de unge indvandrere og flygtninge 
går i skole. Herude er de sammen i en time, hvor de gør lige, 
hvad de har lyst til: spiller FIFA, snakker om dansk kultur og 
kulturerne, indvandrerne og flygtningene kommer fra, hjælper 
hinanden med lektier, tager et spil ludo eller bare snakker om 
vejret! Vi har erfaret, at det er i dialogen med hinanden, at de 
afslappede og sjove aktiviteter opstår. Vi ligner jo hinanden. I 
S.N.A.K er vi ret overbeviste om, at det er sådan, man på helt 
lavpraktisk vis fremmer den meget omtalte integration! 

S.N.A.K
    Samtale og nærvær for alle kulturer
           Af Sofie Steffensen Bach, 3u

»Vi har erfaret, at det er i dialogen med hinanden, 
at de afslappede og sjove aktiviteter opstår. Vi lig-
ner jo hinanden«
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MAKE A FRIEND
    Udvekslingsstuderende på Herning Gymnasium
             Af Mathilde Buch og Simon Arne Sørensen, 2a 

MAF er en elevstyret gruppe
Hvert år får skolen besøg af udvekslingsstuderende fra mange 
forskellige lande. De bor hos en familie i Herning eller omegn 
i et år og følger undervisningen i en klasse (som regel 2.g.). Vi 
elever på Herning Gymnasium, som gerne vil være med til at 
tage ekstra godt imod og integrere udvekslingseleverne, har 
meldt os til MAF (Make A Friend). Det er en elevstyret grup-
pe, der mødes regelmæssigt med de udvekslingsstuderende. 

Hyggelig frokost hver torsdag
Til MAF-møder er der ingen, som ikke hygger sig.  Vi samles 
en gang om ugen om torsdagen, hvor vi spiser frokost sam-
men. Vi snakker næsten kun på engelsk, som er vildt hyggeligt, 
fordi alle kan være med. 
  Vi lægger vægt på fællesskab og er i gang med at arrangere 
en julefrokost og andre udeture. I MAF har vi tre italienere, 
som hedder Chiara, Matilde og Giacomo, en fra Brasilien, som 
hedder João, og en halvdansker fra Norditalien, som hedder 
Lukas. Vi er selv lige under ti danskere, som er med i gruppen, 
og som møder op til hvert møde. 

Nye mennesker fra fremmede kulturer
Vi har valgt at blive en del af MAF, fordi vi synes, at det er hyg-
geligt at møde nye mennesker og snakke med mennesker fra 
andre lande rundt omkring i verden. Det er altid interessant 
at høre om deres kultur, sprog og meget mere. 
  Derfor kan vi anbefale at komme med i MAF, fordi det altid 
er hyggeligt, og det bliver kun endnu mere hyggeligt, når akti-
viteterne er plads. 
 

»Vi har valgt at blive en del af MAF, fordi vi synes, 
at det er hyggeligt at møde nye mennesker fra an-
dre lande rundt omkring i verden«
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TANZANIA I FOKUS
           Dafurnica og studietur
                                         Af Lina Gaarde Knudsen, underviser

Darfurnica
Darfurnica er Herning Gymnasiums eget velgørenhedsprojekt, 
som støtter skolehjemmet HOCET i Tanzania. Omtrent 20 
elever er engageret i Darfurnica, og de laver ofte forskellige 
aktiviteter, hvor formålet er at tjene penge til skolehjemmet. 
Eleverne sælger kage i 12-frikvarteret, toasts til fester, æbleski-
ver og stegte pølser til caféer og vand til FOF-arrangementer. I 
dette skoleår er der allerede blevet samlet omkring 20.000 kr. 
sammen til skolehjemmet i Tanzania.

HOCET er en 4-årig skole for børn og unge i alderen 14-17 
år. I Tanzania kaldes det en Secondary School. De børn, som 
kommer ind på skolen, er af den ene eller anden grund socialt 
udsatte. Mange af dem har mistet en eller begge forældre. Sko-
len er en kostskole, der ligger ca. et par timers kørsel syd for 
hovedstaden Dar es Salaam. Der er plads til ca. 80-90 elever 
fordelt på 4 klasser. 

Ud over skolegang er eleverne også engageret i forskellige an-
dre aktiviteter, bl.a. med den køkkenhave der hører til skolen, 
hvorfra de også får et supplement til den daglige mad. De dyr-
ker også en del sport.

Gennem Darfurnica-projektet har Herning Gymnasium bl.a. 
støttet skolehjemmet med en truck, symaskiner til en valgfags-
klasse, møbler, bøger og tilskud til driften. HOCET har også 
flere gange modtaget tidligere elever fra Herning Gymnasium, 
som i perioder har arbejdet på skolehjemmet som volontører. 

Desværre har HOCET oplevet nogle problemer med at blive 
officielt registreret, og derfor har HOCET kørt på lavt blus i en 
periode. Skolen forventes dog at genåbne i januar 2018, da de 
officielle papirer netop er blevet godkendt. 

Ud over skolen driver HOCET også et City Center inde i 
hovedstaden, Dar es Salaam, hvor der bl.a. er administration. 
Mens skolen har været lukket, har en del af eleverne boet på 
dette center, hvor også skolens grundlægger, Hezekia, bor sam-
men med sin familie. 

Studietur
Den samfundssproglige »Afrika-klasse« 2r rejste i januar 2017 
på studietur til Tanzania, hvor de bl.a. besøgte Herning Gym-
nasiums samarbejdsskole »Lutheran Junior Seminary«. Efter 
turen skrev eleverne essays om rejsen, og citaterne på denne 
side er uddrag herfra. 

- Alle på gaden hilste på os, 
og vi svarede med den smule swahili, vi nu 

kunne. Vores guide stoppede op og snakkede med 
de fleste mennesker.  Vi antog, at han bare kendte rigtig 

mange mennesker, men da vi spurgte ind til det, viste det 
sig, at han ikke kendte nogle af dem. Det var bare en 

del af deres kultur, at man hilste og snakkede 
med hinanden. Det imponerede mig.

- Den tanzanianske 
ungdomskultur adskiller 

sig fra vores på mange områder. 
Alkohol, fester og kærester er stort 

set uacceptable, mens det her i Danmark 
nærmest er en selvfølge, at man som ung 

drikker alkohol, går til fester og er aktivt inte-
resseret i enten drenge eller piger. I Tanzania 
sad de unge piger godt nok også med store 

øjne, da vi fortalte om ungdomslivet i 
Danmark.
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- Vi blev modtaget af 
eleverne, og de udviste meget stor 

respekt for os. De ville løfte vores bagage, 
feje gulvet for os og nogle tilbød endda at vaske 
vores fødder. Og jeg blev da også en anelse forle-
gen og usikker, fordi jeg befandt mig i en situation, 
hvor jeg blev set som en mellemting mellem tidens 
hotteste mediestjerne og et dyr i zoologisk have. 

Et eller andet sted føltes det, som var vi taget 
1000 år tilbage i tiden, hvor vi blev anset 

som det overlegne hvide folk.

- Efter at have været i 
Tanzania i knap 14 dage lærer man 

hurtigt, at tid, ja, det er ikke en vigtig ting 
for afrikanerne. Folk har generelt ikke den 

samme tidsfornemmelse, som vi har 
i Danmark.

- Den første dag 
deltog vi i en lektion svaren-

de til det danske samfundsfag. Vi 
havde efterhånden siddet derinde i et 

stykke tid og havde snakket med eleverne, 
da jeg spurgte en af dem om, hvor forsinket 
læreren var. Da svaret lød på 45 minutter, 
blev jeg forbløffet og spurgte, hvordan det 
kunne være. »Jamen, han bor langt væk, så 

det er helt okay«. Jeg må indrømme, at 
jeg først troede, det var en joke. 

- De mange indtryk og 
oplevelser, som turen til Tanzania 

har givet, kan få en til at sætte spørgsmåls-
tegn ved tidens rolle i vores hverdag. Kunne 

vi i virkeligheden tage ved lære af tanzanianernes 
afslappede holdning? Vi kunne prøve at tage dagene, 

som de kom. Nå det vi nu kunne nå.  Vi kunne 
spilde vores tid noget oftere og indstille 

uret til »African time«.  Ville stressen 
forsvinde?

- Vi har været på safari, 
og set vilde dyr. Vi har mødt en 

masse søde mennesker, set en anden 
kultur og fået venner for livet. Jeg har været på 

tanzanianske markeder og lavet mad med familier. 
Jeg har boet på et lækkert hotel og en pisselækker 

strand med mine bedste venner. Alle de knap så sjove 
ting, vi var igennem, er total slettet fra hukommelsen. 

Altså at kravle 25 km op af et bjerg i 36 graders 
bagende sol eller spise noget mad, vi bestemt ikke 

kendte hjemmefra.

- Turen til Tanzania har på 
mange måder været en øjenåbner for mig. Jeg 

har lært rigtigt meget om den tanzanianske kultur, men 
jeg har altså også lært rigtig meget om mig selv, og den måde 

vi i Vesten generelt ser på afrikanere. I Vesten kan vi nemt komme 
til at tænke, at vi er bedre end afrikanere. Man kommer nemt til 
at give dem »ej-hvor-er-det-synd-for-jer-blikket«, som om man 

dømmer deres liv, før man ved noget om det. 
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BÆREDYGTIGT HAVBRUG
          Samarbejde med BioMar og rejse til Færøerne
                                           Af Majbritt Overgaard Schou, underviser

»
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Globalt samarbejde i Brande
På studieretningen Bioscience lærer eleverne at begå sig in-
ternationalt på en helt særlig måde. De samarbejder nemlig 
med det globale firma, BioMar i Brande, om at udvikle fiske-
foder. Eleverne på Bioscience vil gerne hjælpe BioMar med at 
gøre havbrug endnu mere bæredygtigt ved at udvikle bære-
dygtigt foder til bl.a. laksen.

Udvikling af den internationale kompetence hos eleverne 
sker helt konkret på Biosciencelinjen ved, at:

a) eleverne kommer på virksomhedsbesøg på BioMar
b) eleverne tager på studietur til Færøerne og 
c) eleverne udtænker og overleverer deres innovative bæ-
    redygtige løsning til BioMar.

Den personlig kontakt i centrum
Bioscienceeleverne får rigtig meget ud af at besøge BioMar. 
Her bliver de mødt med respekt. De får meget professionelle 
og relevante oplæg, rundtur og tid til at indgå i dialog med 
ledelse og medarbejderne på virksomheden. Den internatio-
nale tankegang er og har altid været central: Hvordan kom-
munikerer man med andre lande, når man ønsker, at de skal 
købe et produkt? 
  Bioscienceeleverne er særligt overraskede over, hvor vig-
tig den personlige kontakt og den bæredygtige profil er for 
den internationale relation. Det er en rigtig god erfaring for 
eleverne. De sociale kompetencer og evnen til at forstå en 
anden kultur – at sætte sig ud over sin egen kulturs forståel-
sesramme er central. Det lærer og oplever eleverne på Bio-
sciencestudieretningen.

Til Færøerne med en kuffert af viden 
Det bæredygtige element og viden om foder og ernæring er 
vigtige at have på plads, inden eleverne tager på studietur til 
Færøerne. Bioscienceeleverne får specialviden om fiskefoder 
og lakseproduktion og bruger deres almene viden om bl.a. 
energisammensætning i føde til at forstå det nye felt. 
  På Færøerne mødes eleverne efterfølgende med aftagerne 
af fiskefoderet, smolterierne, som f.eks. Hiddenfjord. Her bli-
ver opdrættet af laks og dets udfordringer helt konkrete for 
eleverne. Samtidig er eleverne også i kontakt med lokalbe-
folkningen på Færøerne. Besøg på gymnasier, historiske van-
dringer og nationalsportskonkurrencer er bl.a. med til at give 
eleverne en indsigt i den færøske kultur.

Ekspertfeedback
Disse oplevelser fra en smuk og god studieretningstur til 
Færøerne tager eleverne bl.a. med hjem og arbejder videre 
med innovativt. Til slut kommer Vice President fra BioMar, 
Ole Christensen, på besøg på Herning Gymnasium og hører 
eleverne forklare deres tanker om udviklingen af bæredygtigt 
fiskefoder. 
  Det er en meget god oplevelse for eleverne at få feedback 
fra en ekspert på området og en god mulighed for at være 
nysgerrige og gøre sig karriereovervejelser. Eleverne på bio-
science oplever, at processen er spændende og interessant 
som et længere udviklingsprojekt, hvor etableringen af inter-
nationale kompetencer hos eleverne går hånd i hånd med 
indlæring af central biologi- og kemifaglig viden krydret med 
den nyeste forskning. Skal globale produkter afsættes, kræves 
faglig viden og indsigt i den nyeste forskning.

»Bioscienceeleverne er særligt overraskede over, 
hvor vigtig den personlige kontakt og den bære-
dygtige profil er for den internationale relation«
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Globalisering bag skærmen
Det har aldrig været nemmere at få kontakt med mennesker 
på tværs af landegrænser. Internettet har gjort det muligt for 
os at kommunikere med både unge og gamle fra hele verden, 
og hjemme bag computerskærmene kan vi få farvestrålende 
indblik i livet og kulturen i mange lande. 
   At gå på internettet, læse artikler og se Youtube-klip fra 
andre lande er en berigelse i sprogundervisningen, for vi kan 
surfe afsted og drage til Catalonien, når der er folkeafstem-
ning om uafhængighed fra Spanien, til Mexico når Donald 
Trump planlægger at bygge en høj mur for at holde spansk-
talende immigranter ude af Guds Eget Land og til Cuba, når 
landet bevæger sig fra Castros kommunistiske styre mod et 
mere kapitalistisk styret samfund med plads til individuelle 
løsninger. 

Rigtige spaniere
Alligevel drømmer vi som spansklærere altid om at få endnu 
mere autenticitet ind i undervisningen. Vi vil gerne, at vores 
elever møder rigtige spaniere med spansk som modersmål.
  Netop den mulighed dumpede ind ad den elektroniske brev-
sprække to gange i det forløbne skoleår. Såvel et gymnasium 
i Sevilla i det sydlige Spanien som en skole i Figueres i det 
nordlige Catalonien ønskede at besøge os her i det midtjyske. 

Ind i vores klasselokaler kom ad to omgange smukke, unge 
spaniere – fulde af liv og lyst til at lære os danskere at kende; 
at kommunikere med os på spansk og generøst dele ud af 
deres kultur. 

Døre og brevsprækker åbnes
Eleverne fra Figueres fik sig en på opleveren, da de skulle hjem 
og bo privat hos vores elever, og vores elever blev en stor 
spanskoplevelse rigere, da de fik nye venner i det spanske. Og 
det er netop det, sprog kan. Åbne døre og brevsprækker så vi 
kan læse og forstå det, der kommer ind ad dem. Det er det, 
der gør sprog sjovt og uundværligt i en globaliseret verden.   

Så er det vores tur
Og når nu døren står åben til nye oplevelser i det spanske, 
gælder det om at komme afsted. I det kommende år drager 
vi derfor til Nordspanien, hvor elever og lærere i Figueres 
står klar til at byde nye spanskelever fra Herning Gymnasium 
velkommen i deres hjem, på deres skole og på deres hjemegn. 
Og vi står også klar til at åbne vores hjem og skole for dem. 
  Det fantastiske ved udveksling Spanien og Danmark imellem 
er, at det giver motivation i klasseværelset herhjemme. Spro-
get skal udvikles, så det kan bruges og folde sig ud i mødet 
med unge fra det sydligste Europa. Vi glæder os!

»Og det er netop det, sprog kan. Åbne døre og 
brevsprækker, så vi kan læse og forstå det, der 
kommer ind ad dem. Det er det, der gør sprog 
sjovt og uundværligt i en globaliseret verden«
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AUTENTICITET I 
UNDERVISNINGEN

                                                Besøg af to spanske gymnasier
                                                                      Af Line Dalsgaard Vilsen og Bodil Schrøder, undervisere

»
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En ægte amerikansk modtagelse
I efterårsferien rejste 18 elever og 2 lærere til USA for at 
besøge Herning Gymnasiums partnerskole TriCounty Early 
College i Murphy, North Carolina. Ved ankomst til Atlanta 
lufthavn fredag eftermiddag blev vi vel modtaget af elever og 
lærere fra Murphy. Efter en bustur i vaskeægte amerikansk 
skolebus blev eleverne indkvarteret ved deres amerikanske 
værtsfamilier, som de tilbragte weekenden sammen med. 

Lærerig kulturudveksling
Efter en weekend, hvor eleverne fik smagt på den amerikan-
ske kultur på forskellige måder, mødtes vi mandag morgen 
på skolen til fælles velkomst med efterfølgende byrundtur i 
Murphy. Vores fremragende guide Billy Ray Palmer, der er pen-
sioneret historielærer og født i Murphy, fik gjort Murphys hi-
storie og kultur levende og spændende på sin helt egen måde. 
Herefter stod den på en række forskelligartede oplevelser.
   De danske elever gav oplæg om Danmark ude på lokale 
folkeskoler og på partnerskolen. Der opstod en lærerig kul-

turudveksling, hvor både amerikanske og danske elever lærte 
noget nyt. 

En bred aktivitetspalet
Derudover bød turen på besøg i Fields of the Wood, der 
blandt andet byder på verdens største udgave af De Ti Bud, 
en rundtur ved dæmningen i Hiwassee, folkedans på en ame-
rikansk højskole, riverrafting på Nantahala River, Cherokee 
Homestead Exhibit og Bell Mountain. Et specielt bjerg med 
en smuk udsigt, hvor der er tradition for, at gæsterne maler 
deres personlige aftryk med spraymaling.

Privat indkvartering
Den helt store oplevelse var at være indkvarteret hos en 
amerikansk familie og opleve USA helt indefra på en anderle-
des måde, end man gør på en klassisk turisttur. Kulturmødet 
med forskellige amerikanere, der altid er meget imødekom-
mende og interesserede i at lære om nye kulturer, gav også en 
ekstra dimension til en begivenhedsrig studietur.

FRIVILLIG TUR TIL USA
         Riverrafting og historieundervisning af Billy Ray   

                          Af Lasse Sejdelin Christensen og Anja Vestergaard Olesen, undervisere

»Den helt store oplevelse var at være indkvarte-
ret hos en amerikansk familie og opleve USA helt 
indefra på en anderledes måde, end man gør på en 
klassisk turisttur«
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- 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.

Herning Gymnasium har søgt Undervisningsministeriet om tilladelse til at udbyde en studieret-
ning, hvor der undervises på engelsk i en række fag. Det er den samfundssproglige 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 besvares 
på engelsk, og en eventuel eksamen foregår på engelsk, både de mundtlige og de skriftlige ek-
saminer. I alle øvrige fag er undervisningssproget dansk. I sprogfagene engelsk og et yderligere 
fremmedsprog vil en stor del af undervisningen naturligt foregå på det respektive sprog. Studie-
rejsen går selvfølgelig til et engelsktalende land.

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 bruge lidt ekstra tid på lektier til de fag, 
hvor der undervises på engelsk. Til gengæld bliver du med en sådan studieretning studieparat klar 
til videre uddannelser på en helt særlig måde.

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

ENGELSKSPROGET
STUDIERETNING



ENGELSK: CAMBRIDGE ENGLISH
- Jeg bestemte mig for at tage Cambridge English Advan-
ced-eksamen, fordi jeg bestemt tror, at det vil være nyttigt 
for mig i fremtiden - både med hensyn til job og ansøgninger, 
men også hvis jeg bestemmer mig for at rejse til udlandet 
og arbejde der. Afhængig af hvad man skal arbejde med, tror 
jeg uden tvivl, at en Cambridge-eksamen på CV’et vil virke 
positivt på en arbejdsgiver, da den er en globalt anerkendt 
eksamen, som viser, at man har gode kundskaber inden for 
det engelske sprogs område. 
  Desuden har jeg visioner om, at jeg engang i fremtiden tager 
til udlandet (muligvis USA), hvor jeg godt kunne tænke mig 
at bo, hvorfor den så vil blive nyttig for mig der. Den er en 
investering for livet, hvis man i øjeblikket ikke ved, hvad man 
skal bruge den til, og så er prisen for Cambridge-eksamen en 
lille pris at betale.
  Jeg skulle selv tage prøven elektronisk, men desværre kom 
vi ud for tekniske problemer, så vi skulle tage den sidste del-
prøve (hearing) på papir. 
  Vi har gennem 9 workshops om onsdagen i 5. modul forbe-
redt os til eksamen, hvor vi har fået gode tips til, hvordan man 
gennemskuer opgaverne, og hvor vi samtidig har prøvet de 
forskellige discipliner af. Jeg har selv været rigtig glad for de 
workshopper, der blev arrangeret af Herning Gymnasium og 
undervist af læreren Louise Hjort Hinkbøl. Workshoppene 
har forberedt mig godt til prøven, så jeg virkelig følte, at jeg 
var godt klædt på til selve eksamen. 

- Maria Andersen, 3x

FRANSK: DELF
- Den 24. og 25. april var jeg til DELF-prøve sammen med 15-
20 andre friske franskelever på Herning Gymnasium.   
  DELF står for Diplôme d’études en langue Française og er en 
firedelt prøve, som tester ens evne til at skrive, høre, tale og 
læse fransk. Jeg valgte at tage prøven, fordi jeg tænkte, at den 
mundtlige del af prøven, som består af en 6-8 minutter lang 
samtale med læreren, ville være en god øvelse at have i baga-
gen i tilfælde af en mundtlig franskeksamen. Selvom jeg des-
værre ikke trak mundtlig fransk, er jeg alligevel glad for, at jeg 
meldte mig til DELF, da de fire prøver, som alle er uden hjæl-
pemidler, var en god måde at få testet sig selv i, hvor meget 
fransk jeg egentlig har lært i løbet af knap tre års undervisning. 
  Derudover glæder jeg mig da til at modtage et fint diplom 
med posten, så jeg har et bevis på mine franskevner, som er 
lidt mere internationalt autoriseret end et eksamensbevis 
med en karakter. Man ved jo aldrig, hvornår man kunne få 
brug for at brillere med sådan ét.    

- Anna Mølmer Jensen, 3b
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VERDEN ÅBNER SIG MED ET SPROGCERTIFIKAT
STUDIER I UDLANDET
I dag er unges uddannelseshorisont ikke nødvendigvis begrænset til studier i Danmark. Vi ved fra eleverne, allerede mens de 
går hos os, at nogle planlægger at tage hele eller dele af deres uddannelse ved udenlandske uddannelsesinstitutioner. Andre 
finder efterfølgende ud af, at de ønsker at få mere luft under vingerne i form af nye udfordringer, som fx studier i udlandet.

Det kræver de rigtige sproglige forudsætninger. Udenlandske uddannelsesinstitutioner kræver ofte dokumentation for, at den 
studerendes sproglige kundskaber har et vist niveau. På Herning Gymnasium giver vi eleverne mulighed for at aflægge prøve 
i alle 4 moderne fremmedsprog. Efter bestået eksamen udleveres et diplom, som er en del af adgangsbilletten til studier i 
udlandet.



SPANSK: DELE
Herning Gymnasium vil som noget nyt i skoleåret 2018/2019 
tilbyde spanskelever et diplom i spansk som fremmedsprog 
(DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera). Det 
er et officielt sprogcertifikat udstedt af Instituto Cervantes 
på vegne af det spanske ministerium for uddannelse og vi-
denskab. 
  DELE er et internationalt anerkendt sprogcertifikat, der 
kan lette adgangen til såvel videregående uddannelser som 
erhvervsliv i den spansktalende verden. Et DELE-diplom gi-
ver eleverne mulighed for at signalere internationalt udsyn, 
og med det i hånden kan et studie og et arbejde i et spansk-
talende land sandsynliggøres. Diplomet henvender sig også til 
dem, der blot nærer et ønske om at udvikle og styrke deres 
spansksproglige kompetencer mundtligt som skriftligt. 
  Diplomet, der er udarbejdet med udgangspunkt i EU’s direk-
tiv om sprog, vil på Herning Gymnasium kunne opnås på to 
niveauer. En forudsætning for at erhverve sig sprogcertifikatet 
er, at man består de eksaminer (en mundtlig og en skriftlig), 
som der i samarbejde med Instituto Cervantes vil blive afholdt 
en gang årligt på Herning Gymnasium.   

TYSK: GOETHE-SPROGCERTIFIKAT
I samarbejde med Goethe-Instituttet glæder Herning Gym-
nasium sig over at kunne tilbyde vores elever muligheden for 
at aflægge prøver i Goethe-sprogcertifikaterne – som et af få 
gymnasier i landet! Elevernes mulighed for at aflægge prøven 
lokalt på Herning Gymnasium er ganske unik og betyder, at 
eleverne ikke skal begive sig på den lange rejse til Goethe-In-
stituttet i København.
  For at gøre det muligt for vores elever at aflægge prøven lo-
kalt på Herning Gymnasium har to tysklærere efteruddannet 
sog med henblik på at kunne eksaminere i de fire dimensio-
ner, som et Goethe-sprogcertifikat består af: at (sam)tale, at 
lytte, at skrive og at læse. 
  De Goethe-sprogcertifikater, som Herning Gymnasium vil 
tilbyde vores elever, er internationalt anerkendte certifikater, 
der tjener som et bevis på opnåelsen af et bestemt niveau af 
det tyske sprog. Fælles for Goethe-certifikaterne er, at de i 
forskelligt omfang giver adgang til de tysktalende landes vi-
dereuddannelsesområde, herunder til nogle universiteter og 
arbejdsmarkedet generelt. Et Goethe-certifikat kan desuden 
tjene som bevis på en høj tysk sprogfærdighed over for en 
dansk arbejdsgiver, der ønsker medarbejdere, som kan bedri-
ve handel med de tysktalende lande.
  B1-, B2- og C1-Goethe-sprogcertifikaterne koster mellem 
900 og 1.300 kr. Herning Gymnasium vil tilbyde gratis eks-
traundervisning som optakt til aflæggelsen af prøverne, og 
undervisningen vil være skræddersyet til prøverne.Vi glæder 
os til at ruste jer til et videre uddannelses- og arbejdsliv med 
og om Tyskland!
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SLAGSBRØDRE ELLER 
BRODERFOLK?
              Overlevelsestur i Trysil
                                    Af Niels Fogh Andersen og Lasse Sejdelin Christensen, undervisere

»
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Ny samarbejdspartner
Internationalisering behøver ikke nødvendigvis foregå på 
fremmedsprog. Herning Gymnasium sendte nemlig i august 
2017 for første gang et 3.g-studieretningshold i idræt til Try-
sil, hvor de besøgte Trysil Videregående, der er skolens nye 
samarbejdspartner. Opholdet i Norge er centreret om den 
fælles nordiske idrætshistorie i form af friluftlivet, der udleves 
i praksis i den smukke norske natur. 

Kappestrid med æren på spil
Idrætseleverne var således med de norske elever på fjeld-
vandring med overnatning i det fri. På fjeldet blev nationens 
ære først forsvaret i gamle vikingelege, hvorefter en nordisk 
forbrødring fandt sted omkring bålets lune gløder under den 
stjerneklare himmel.
  Efter en nat under åben himmel og en vellykket nedstigning 
fra fjeldet blev kappestriden genoptaget på området omkring 
Trysil Videregående. Nu dystedes der i båltænding, hvor det 
danske spejderkorps viste sig fuldt på højde med »topid-
retts-eleverne« fra den norske skidestination. Herefter bød 

dagen på diverse konkurrencer, hvor én af idrættens særlige 
egenskaber for alvor kom i fokus: Evnen til at nedbryde barri-
erer og skabe relationer. 

Kulde i den vilde natur
Men opholdet i Norge er ikke kun aktiviteter i fællesskab 
med vores norske samarbejdsskole. Vi er også ude på egen 
hånd og prøve kræfter med den vilde natur. Et højdepunkt var 
»juving«, hvor eleverne iført våddragt, redningsvest og hjelm 
på imponerende vis kastede sig ud i Røafallenes vandmas-
ser fra op til 13 meters højde. En oplevelse der både frigav 
adrenalin i overflod, og som rykkede nogle grænser hos den 
enkelte.
  
Nordisk fællesskab
Ud over en masse skønne naturoplevelser er opholdet også 
en rar påmindelse om både det store kulturelle fælleskab, vi 
deler i Norden, men også de mange små ejendommelige for-
skelle, der er medvirkende til at skabe det særegne og nati-
onale.    

»Et højdepunkt var »juving«, hvor eleverne iført 
våddragt, redningsvest og hjelm på imponerende 
vis kastede sig ud i Røafallenes vandmasser fra op 
til 13 meters højde«



Herning Gymnasium ud i verden 
– verden ind på Herning Gymnasium


