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Kære ledelse, lærere og elever i grundskolen

På Herning Gymnasium arbejder vi hele tiden på at blive dygtigere. Vi har fokus på at udvikle 
vores skole, vores lærere og vores elever, så vi kan levere undervisning af høj kvalitet, så ele-
verne bliver så dygtige, som de kan. Det gør vi bl.a. på følgende måder:

Vi har gode erfaringer med at give vores elever ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre hele eller 
dele af undervisningen for andre elever, naturligvis under supervision af en lærer. Det er stærkt frem-
mende for elevernes læring og motiverende for deres faglige engagement. Vi vil derfor gerne mødes 
med jeres elever, hos jer eller her på skolen, for at give vores elever mulighed for at blive dygtige til 
at formidle faglig viden til andre.

I opgaven indgår naturligvis også, at vi får grundigt indblik i, hvordan vi bedst muligt tager imod kom-
mende elever, så overgangen fra grundskole til gymnasium bliver så smidig som mulig. Derfor vil vi 
gerne i dialog med jer og ad den vej få kendskab til elever, fagligt niveau og overgangsproblematikker.

Regeringen har udarbejdet en ny sprogstrategi, hvis formål er at styrke fremmedsprog i uddannel-
sessystemet. Det initiativ vil vi gerne bakke op om ved bl.a. at præsentere grundskoleeleverne for en 
bred vifte af fremmedsprog og deres anvendelsesmuligheder.

Aktiviteterne, som er omtalt i dette hæfte, har alle til formål at understøtte disse tiltag. De 
har forskellig varighed: fra enkeltdage over ugentlige begivenheder i en bestemt periode til 
særligt tilrettelagt forløb. Læs mere om mulighederne i dette lille hæfte. 

Vi håber, skolens ledelse vil bakke op om disse tiltag ved at give mulighed for, at lærere og 
klasser/enkeltelever deltager i aktiviteterne. Lærerne er meget velkomne til at deltage, men 
lærerdeltagelse er ikke en forudsætning for afvikling af aktiviteterne. Vi glæder os til at skulle 
arbejde sammen med jer og jeres elever.

Har I spørgsmål, kommentarer eller nye idéer til samarbejdsaktiviteter, så ret meget gerne hen-
vendelse til Anette Pedersen på tlf: 4028 8557 eller e-mail ap@herning-gym.dk.

Vi ser frem til at høre fra jer og tage imod jeres elever her på Herning Gymnasium.

Søren Brøndum
rektor



I Science Battle-konkurrencen kommer du til at arbejde med problemstillinger fra virkelighe-
dens verden, og derfor er konkurrencen både motiverende og interessant.

Kvalifikationsrunden til Science Battle-konkurrencen udkæmpes i første omgang i din egen klas-
se i hold med 3 elever i efteråret. Vinderne af kvalifikationsrunden inviteres til finaledagen på 
Herning Gymnasium.

Herning Gymnasiums scienceelever besøger din skole og står for konkurrencen. Konkurrencen 
indeholder bl.a. biologi, fysik, kemi og matematik. Til sidst afleverer dit hold en besvarelse. Lige 
efter konkurrencens afslutning kåres vinderholdene. Disse hold inviteres til finalerne på Her-
ning Gymnasium.

Hvis du går videre til finalen, møder du andre engagerede unge fra Herning Kommunes andre 
skoler med samme interesse. Finaledagen på Herning Gymnasium handler om ”forskning” i 
gummistøvler med kitler eller sikkerhedsbriller. Der konkurreres på eksperimentelle evner.

Ved finaledagens afslutning offentliggøres vinderholdenes top 3. Dine forældre må gerne deltage.

EN ANDERLEDES 
DAG MED SCIENCE 
|| SCIENCE BATTLE

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Målgruppe: 9. klasse
Varighed: 2 dage: 1 dag på egen skole, 1 dag på Herning Gymnasium
Tidspunkt: Efterår 2019 – konkret tidspunkt efter aftale
Kontaktperson: Klaus Christensen (kc@herning-gym.dk)
Tilmelding: herning-gym.dk
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Sprog åbner døre til resten af verden. Så er du sprognysgerrig, så kom til verdenssprogdag på 
Herning Gymnasium.

Vi starter dagen med en sproglig peptalk, og herefter bliver du i forskellige workshops præsen-
teret for nogle af de mange forskellige sprog, vi arbejder med i den daglige undervisning. Det er 
engelsk, tysk, spansk, græsk, fransk eller latin.

Du behøver ikke at kunne sproget i forvejen, men du skal have lyst til at lære nyt. Vi hjælper dig 
til at kunne mere og flere sprog og sørger for, at du bliver lidt mere verdensborger, end da du 
kom.

Looking forward to seeing you at Herning Gymnasium.
See you - bis dann - hasta pronto - ύγιαίνετε - au revoir - valete!

Kom til verdenssprogdag på Herning Gymnasium. En verden af sprog venter på dig...

BLIV VERDENSBORGER 
PÅ HERNING GYMNASIUM

|| SPROGDAG

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Målgruppe: 9. og 10. klasse (evt. dygtige og interesserede 8. klasser)
Varighed: 1 dag
Tidspunkt: Fredag den 13. december 2019, kl. 8.15-14.30
Kontaktperson: Anette Pedersen (ap@herning-gym.dk)
Tilmelding: herning-gym.dk



Har du lyst til at møde matematikundervisningen, som den foregår på et gymnasium, så meld 
dig til ti gange gymnasiematematik på Herning Gymnasium. Du er velkommen, uanset hvilken 
ungdomsuddannelse du har planer om.

I undervisningen vil vi for eksempel finde svar på spørgsmål som:

• Hvad sker der med befolkningsudviklingen?
• Hvordan laver man sin egen toneskala?
• Hvordan bestemmer man Grauballemandens alder?

Svaret på disse spørgsmål – og mange flere – findes i matematikken, og det er den matematik, 
vi skal arbejde med. Vi vil tage udgangspunkt i renteformlen, som du måske kender fra din un-
dervisning - ellers lærer du den i forløbet.

De ti gange vil du blive undervist af en gymnasielærer, og du vil få hjælp undervejs af elever, der 
går på gymnasiet. Så kom og få hovedet fuld af numre...

10-TURS KORT TIL 
TALGYMNASTIK
|| GYMNASIEMATEMATIK

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Målgruppe: 9. klasse
Varighed: 10 mandage á 1,5 timer
Tidspunkt: Mandage kl. 15.30-17.00 med start den 13. januar 2020 
(afbrudt af uge 7).
Kontaktperson: Anette Pedersen (ap@herning-gym.dk)
Tilmelding: herning-gym.dk
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Interesserer du dig for, hvordan menneskets krop fungerer og har lyst til at få viden om krop 
og sundhed? Så kan du i foråret 2020 deltage i en række workshops, som berører emner som 
anatomi, fysiologi, sygdomme, ernæring og træning.

I de forskellige workshopper kommer du bl.a. til at arbejde med:

• Hvordan man laver træningsprogrammer. Du kommer til både at udforme og afprøve 
træningsprogrammer, der er rettet mod enten din egen specifikke idræt, eller som fokus-
erer på generel sundhed.

• Kost og kulhydrater. Hvad skal man egentligt spise, når man har en aktiv hverdag? Hvor 
meget betyder den rigtige ernæring? Denne workshop sætter fokus på, hvorfor det er 
vigtigt at spise rigtigt.

• Test og træning. Hvordan tester vi egentligt den fysiske ydeevne? Er badmintonspillere 
mere udholdende end dansere? Har fodboldspillere en bedre kondition end gymnaster? 
Workshoppen vil sætte fokus på, hvordan vi tester det, og vi vil afrøve enkelte af disse 
tests i praksis.

Krop og sundhed inddrager viden fra flere fag, og der er en naturlig sammenhæng mellem bio-
logi, kemi og idræt. Du vil blive undervist af gymnasielærere og elever, der har netop de nævnte 
fag som deres studieretning.

ELSKER DU MAD 
OG TRÆNING? 

|| KROP OG SUNDHED

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Målgruppe: 8., 9. og 10. klasse 
Varighed: 1 dag
Tidspunkt: Forår 2020 (udesæson). Konkret tidspunkt efter aftale
Kontaktperson: Anette Pedersen (ap@herning-gym.dk)
Tilmelding: herning-gym.dk



MusikCamp er et tilbud til alle elever, som kunne tænke sig at komme på besøg på Herning 
Gymnasium for at opleve nogle af de sjove og praktiske udfordringer, som musikfaget giver. 

Du kommer til at møde andre musikalske unge på 14-16 år, og I skal blandt andet arbejde med 
sammenspil, sang, bodypercussion, rotation, måske lidt analyse og andre sjove musikaktivite-
ter. I vil møde både lærere og nuværende elever, som vil guide jer gennem dagens program og 
fortælle om gymnasiet. 
 
Så har du lyst til at opleve, hvad musikfaget er og indeholder på STX, så benyt dig af denne 
chance. Det er ikke et krav, at du skal kunne spille et instrument, kunne synge eller at du går på 
musikskole.

SYNES DU OGSÅ, 
AT MUSIK ER FEDT?
|| MUSIKCAMP
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Målgruppe: 8., 9. og 10. klasse 
Varighed: 4-6 timer
Tidspunkt: Forår 2020. Konkret tidspunkt efter aftale
Kontaktperson: Anette Pedersen (ap@herning-gym.dk)
Tilmelding: herning-gym.dk
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Har du en kunstner i maven, og er du vild med kombinationen af at bruge dit hoved og dine 
hænder?

Vi tilbyder et kreativt kursus for de ældste klasser i folkeskolen med fokus på kunst i praksis. Vi 
arbejder primært praktisk og eksperimenterende gennem æstetiske og innovative processer 
med forskellige kreative metoder og strategier i samspil med analytisk arbejde. 

Det kan f.eks. være i form af maling, tegning, keramik, digital kunst, collage, installationskunst 
og happenings. Eleverne stifter bekendtskab med forskellige gengivelsesstrategier, f.eks. eks-
pressive, figurative og stiliserede, og hvilken virkning de forskellige strategier har for oplevel-
sen af værket. 

Vi tilbyder et trygt, socialt og kunstnerisk rum, hvor elever kan dele deres interesse og kreati-
vitet med hinanden. Som afslutning på forløbet afholder elever fernisering, hvor forældre og 
pårørende inviteres til at se elevernes arbejde. 

SLIP KREATIVITETEN LØS!
|| KUNST I PRAKSIS

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Målgruppe: 8., 9. og 10. klasse
Varighed: 1-6 timer, evt. flere dage
Tidspunkter: Konkret tidspunkt efter aftale
Kontaktperson: Anette Pedersen (ap@herning-gym.dk)
Tilmelding: herning-gym.dk



Variation er godt, og luftforandringer er ofte befordrende for fornyet engagement og moti-
vation. Vi tilbyder derfor muligheden for at koble den obligatoriske undervisning på 8. og 9. 
klassetrin med en dag på gymnasiet. 

Det gælder såvel de humanistiske fag, de praktiske/musiske fag og naturfagene. Det kunne 
fx være en dag i laboratoriet, hvor et eller flere naturvidenskabelige forsøg skal afprøves, en 
idrætsdag med teori og praktik i kombination, en danskdag om en kanonforfatter, en dag med 
tysk eller engelsk grammatik eller...

Som lærere ved I bedst, hvordan en sådan halv eller hel dag kunne passe ind i netop jeres un-
dervisning. Kontakt os meget gerne med forslag eller forespørgsler, som kan bidrage til, at vi 
sammen understøtter elevernes læring.

EN DAG PÅ GYMNASIET
|| DESIGN DIN EGEN BESØGSPAKKE

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Målgruppe: 8., 9. og 10. klasse
Varighed: En dag efter nærmere aftale
Tidspunkt: 8.05-13.55
Kontaktperson: ap@herning-gym.dk (ap@herning-gym.dk)
Tilmelding: herning-gym.dk
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Har du lyst til flere faglige udfordringer, end du får i den almindelige undervisning? På JuniorTa-
lent bliver du udfordret inden for en stor variation af fag. JuniorTalent er både et tilbud til dig 
om at udvikle dine boglige talenter og en hjælp til at afklare dit valg af uddannelse.

JuniorTalent er et tilbud til de dygtigste og mest engagerede grundskoleelever. Programmet 
består af 4 enkeltstående obligatoriske dage med forskellige faglige udfordringer og fordeler 
sig fra januar til april i 8. klasse med en frivillig ”gensynsdag” i oktober 9. klasse.

• Onsdag den 8. januar 2020: kick-off med temaet kræft og strålebehandling (fysik og biologi)
• Torsdag den 6. februar 2020: ondskab (religion, mediefag og psykologi)
• Torsdag den 2. april 2020: verdenssprog (engelsk, tysk, spansk og udvekslingselever)
• Fredag den 1. maj 2020: afslutning med Crime Science og orientering af studievejledningen 

(fysik, kemi og biologi)
• Mandag den 5. oktober 2020: politiske taler (samfundsfag og dansk).

Underviserne er gymnasielærere, som assisteres af dygtige gymnasieelever, og dagene består 
af en kombination af faglige oplæg, praktiske øvelser og opgaver.

SAVNER DU FLERE 
UDFORDRINGER?

|| JUNIORTALENT
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Målgruppe: 8. klasse
Varighed: 4 obligatoriske dage og frivillig gensynsdag i oktober (9. 
klasse), kl. 8.05-13.55
Tidspunkter: Se ovenfor
Kontaktperson: Klaus Christensen (kc@herning-gym.dk)
Tilmelding: herning-gym.dk



AKTIVITETSOVERSIGT
Aktivitet Tidspunkt
Science Battle Efterår 2019

Sprogdag Fredag den 13. december 2019

Gymnasiematematik Mandage kl. 15.30-17.00 med start 13. januar 2020

Krop og sundhed Forår 2020

MusikCamp Forår 2020

Kunst i praksis Efter aftale

Design din egen besøgspakke Efter aftale

Juniortalent 5 dage mellem januar og oktober 2020

Tilmeld dig på herning-gym.dk/aktiviteter/til-folkeskolerne-og-de-frie-skoler

HERNING GYMNASIUM
H.P. Hansens Vej 8
7400 Herning
Tlf. 97 22 10 66
Hjemmeside: herning-gym.dk
E-mail: post@herning-gym.dk


