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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 ud-
vikler de nødvendige kompetencer. 

Vores internationaliseringsstrategi handler om, 
hvordan vi udvikler elevernes interkulturelle kom-
petencer og skaber en tydelig sammenhæng mel-
lem 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 person-
lige møde med andre. Visionen er:

Herning Gymnasiums studenter skal være interkulturelt 
kompetente, dvs. studenter der har øvet sig i og er para-
te til at være borgere i en globaliseret verden.

Vi stræber derfor efter at have samarbejdspartne-
re i hele verden. Samarbejdet indgår i den daglige 
undervisning og kan også være målet for studierej-
sen i 2.g. 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 enga-
gere sig i.

Herning Gymnasiums 
internationale strategi
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Studieretningerne har hver deres internationale 
profil, men fælles for dem er udviklingen af en ræk-
ke interkulturelle kompetencer:

Holdninger: nysgerrighed og åbenhed, parathed til 
at forkaste forkerte forestillinger om andre kul-
turer 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 samfundsmæssige plan. 
Færdigheder i at fortolke og relatere: evne til at for-
tolke et dokument eller en begivenhed fra en an-
den kultur, at forklare den og relatere den til do-
kumenter eller begivenheder fra ens egen kultur. 
Færdigheder i selvstændig undersøgelse og interakti-
on: 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) kommuni-
kation og interaktion. 
Kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse: evne til 
at vurdere kulturelle og samfundsmæssige for-
hold 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.

Læs om, hvordan forskellige studieretninger arbej-
der med den internationale profil.

Få indtryk af, hvordan et samarbejde med en part-
nerskole ser ud. En ”gammel” velfungerende kon-
takt til et fransk gymnasium og et ny kontakt i Vilni-
us, Litauen, som står for sin debut.

Bliv inspireret af vores internationale elevstyrede 
aktiviteter enten i form af integration af udveks-
lingseleverne her på skolen eller i form af rollespil-
let Model United Nations om udfordrende forhand-
linger i FN-regi.

Se eksempler på, hvordan det internationale per-
spektiv inddrages i den daglige undervisning hjem-
me på skolen: et flerfagligt undervisningsforløb med 
besøg hos og af Lærdansk, sprogskolen i Herning, 
forberedelsen til en studietur i Afrika og et forløb 
med en amerikansk High School med brug af for-
skellige virtuelle online-værktøjer.

Få overblik over mulighederne for at erhverve et 
sprogcertifikat, der giver adgang til studier ved vide-
regående uddannelser i udlandet.

God læselyst!

Søren Brøndum 
rektor



De naturvidenskabelige elever fra Herning Gymnasium 
arbejder internationalt med, hvordan menneskelige akti-
viteter, herunder moderne videnskab, skaber muligheder 
og problemer. Bæredygtighed herunder FN’s verdensmål 
er ofte udgangspunktet for internationale tematiseringer, 
som f.eks. klimaforandring, sygdomsspredning, forurening, 
brug af genteknologi og nanoteknologi.

De naturvidenskabelig studieretninger har forskellige 
rejsemål, men altid med fokus på naturvidenskabelige 
problemstillinger. Senest har destinationerne været Paris 
i Frankrig og Matrei i Østrig. 

Elever har både i Paris og Matrei haft et fagligt fokus på 
og i nogen grad kontakt til lokale institutioner og unge. 
Det vil vi gerne gøre endnu mere, da det ruster eleverne  
til at omgås unge fra andre lande og gør dem i stand 
til at anvende deres teoretiske forståelse i internationale 
sammenhænge. At agere respektfuldt i sociale forhold og 
i forholdet til naturen er bl.a. centrale elementer for en 
sund bæredygtig udvikling.

Som noget nyt arbejder en naturvidenskabelig studieret-
ning i dette skoleår på at etablere et nordisk samarbejde. 
Vi har nu kontakt med Færøerne i et Nordplus-projekt, 

hvor flere nordiske lande inviteres med. Vi har haft lærer-
udveksling som forberedelse af aktiviteter for eleverne, 
når de skal besøge Færøerne i marts. Færøerne er et 
interessant land, også historisk, i forhold til rigsfællesska-
bet med Danmark. Færøerne er et spændende land at 
besøge for vores elever. På Færøerne møder de både et 
land med høj nationalfølelse og et nysgerrigt og interna-
tionalt orienteret folk. De er bevidste om betydningen af 
afsætningen af færøske produkter til det internationale 
marked, ligesom de er bevidste om betydningen af deres 
smukke og unikke natur for at tiltrække turister. 

Havbrug og havfugle er bl.a. i kikkerten, når vi er på Fær-
øerne. Havbrug er en interessant faglig case for de natur-
videnskabelige elever. Er havbrug bæredygtige? Leverer 
de sund kost til mennesker? Forurener de økosystemer? 
Eleverne skal bl.a. besøge smoltvirksomheden Hidden-
fjord på Færøerne. At vurdere havbrug som fødevarepro-
duktion og være med til at udvikle bæredygtigt foder til 
havbrug er eleverne allerede startet på. Lokalt er temaet 
nemlig forankret med besøg på fiskefoderfabrikken Bio-
Mar i Brande. Eleverne fra henholdsvis Færøerne og Dan-
mark skal også mødes i en faglig dialog og sammenligne 
betydningen af havbrug og landbrug for de to lande.

Naturen i centrum

     INTERNATIONAL PROFIL PÅ NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

        Det er så fedt at se socialpsykolen Mu-
zafer Sherifs teori live her til fodboldkam-
pen mellem de unge fra Matrei og eleverne 
fra Herning Gymnasium. Man kan se, at det 
fælles mål, som fodboldkampen er, nedbry-
der fordomme og skaber sammenhold. Det 
kan jo ellers godt være svært at mødes på 
tværs af forskellige kulturer

- Özge Ülker

”

”
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Den internationale profil på den supersproglige studie-
retning har været meget tydelig i flere år. Målet for den 
supersproglige studieretning er, at sprogfagene skal være 
oplevelsesfag. Det betyder, at de supersproglige elever 
kommer til at møde sprogene i de lande, hvor sprogene 
tales, så de bliver klogere på verden og klogere på sig selv.

I slutningen af november og begyndelsen af december i 
2.g. rejser de supersproglige elever 5 dage til Berlin for 
at få et endnu bedre indtryk af vores store nabo mod 
syd, som igennem flere århundreder har haft en enorm 
betydning for dansk sprog, kultur, historie og økonomi. 
Berlin har så meget at byde på, som kan forberedes i 
undervisningen, ikke mindst forholdene under anden 
verdenskrig, under den kolde krig og i tiden under og 
efter den tyske genforening. I Berlin styrker eleverne de-
res sproglige kompetencer og skaber sig et endnu mere 
positivt Tysklandsbillede.

Franskeleverne blandt de supersproglige tager i foråret 
i 2.g. en uge til havnebyen Brest i Bretagne for at opleve 
fransk kultur, sprog, historie og samfundsforhold på aller-
nærmeste hold i en fransk familie med tilknytning til sko-
len École Croix Rouge. En lille måneds tid senere kom-
mer 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 det 
sydlige Spanien, til Alicante, 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. I 
selskab med spanierne bliver danskerne meget klogere 
på spanske omgangsformer og det spanske sprog, ligesom 
de på skolen oplever en spansk skoledag og den spanske 
ungdomskultur 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 en dansk hverdag på gymnasiet 
og i de danske familier.

De tre studierejser ud i verden og genbesøgene fra Brest 
og USA forberedes intensivt i undervisningen af en lang 
række fag. Desuden lærer de supersproglige elever sprog 
direkte fra kilden, når de kommunikerer med de uden-
landske unge gennem de sociale medier.

Kosmopolitterne fra den supersproglige studieretning
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     Udvekslingen har givet mig en del ny 
viden: man møder en ny kultur, man får ven-
skaber, man lærer et nyt skolesystem, man 
kan prøve nye specialiteter, man har det sjovt 
på tværs af grænserne, og man får afkræftet 
fordomme, og det er godt og gunstigt

– Maria Kjærhede

”
”

INTERNATIONAL PROFIL PÅ SPROGLIGE STUDIERETNINGER



Det overordnede fokus for arbejdet med internationali-
sering på de kunstneriske studieretninger har været at få 
internationalisering til at indgå som en naturlig del i det 
daglige arbejde. Dette både af hensyn til elevernes forstå-
else for internationalisering såvel som for dens fagfaglige 
relevans.

Særligt kendetegnende for den kunstneriske studieret-
ning på Herning Gymnasium er, at studieretningen i sit 
daglige virke har en bred kontaktflade. Der er ofte gæster 
i huset fra både ind- og udland, ligesom både elever og 
lærere også er på ture ud af huset. I mange af disse alle-
rede etablerede kontakter ligger der også en forbindelse 
til internationalisering, som vi har kunnet bygge videre 
på, ligesom der er kommet nye spændende samarbejds-
partnere til.

De kunstneriske elever har to rejsedestinationer. I no-
vember måned i 2.g. rejser man, hvis man har tysk, på en 
to-dages tur til Lübeck i Tyskland. I marts måned i 2.g. 
rejser man på studietur. For andet år rejser den kunst-
neriske studieretning i år til Wien. I Wien er der rig mu-
lighed for at opleve musikken og andre kunstformer på 
nærmeste hold. På dette års tur til Wien skal vi for første 
gang besøge Realgymnasium und Oberstufenrealgymna-
sium der Wiener Sängerknaben i Wien. Dette er en ny 
kontakt, vi har fået, og vi glæder os til at se, hvordan man 
arbejder med musikken på gymnasiet for dette kendte 

kor.  Vores elever får mulighed for på tæt hold at obser-
vere skolehverdagen og korøvning for eleverne på skolen.

Også på hjemmefronten dyrkes internationaliseringen på 
den kunstneriske studieretning.  Til april skal musikele-
ver fra den kunstneriske studieretning for første gang på 
besøg hos Kongrescenteret i Herning, hvor de skal høre 
om, hvordan man her arbejder med booking og arrange-
mentskoordinering osv. Det glæder os, at vi har fået kon-
takt med en lokal partner med internationale relationer, 
der kan give os et bud på, hvordan man også kan arbejde 
med musik og kunst på en anden måde, end den elever-
ne møder på skolen til hverdag.  Vi har i dette skoleår 
allerede haft besøg fra Det Jyske Musikkonservatorie og 
MGK i Holstebro, og til april får skolens musikelever fra 
den kunstneriske studieretning desuden lov til at synge 
med Tina Dickow ved en stor koncert i Kongrescenteret 
den 2. april.

Internationaliseringen foregår dog ikke kun i de kunstne-
riske fag. Også i fag som dansk og engelsk arbejder vi på 
at inddrage internationalisering i det daglige arbejde. Det 
kan gøres på forskellige måder. I dansk f.eks via et forløb 
hvor man blogger med unge i andre lande om TV-serien 
SKAM eller i engelsk via kontakt til folk i nærområdet 
med engelsktalende baggrund. Internationalisering behø-
ver ikke kun at foregå på rejser, men kan også ske på 
hjemmebane.

Internationale toner
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        Jeg synes, at det var en utrolig oplevel-
se at komme til Wien. Det var spændende 
at se emner, som vi har haft om i skolen. 
Det gjorde det enormt lærerigt. Specielt de 
forskellige forestillinger havde stor indfly-
delse på mig. Musicalen på tysk var enormt 
god. Man kom tættere på sine kammerater 
og lærer, hvilket kun er et plus i bogen. Man 
kunne få lov til at snakke med hinanden på 
en helt anden måde end til dagligt. Alt i alt 
var det en fantastisk studietur, som jeg med 
snilde kunne tage på igen

- Emilie Arnfred Nielsen 

”

”

     INTERNATIONAL PROFIL PÅ KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER



     Det nye år nærmer sig. Tanzania er 
pludselig inden for rækkevidde, og det kan 
mærkes i klassen. Det faglige arbejde med 
Afrika er så småt gået i gang. Der er ingen 
tvivl om, at vi alle glæder os til slutningen 
af januar, og vi føler os meget privilegere-
de. Vi ser frem til at fordybe os yderligere 
i landets historie, kultur og natur - og ikke 
mindst se det med egne øjne. Det bliver en 
uforglemmelig rejse

- Anne Sofie Holmgaard Jensen

”

”
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Det internationale perspektiv på den samfundssprog-
lige studieretning med samfundsfag og engelsk på A-ni-
veau forgrener sig i flere internationale retninger, Med 
fire klasser pr. årgang kan vi tilbyde eleverne at sætte et 
særligt internationalt præg på netop deres studieretning 
gennem valget af deres andet fremmedsprog.
 
Elever med tysk B som andet fremmedsprog har mulig-
hed for at ønske at komme i enten en ”Europa”- eller en 
”Afrika-klasse”. I ”Europa-klassen” er det internationale 
fokus især rettet mod det europæiske samarbejde. Målet 
er at skabe bevidsthed om den europæiske integrations 
betydning for politik, sikkerhed og økonomi, men samti-
digt vil kulturelle og sproglige forskelle på det europæi-
ske kontinent blive undersøgt. Elever i ”Europa-klassen” 
kommer i kontakt med lokale virksomheder/organisatio-
ner med europæisk udsyn, og de vil også kommunikere 
med elever fra en eller flere europæiske skoler om det 
at være europæer i Danmark og et andet europæisk land. 
Dertil kommer, at eleverne i 2.g. vil komme på studierejse 
til en større, europæisk by med henblik på med egne øjne 
at se og opleve det europæiske samarbejde. 
 
I ”Afrika-klassen” har vi et samarbejde med en partner-
skole i Tanzania, og der er derfor fokus på Tanzania og i 
det hele taget Afrika mellem Sahara og Sydafrika. Det er 
målet, at vores elever på denne studieretning skal lære 
afrikanske mennesker, samfundsforhold og kultur at ken-
de i øjenhøjde. Eleverne vil arbejde med kolonier, nati-
on building, udvikling og kulturmødet mellem Europa og 
Afrika. I foråret 2.g. skal eleverne på en 2-ugers studietur 
til Tanzania, hvor de skal besøge vores partnerskole Lu-
theran Junior Seminary i Morogoro. I løbet af opholdet 
skal eleverne også på besøg i en række tanzaniske byer, 
på virksomhedsbesøg og på feltarbejde.

Elever, der vælger fransk A som andet fremmedsprog, kan 
komme i ”Frankrig-klassen”. I denne klasse vil der være 
et særligt fokus på fransk sprog og kultur i den franskta-
lende verden. Et centralt omdrejningspunkt på studieret-
ningen er temaer om krig og fred. Derved opnår eleverne 
større indsigt i, hvordan man på politisk niveau arbejder 
med international sikkerhed; hvordan man såvel historisk 
som aktuelt har haft fokus på menneskerettigheder, og 
hvordan humanitære organisationer kommunikerer for 
at skabe bevidsthed om deres arbejde. I 2.g. skal elever-
ne på studietur til en franktalende, europæisk storby, 
hvor der vil være besøg på politiske institutioner og hos 
NGO’ere. I 3.g. tilrettelægger vi en studietur til Køben-
havn med besøg på Christiansborg og i FN-byen.
 
Elever med spansk A kan søge ind i ”Spanien-klassen”. 
I denne klasse er det spanske sprog, kultur, historie og 
samfundsforhold i den spansktalende verden et centralt 
omdrejningspunkt. Eleverne tager i 2.g. på en studietur 
til København med besøg på Christiansborg og spansk-
talende ambassader. I efteråret i 3.g. tager eleverne på en 
treugers studietur til Málaga i Sydspanien, hvor de bliver 
indkvarteret hos spanske familier og modtager undervis-
ning i spansk, samfundsfag, historie og idræt. I løbet af 
dette tre ugers ophold i Spanien kommer eleverne på 
udflugter til fx Moskéen i Córdoba og på virksomheds-
besøg hos en andalusisk olivenproducent. Der vil være 
mulighed for rappelling i den smukt beliggende by Ronda, 
og der vil være en aften med tapas og flamencoshow. 
Besøget i Andalusien er kulminationen på arbejdet med 
kulturmøder, for i Andalusien mødes mange kulturer: Hi-
storisk og religiøst set den kristne og muslimske religion 
og kultur; aktuelt set den afrikanske og den europæiske 
kultur og på solkysten de skandinaviske tilflyttere og den 
spanske befolkning.

Europa eller Afrika?

INTERNATIONAL PROFIL PÅ SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER



Den internationale profil på de samfundsmatematiske 
studieretninger retter sig mod de baltiske lande, nær-
mere bestemt Litauen, hvor vi sidste år etablerede en 
samarbejdsaftale med Gabija Gymnasium i Vilnius. I marts 
2017 er det så første gang, at to klasser skal til Vilnius på 
studietur, og vi håber på, at det er begyndelsen til et langt 
samarbejde, der kan udvikle sig med besøg af de litauiske 
lærere og elever i Herning. 

Vi har mødt stor imødekommenhed og interesse fra li-
tauisk side og i det hele taget fra de baltiske lande, hvilket 
vidner om tre lande, der er internationalt orienterede og 
meget positivt stemt over for Danmark. At det lige blev 
Gabija Gymnasium i Vilnius, vi etablerede en samarbejds-
aftale med, skyldtes personlige bekendtskaber, og efter en 
forberedende tur med deltagelse af to repræsentanter 
fra Herning Gymnasium i marts 2016 er vi sikre på, at det 
var et godt valg. Det bliver både spændende, udfordrende 
og øjenåbnende for de danske elever at lære dette hjørne 
af Europa at kende.

De deltagende fag på studieturen er samfundsfag og hi-
storie. For disse to fag er der mange faglige perspektiver 
i at arbejde med og besøge Litauen. Danmark er i dag tæt 
knyttet til Litauen både økonomisk, politisk og kulturelt. 
Mange danske virksomheder har produktion i Litauen, 
og mange litauere er i de seneste par årtier udvandret 
til Vesteuropa, herunder Danmark. Samtidig har Litauen 
en helt anden historie end Danmark, og det præger na-
turligvis landet. Litauen befandt sig på den anden side af 
jerntæppet under den kolde krig og var den første sov-
jetrepublik, som erklærede sig selvstændig (i 1990). Siden 

har landet gennemgået en rivende social og økonomisk 
udvikling, er i dag med i EU og meget tiltrukket af den 
vesteuropæiske livsstil og samfundsmodel, mens de ser 
på Rusland med en vis skepsis og mistillid. 

Hvilke konsekvenser har det haft for Litauen at gennemgå 
denne voldsomme transformationsproces? Hvordan ser 
verden ud fra Litauen? Eleverne på gymnasiet i Vilnius er 
født efter selvstændigheden og er opvokset i dette ’nye’ 
land. Hvordan ser de på deres liv og deres muligheder? 
Det er nogle af de spørgsmål, som vores elever skal søge 
et svar på både før, under og efter studieturen. 

Konkret skal de danske og litauiske elever samarbejde 
med hinanden på nettet om forskellige faglige projekter, 
hvor kommunikationen selvfølgelig foregår på engelsk. På 
studieturen skal vi besøge gymnasiet og få et indtryk af 
undervisningen der. Desuden skal eleverne besøge de li-
tauiske elevers hjem. 

Som nævnt har mange danske virksomheder produktion i 
de baltiske lande. Fx har Egetæpper i Herning en afdeling 
i Litauen, og vi skal besøge Egetæpper både her i Herning 
og i Litauen. På den måde får vi et indtryk af, hvordan 
virksomheder arbejder globalt i dag.

Vi håber med den internationale profil på den samfunds-
matematiske studieretning, at vores elever vil få kend-
skab til og bevidsthed om et land, der geografisk set ikke 
ligger langt væk, og som vi på mange måder er forbundet 
med, men som også er meget anderledes – ja, nærmest 
eksotisk.

Vilnius here we come...

I syv år har Herning Gymnasium haft en udvekslingsaf-
tale med et gymnasium i Brest, der ligger i Bretagne og 
er Frankrigs nordvestligste punkt. Aftalen går ud på, at 
en 2.g.-klasse fra Herning Gymnasium, som har fransk, 
besøger en gymnasieklasse, hvor de bliver indkvarteret 
hos eleverne. En måneds tid senere kommer den franske 
gymnasieklasse til Herning, hvor de bliver indkvarteret 
hos de danske elever.

Det er en helt fantastisk måde for de danske elever at 
få en international vinkel på deres uddannelse på og få 
kulturforståelse for Frankrig på. Ved at blive indkvarteret 
hos de franske familier ser, prøver, fornemmer og ople-
ver de fransk levevis og franske traditioner og vaner på 
nærmeste hold. De undrer sig over, at ost og yoghurt er 
desserter, og ikke noget man spiser til morgenmad, og at 
man spiser aftensmad meget senere end i Danmark.

De danske elever kommer med i skole og ser, hvordan 
undervisningen i Frankrig foregår, og de kommer helt 
naturligt til at lave sammenligninger mellem det danske 
og det franske skolesystem. På skolen bliver de meget 

forbavsede over at finde ud af, at de franske elever siger 
”De” til deres lærere, og at de tiltaler dem med efternavn: 
Monsieur Losque og Madame Thoraval. 

Under opholdet er der også spændende udflugter i den 
nærmeste omegn og en længere tur til bl.a. det smukke 
Mont Saint Michel, som er en af Frankrig største turist-
attraktioner.

Udvekslingsopholdene mellem en dansk og en fransk 
klasse er helt sikkert med til at åbne de unges øjne for 
levevis og kultur i andre lande, hvilket er et godt bidrag 
til at gøre dem til samfundsborgere i vores stadig mere 
globaliserede og mangfoldige verden. Det giver dem en 
meget større forståelse for andre folkeslags levevis og gi-
ver dem en bevidsthed om deres egen identitet og kultur. 

På den måde får de lettere ved at forstå og acceptere, 
at levevis og livsopfattelse er forskellige rundt omkring i 
verden. For hvem siger, at den måde, vi gør tingene på og 
opfatter dem på i Danmark, er den rigtige?

Den franske forbindelse
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FRIVILLIGE STUDIETURE

I efterårsferien rejste 20 elever og 2 lærere til USA for 
at besøge Herning Gymnasiums partnerskoler Tri-Coun-
ty Early College i North Carolina og Gilmore Academy 
i Ohio. 10 elever og en lærer rejste til hver destination. 

Ved ankomst i Murphy, North Carolina, sent fredag aften 
blev eleverne straks modtaget af deres værtsfamilier, som 
de boede hos hele ugen. Derefter spenderede de hele 
weekenden sammen med dem og oplevede derfor mange 
forskellige aspekter af det amerikanske familieliv. Nogle 
elever var i Atlanta og se baseball, en var ude at flyve i et 
lille propelfly, og andre var til græskarfestival. 

Herefter stod den på en række forskelligartede oplevel-
ser. De danske elever gav oplæg om Danmark, og det gav 
mange interessante spørgsmål om Danmark, og to elever 
lavede endda frikadeller sammen med en lokal folkesko-
leklasse. Derudover oplevede eleverne, hvordan under-
visningen forløb på Tri-County Early College, de var ude 
at rafte på Nathala River, de besøgte de lokale indianere 
og blev indført i, hvordan deres skolesystem er opbygget.

På turen til Gilmour Academy i Cleveland, Ohio, tilbragte 
de 10 elever også weekenden med deres værtsfamilier, 

som tog dem med i forlystelsesparken Cedar Point, som 
kaldes The Roller Coaster Capital of the World. Eleverne 
besøgte The Rock and Roll Hall of Fame og Cleveland 
Clinic, USA’s andet bedste hospital. Her kunne elever-
ne stille spørgsmål om det amerikanske sundhedsvæsen. 
De oplevede også den historiske og kunstneriske side af 
Cleveland via museumsbesøg på The Western Reserve 
Historical Society og Cleveland Art Museum og oplevede 
kulturelle forskelle via besøget i Amish Country. De så 
her et Amish-hjem og en lokal skole. Disse besøg gjorde 
stort indtryk på eleverne, og de fik afkræftet mange for-
domme om Amish-folket.

Eleverne var også en amerikansk high school-elev for en 
dag. Det var noget, som eleverne så som et af højdepunk-
terne på turen, da det gav et godt indblik i en amerikansk 
teenagers hverdag. Nogle eleverne havde undervisning i 
Shakespeare – andre i amerikansk politik.

Den helt store oplevelse var, at alle var utroligt imø-
dekommende, lige fra værtsfamilien til den fanatiske 
Trump-supporter, der energisk forsvarede retten til at 
bære våben. Turens helt store omdrejningspunkt var kul-
turmødet med mange forskellige amerikanere.

Riverrafting, Amish, Trump og rulleskøjter i USA

Herning Gymnasiums elever vil gerne undres og begej-
stres, og måske derfor valgte sytten forventningsfulde og 
sprognysgerrige gymnasielever fra 3.g. at tilbringe påsken 
i Spaniens hovedstad – Madrid. En uge i Madrid gav på 
den ene side eleverne mulighed for at knytte bånd med 
hinanden og med spanierne. Studieturen var på den an-
den side også et led i den almene dannelse, og eleverne 
kunne hjemvendte til Danmark konstatere følgende: 

I Madrid er det muligt at lære spansk ved at tale 
spansk på sprogskole og hos en gæstfri spansk familie.  
I Madrid fejres påsken ikke med en traditionel påske-
frokost, men med store påskeprocessioner i byens 
gader.
I Madrid på Atocha-stationen viser et mindesmærke 
for de omkomne ved terrorangrebet 11. marts 2004 
kulturmødets afgørende betydning.  
I Madrid kan det være svært at danne en koalitionsre-
gering. Et besøg hos det politiske parti Partido Popular 
gav indblik i den aktuelle politiske situation i Spanien. 
I Madrid kan et foredrag af Jens Ulrich Pedersen i en 
skyggefuld patio skabe forståelse for særligt de unge 
spanieres økonomiske situation og for deres mulighe-
der på arbejdsmarkedet. 
I Madrid er sightseeing fra en cykelsaddel ikke kun 
anstrengende – det er også sjovt.  
I Madrid er butikkerne åbne nærmest døgnet rundt – 
også i påsken.
I Madrid kan fællesskab på tværs af gymnasieklasser 
spire og muligheden for at knytte bånd af international 
karakter være til stede.

Semana Santa i Madrid



UNDERVISNINGSFORLØB I SAMARBEJDE MED LÆRDANSK

Herning Gymnasium er med sin lange historie godt rod-
fæstet i lokalsamfundet, men vi er også en uddannelses-
institution med blikket rettet mod det globale. Vi henter 
inspiration til undervisningen i fortidens betydningsfulde 
begivenheder, viden og værker, men også i nutidens og 
fremtidens udfordringer. 

I 2014-15 blev et voksende antal af flygtninge og mi-
granter i Danmark en af de helt store udfordringer for 
vores samfund og dermed også en aktuel og væsentlig 
problematik at bearbejde i undervisningen. Muligheden 
blev grebet i foråret 2015, hvor 2.q skulle i gang med 
et undervisningsforløb, hvor fagene Biologi B og Idræt C 
samarbejder. Vi så en lokal uddannelsesinstitution, Lær-
dansk Herning, som en oplagt mulighed for at få besvaret 
en række af vores spørgsmål om flygtninge og migranter: 
hvem er de, og hvor forskellige er de i forhold til hinan-
den … og til os? Vi så også denne form for ”internatio-
nalisering på hjemmebane” som en vigtig brik i forhold til 
at udvikle den interkulturelle forståelse hos vores egne 
elever, men på en anden måde end studie- og grupperej-
ser til udlandet bidrager med. Kort fortalt: hvad sker der 
med den interkulturelle forståelse, hvis en gruppe danske 
gymnasieelever og en gruppe af jævnaldrende flygtninge 
og migranter i Herning mødes om fælles aktiviteter?  

I ugerne op til forløbet introducerede vi vores elever for 
vores nye samarbejdspartner, Lærdansk i Herning, der 
er sprogcenter for både Herning og Ikast-Brande Kom-
mune. Vi fortalte løbende eleverne om vores korrespon-
dance med underviserne på Lærdansk og fik indkredset 
gruppen af Lærdansk-kursister til at være ”ungegrup-
pen”, dvs. de 18-28-årige. Helt konkret blev 2.q sat på en 
vanskelig opgave: hvordan kan vi nytænke elementer fra 
dansk idrætskultur, så vi styrker unge migranters livsglæ-
de og integration?

Fra undervisningen i biologi vidste 2.q i forvejen meget 
om krop og sundhed, og via idrætsforløbet var de for-
trolige med mange forskellige idrætsaktiviteter og dansk 
idrætskultur. I løbet af en kort og intensiv uge under-
søgte 2.q problemstillinger om migration og integration, 
og de så på, om der er en positiv sammenhæng mellem 
dansk idrætskultur og WHO’s brede sundhedsbegreb. 2.q 
udviklede derefter deres egen version af en idrætsdag 
for unge migranter, og idrætsdagen blev et stort tilløbs-
stykke. Vores 50-60 unge gæster kom fra hele verden: fra 
Syrien, Iran, kurdiske områder, Tjetjenien, Eritrea, Somalia, 
Congo, Spanien, USA og Rusland. 

Hvad kom der ud af 2.q’s møde med hele verden i Her-
ning? 2.q oplevede, at de fælles aktiviteter på idrætsdagen 
gav en langt bedre mulighed for at arbejde med auten-
tiske problemformuleringer og problemstillinger, og da-
gen gav mulighed for både feltstudier og for selvkritik. 
Idrætsdagen gjorde det desuden nødvendigt at omsætte 
en gryende interkulturel forståelse til handling: fx aktivi-
teter som gav mulighed for fællesskab og leg med både 
mænd og kvinder, også for dem med tørklæde. Ende-
lig måtte 2.q revurdere og nuancere egen opfattelse af 
gruppen af ”unge migranter”, fx det at de unge også kom 
fra vestlige lande, og 2.q så pludselig styrkesider – også 
blandt de såkaldte ”sårbare flygtningegrupper”. Hvad fik 
de unge migranter ud af dagen på Herning Gymnasium? 
Lærdansk-kursisternes evaluering kom umiddelbart efter 
idrætsdagen. Et af de mest tankevækkende udsagn var: 
”Det var glædens dag”! 

Samarbejdet med Lærdansk er sidenhen blevet udvidet, 
og religionsholdet i 2.p har netop været på besøg på Lær-
dansk, hvor temaet var den danske jul og udenlandske 
højtider. Det helt centrale tema for dagen var dialog om 
forskelle og ligheder og om det at være ung i Herning. 

2.q møder hele verden.... i Herning
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FAGENE SAMARBEJDER OM AFRIKA
I Afrika syd for Sahara er der omtrent 50 lande, der li-
gesom de europæiske har en ret forskelligartet historie 
og kultur, om end der dog også er visse fællestræk. I 2.r 
forsøger elever og lærere at bringe Afrika ind i klasselo-
kalet og blive klogere på det store og farverige kontinent. 

Den samfundssproglige klasse 2.r har en særlig profil som 
”Afrika-klasse”. Dette betyder, at klassen i den daglige un-
dervisning arbejder med forløb, der på den ene eller an-
den måde handler om Afrika. Dermed forsøger lærerne 
at bringe verden helt ind i 2.r’s klasselokale på Herning 
Gymnasium.

Klassen har f.eks. læst uddrag af Jacob Ejersbos Afrika-tri-
logi i dansk og derigennem fået indblik i Ejersbos meget 
kritiske syn på udviklingsbistand. I tyskundervisningen 
har der været fokus på tysk kolonialisme, og i historie 
er der blevet arbejdet med kilder om britisk imperialis-
me. I engelsk bliver nyere afrikanske forfattere læst og 
analyseret for derigennem at give et mangfoldigt indtryk 
af kontinentet. I samfundsfag arbejdes der helt konkret 
med at skabe overblik over Tanzanias økonomi og poli-
tiske system, ligesom der arbejdes med at få et indblik i 
tanzanisk kultur.  

I september 2016 modtog klassen desuden besøg fra 
Herning Gymnasiums partnerskole i Tanzania, Lutheran 
Junior Seminary. En rektor og en lærer fra partnerskolen 
underviste eleverne om tanzaniske samfundsforhold og 
historie og lærte dem endda en smule swahili. Det helt 
store klimaks kommer i uge 5-6 i 2017, hvor 2.r skal ud i 
verden og på studietur til Tanzania.

HISTORIE MED SEATTLE
I starten af året arbejdede elever i 1.z sammen med ele-
ver fra Juanita High School, WA, i USA. De skulle sam-
arbejde om valgfrie problemstillinger inden for samtids-
historie gennem forskellige online-værktøjer. Formålet 
med øvelsen var at åbne klasserummet op og få andres 
perspektiver på de forskellige problemstillinger ind i un-
dervisningen. Dernæst var målet at ruste eleverne til at 
være på en international arbejdsplads og at styrke deres 
evne til samarbejde.

Eleverne var delt ind i grupper, som bestod af 2 danskere 
og 3-4 amerikanske elever, der hver især skulle:

Etablere kontakt og koordinere projektarbejdet.
Formulere og besvare et ”research question” som 
satte fagene historie og Contemporary World Pro-
blems i spil.
Vælge it-værktøjer, som alle i gruppen kunne bruge.

Det kom der meget forskellige projekter ud af. Grupper-
ne valgte at arbejde med bl.a. våbenkontrol, Syrienkrisen 
og uddannelsessystemet i USA og Danmark.

Eleverne udarbejdede en online-præsentation, som blev 
brugt til fremlæggelse både i Seattle og i Herning, og man-
ge valgte at fremlægge på engelsk, da det jo havde været 
deres arbejdssprog i processen.

Den første udfordring var, at Facebook er bandlyst på 
Juanita High School. Eleverne var derfor nødt til at bruge 
”gammeldags” e-mail og i det hele taget åbne sig for ame-
rikanernes måde at gøre tingene på. 

Internationalt perspektiv på den daglige undervisning

UNDERVISNINGSFORLØB MED INTERNATIONALT FOKUS

Kan man kun arbejde med internationalisering ved at rej-
se udenlands? Hvordan bringer vi interkulturelle kompe-
tencer i spil i den daglige undervisning hjemme på skolen? 
Hvordan tilrettelægges læringsaktiviteter så det internati-
onale perspektiv er en integreret del?

De spørgsmål og flere andre stillede en række gymnasier 
sig selv og hinanden tilbage i 2013. Nysgerrigheden efter 
at undersøge disse udfordringer nærmere betød, at seks 
gymnasier i Midtjylland i fællesskab gik sammen i projek-
tet ”Internationalisering på hjemmebane”, et projekt der 
blev støttet med midler af Region Midt. Herning Gymna-
sium var et af disse gymnasier. 

”Der er overalt i undervisningssektoren fokus på at ud-
danne globale medborgere, som har forståelse for det 
globale samfund, de indgår i, og som føler engagement for 
at være med til at finde løsninger på globale udfordringer 
og er klædt på til at indgå på et globalt arbejdsmarked.” 
Sådan lød en del af baggrunden for at deltage i projektet, 
som strakte sig over 3 år fra 2013-2016. 

I august 2016 blev der afholdt en afsluttende konference 
i Århus, hvor antologien, ”Udsyn. Internationalisering på 

Hjemmebane”, blev præsenteret. Antologien opsamlede 
de erfaringer, de 6 skoler havde gjort sig undervejs i for-
løbet. På alle skoler er der blevet udviklet og afprøvet 
undervisningsforløb, hvor et af de faglige mål har været at 
styrke elevernes internationale forståelse og interkultu-
relle kompetencer. Vi er ikke i mål endnu, men ved fælles 
hjælp er vi kommet godt i gang.

Internationalisering på hjemmebane
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SPROGCERTIFIKATER

STUDIER I UDLANDET
I dag er unges uddannelseshorisont ikke nødvendigvis be-
grænset 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 uddannelsesin-
stitutioner. 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. Uden-
landske uddannelsesinstitutioner kræver ofte dokumen-
tation 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 fremmed-
sprog. Efter bestået eksamen udleveres et diplom, som er 
en del af adgangsbilletten til studier i udlandet.

ENGELSK: CAMBRIDGE ENGLISH
Til foråret udbyder Herning Gymnasium Cambridge Eng-
lish, der er en sprogtest, der er anerkendt i hele verden. 
Testen er sprogligt adgangsgivende til mange engelske og 
amerikanske universiteter. Desuden kan eksamensbeviset 
bruges ved ansøgning om visum og studieophold til fx 
Australien, USA og Canada og til jobansøgninger, hvor 
gode engelskkundskaber efterspørges.

To af skolens engelsklærere vil stå for en gratis studie-
kreds bestående af 6 eftermiddage, hvor du bliver intro-
duceret til opgavetyperne i Cambridge-testen og trænet 
i kommunikative og sproglige færdigheder. Det er en op-
lagt mulighed for at blive endnu stærkere i det engelske 

sprog, hvis du har ambitioner om at udvide dine sproglige 
kompetencer i engelsk.

Studiekredsene er tiltænkt elever fra 2.-3.g. med stor in-
teresse for det engelske sprog, hvor der afslutningsvis er 
mulighed for at tage Cambridge-testen og dermed opnå 
det anerkendte certifikat. Ved beståelse af eksamen får du 
et eksamenscertifikat, der er en investering for livet, da 
det ikke mister sin gyldighed.

FRANSK: DELF
DELF er en international eksamen i fransk, hvor man får et 
diplom på at have aflagt eksamen i fransk for udlændinge. 
På Herning Gymnasium er to lærere certificeret til at gen-
nemføre DELF-eksamen, som er en officiel eksamen, der 
afholdes i 125 lande verden over. DELF-organisationen, 
der hører under det franske undervisningsministerium, 
udsteder beviset, og eleven får et ekstra eksamensbevis 
på sine franskkompetencer foruden sit studentereksa-
mensbevis. Prøven tilbydes alle elever på Herning Gymna-
sium, der har fransk. Den omfatter prøver i fire forskellige 
færdigheder: lytteforståelse, tekstforståelse, skriftlig ud-
tryksfærdighed og mundtlig udtryksfærdighed.

Efterhånden har en del franskelever fået DELF-beviset 
med sig i bagagen fra Herning Gymnasium. I sommer tog 
en af vores studenter til Paris for at arbejde og skulle i 
den forbindelse følge et sprogkursus i fransk. Kravet for 
at blive optaget på kurset var et DELF-diplom på A2-ni-

Verden åbner sig med et sprogcertifikat
veau, hvilket studenten havde, fordi hun havde bestået 
denne prøve på Herning Gymnasium. - Også i andre sam-
menhænge kan det være anvendeligt med et DELF-bevis. 
Hvis man ansøger om et arbejde, selv et almindeligt stu-
denterarbejde, står man i et mere positivt lys. 

Det daglige arbejde i fransktimerne bliver løbende sup-
pleret med aktiviteter og øvelser, der forbereder til 
DELF-eksamen. Ved at arbejde på en anderledes måde 
med nøjagtig de samme færdigheder i fransk som til stu-
dentereksamen bliver undervisningen mere varieret og 
spændende.

SPANSK: DELE
Herning Gymnasium vil som noget nyt i skoleåret 
2017/2018 tilbyde spanskelever et diplom i spansk som 
fremmedsprog (DELE – Diploma de Español como Len-
gua Extranjera). Det er et officielt sprogcertifikat udstedt 
af Instituto Cervantes på vegne af det spanske ministeri-
um for uddannelse og videnskab. 

DELE er et internationalt anerkendt sprogcertifikat, der 
kan lette adgangen til såvel videregående uddannelser 
som erhvervsliv i den spansktalende verden. Et DELE-di-
plom giver eleverne mulighed for at signalere internati-
onalt udsyn, og med det i hånden kan et studie og et 
arbejde i et spansktalende 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 di-
rektiv om sprog, vil på Herning Gymnasium kunne opnås 
på to niveauer. En forudsætning for at erhverve sig sprog-
certifikatet er, at man består de eksaminer (en mundtlig 
og en skriftlig), som der i samarbejde med Instituto Cer-
vantes vil blive afholdt en gang årligt på Herning Gymna-
sium.   

TYSK: GOETHE-SPROGCERTIFIKAT
I samarbejde med Goethe-Instituttet glæder Herning 
Gymnasium sig over at kunne tilbyde sine elever mulig-
heden 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 altså 
ganske unik og betyder, at eleverne ikke skal begive sig på 
den lange rejse til Goethe-Instituttet i København.

Goethe-sprogcertifikaterne er internationalt anerkend-
te certifikater, der tjener som et bevis på opnåelsen af 
et bestemt niveau af det tyske sprog. Fælles for alle de 
Goethe-certifikater, som Herning Gymnasium vil tilbyde 
sine elever, er, at de i forskelligt omfang giver adgang til de 
tysktalende landes videreuddannelsesområde, herunder 
diverse 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 bedrive handel med 
de tysktalende lande.



MAKE A FRIEND
Hvert år modtager Herning Gymnasium flere udveks-
lingsstuderende, der kommer på besøg i en periode fra 
et halvt til et helt år. De vælger ofte at udskifte et skoleår 
i hjemlandet med et udfordrende og anderledes år i ud-
landet.  Make A Friend er den gruppe på skolen, der tager 
sig af skolens udvekslingselever. Her mødes en gruppe 
danske elever fra skolen ugentligt med skolens forskel-
lige udvekslingselever i skoletiden. Derudover mødes de 
også i fritiden, hvor de tilbringer tid sammen til hyggelige 
arrangementer i afslappede rammer, det kan f.eks. være 
bowling, cafébesøg eller en ”potlock”, hvor alle gruppens 
medlemmer tager en ret med hver fra deres hjemland. 
 
Gruppen bestræber sig på at have et lige antal danske og 
udenlandske elever. På denne måde skabes et nærvær, der 
giver udvekslingseleverne en følelse af, at de er velkomne, 
og at nogle forstår dem og vil bruge tid på at lære dem 
bedre at kende.

Gruppen bidrager til gensidig kulturforståelse mellem 
både de danske elever og udvekslingseleverne, og den 
giver en unik mulighed for at stifte bekendtskaber med 
jævnaldrende unge mennesker fra hele verden. Gennem 
tiden har skolen haft elever fra USA, Italien, Taiwan, Thai-
land, Canada og mange andre lande, og det er en fornø-
jelse at møde de forskellige kulturer hver gang! Make A 
Friend har til mål at:

Være et møderum for skolens udvekslingselever og 
danske repræsentanter.
Knytte bånd mellem skolen og udvekslingseleverne. 
Hjælpe udvekslingseleverne til at føle sig hjemme i 
uvante omgivelser.
Fremme en gensidig kulturforståelse mellem danske 
elever og udvekslingselever.

MODEL UNITED NATIONS
Gruppen består af 16 elever, der deltager i nationale såvel 
som internationale konferencer, hvor man imiterer FN. 
Det foregår ved, at man får tildelt et aktuelt emne, man 
skal diskutere gennem rollespil. Dernæst får man tildelt 
et land, hvis politiske interesser, man skal påtage sig, og 
derved debattere og argumentere sig frem til den bedst 
mulige ammendment,fra sit lands synspunkt. Siden dette 
er et internationalt foretagende, foregår alle konferencer 
på engelsk uden undtagelser. 

Gruppen har i dette skoleår sat næsen op efter 2 konfe-
rencer i første halvår af 2017, hvor vi starter med en na-
tional konference i Ikast-Brande efterfulgt af en interna-
tional konference i Madrid i Spanien. Her lægger gruppen 
stor vægt på forberedelsen til disse konferencer, og i den 
forbindelse har hele MUN-gruppen været til workshop i 
debat på skolen i deres fritid. Arrangementer som dette 
er også til for at styrke elevernes faglige kompetencer så-
vel som sociale. Som yderligere forberedelser til de kom-
mende konferencer har gruppen 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. 

I år har gruppen slået sin egen rekord med hensyn til 
antallet af medlemmer, og gruppen består udelukkende 
af 1.g.- og 2.g.´ere og 2 lærere, som hjælper med vejled-
ning og de praktiske udfordringer, gruppen møder. Denne 
fremgang har haft stor positiv betydning for gruppens 
mentalitet. 

Det generelle formål for MUN er at få styrket sine argu-
mentationsevner, både på dansk og engelsk. Dertil giver 
det skolens elever mulighed for at møde andre elever på 
kryds og tværs af klasserne og endda andre skoler. 

Internationale venner og konferencer

INTERNATIONALE ELEVPROJEKTER

       We came here, with no idea about anything, 
and these people just opened themselves for us 
and helped us a lot!

- Antonino Zavaterro, Argentina
” ”
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Herning Gymnasium ud i verden 
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