
4

INTERNATIONALE AKTIVITETER PÅ NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER

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

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

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

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

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

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

 

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

Scienceklasserne

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