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

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

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

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

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

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

Supersproglig

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