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Indledning 
Som led i skolereformen vil Herning Gymnasium gerne i fremtiden samarbejde med 
folkeskolerne og friskolerne om afviklingen af valgfag i 9. klasse.  
 
Formålet med dette katalog er at præsentere Herning Gymnasiums valgfagstilbud til ele-
ver i 9. klasse (evt. 10. kl. og dygtige elever i 8. kl.) i skoleår 2017–18.  
 
I skoleåret 2017-18 ser organiseringen af valgfagstilbuddet sådan ud: 
 

 Valgfagene afvikles på Herning Gymnasium mandage kl. 13-15 startende ultimo 
august 2017 

 
 Det enkelte valgfag vil have et omfang af 30 mandage á to timer, dvs. 60 klokke-

timer 
 

 Valgfagene vil fagligt være et supplement til grundskolens valgfagstilbud. Der er 
4 valgfagstilbud på Herning Gymnasium: 

 
 Naturvidenskabelig linje 
 Sproglig linje 
 Musisk/performance-linje 
 Cambridge English 

 
 I pilotfasen det første år (skoleår 2017–18) afholder Herning Gymnasium udgiften 

til undervisningen, men ikke transport til og fra Herning Gymnasium. 
 

 Herning Gymnasium forbeholder sig ret til afvise elever i holdoprettelsen af ka-
pacitetshensyn. 

 
Vi håber meget, at vores nye tilbud vil ses i sammenhæng med ”den åbne skole” og som 
et supplement til de eksisterende valgfagstilbud.  
 
Det er vores grundlæggende ide, at tilbuddet er for alle interesserede folke- og friskole-
elever, uanset interesse for gymnasiet i øvrigt (altså 9. kl., evt. 10. kl. og dygtige elever 
i 8. kl). 
 
Yderligere spørgsmål kan rettes til projektleder Klaus Christensen kc@herning-gym.dk 
 
Med venlig hilsen 
Søren Brøndum 
rektor 



 

Tilmelding, hvordan (grundskole) 
På Herning Gymnasiums hjemmeside www.herning-gym.dk - under Aktiviteter – Til 
Folkeskolerne - Valgfag.  
 
Bemærk: Tilmeldingen er først åben (og synlig på hjemmesiden) 1. marts 2017 
Deadline for tilmeldingen er 1. maj 2017. Endelig bekræftelse på tilmelding udsendes 
midt maj 2017. 
 
Følgende skal oplyses ved tilmelding: 
 

Skolenavn: 
Skolens kontaktperson: 
Skolens kontaktperson mail: 
 
Tilmeldte elevers navne: 
Tilmeldte elevers CPR.-nr: 
Tilmeldte elevers mailadresser: 
Tilmeldte elevers telefonnummer: 

 
Tilmeldingen er bindende for det enkelte valgfags omfang af 30 mandage, dvs. 60 klok-
ketimer. Mandage kl. 13-15 startende sidst i august 2017.  
 
Umiddelbart efter valgfagets afslutning vil skolens kontaktperson modtage en oversigt 
med registreringer af evt. fravær (på kontaktpersonens mail). 
 

Tilmelding, hvordan (elev) 
Tilmelding sker gennem din egen skole. Kontakt din skole, som laver tilmeldingen til 
Herning Gymnasium. 
 
Deadline for tilmeldingen er 1. maj 2017. Endelig bekræftelse på tilmelding udsendes 
midt maj 2017. 
 

  



 

Linjer 
Uddannelse, dannelse og kreativitet 
 
En af Herning Gymnasiums grundværdier er at uddanne ordentlige, dannede 
og dygtige mennesker. Dette i kombination med grundværdierne fra den dan-
ske grundskole forpligter i arbejdet med uddannelse og dannelse. Eleverne 
skal ud i en foranderlig globaliseret verden, og med en linjeopdeling på vores 
valgfagstilbud er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres fag-
lige niveau og engagement hæves. Ligeledes vil vi skabe større muligheder 
for fagligt funderet selvstændighed, kreativitet og innovation. Den innovative 
tilgang til brug og behandling af faglig viden er en kompetence, der er essen-
tiel både nu og i fremtiden. Det betyder, at de 3 linjer afsluttes med udarbej-
delse af et faglig projekt med fagligt fokus på kreativitet og innovation. 
 
Innovation på linjerne! 
Innovation handler om at kunne kombinere vi-
den på nye måder, være nytænkende, at få gode 
ideer og omsætte dem til nye sammenhænge. I 
afslutningen af de tre linjer er der undervisning 
i faget innovation, og i de sidste ca. 5 valgfags-
dage arbejdes der gennem et projekt med, hvor-
dan man kommer fra idé (fagligt baseret) til 
handling/produkt/service. 
 
Valgfagets faglighed vil være udgangspunkt for det afsluttende projekts 
idégenerering, og det afsluttende projektet vil indeholde: Idégenerering, vur-
dering af ideer, kendskab til målgruppen, udvikling af ideen via research, pro-
duktion af produkt og evaluering. 
 
Cambridge English afsluttes ikke med et innovativt projekt, men der er mu-
lighed for at gå til en prøve. 
  



 

Naturvidenskabelig linje 
Fysik, kemi, biologi, naturgeografi, matematik og innovation 
 
Er du vild med naturvidenskab og mate-
matik, og er du nysgerrig og kan lide at 
eksperimentere og skabe nyt? 
Så er naturvidenskabslinjen noget for 
dig! Vælger du naturvidenskabslinjen, 
skal du arbejde med det naturviden-ska-
belige inden for fagene fysik, kemi, bio-
logi, naturgeografi og matematik. Der vil 
være mulighed for at arbejde med emner 
som: Raketter, bomber, lys, kroppen, vedvarende energi, geologi, natur, ke-
miske processer og meget mere. Du vil komme til at arbejde med projekter 
og spændende eksperimentelle forsøg i vores laboratorier. 
 
Er du raketnørd, naturkender, vindmøllebygger, solfangerkonstruktør, eller 
blot interesseret i alt mellem himmel og jord, så er det den naturviden-skabe-
lige linje! Her blander vi lægen, ingeniøren, biologen, opfinderen og kemike-
ren i et helt nyt sciencemix. 
 
Der arbejdes de sidste ca. 10 timer innovativt med et afsluttende projekt. Fra 
idé til handling/produkt/service. 
 
  



 

Sproglig linje 
Spansk, fransk og innovation 
 

Vil du vide mere om verdenen omkring dig? Vil du blive 
endnu bedre til fremmedsprog? Vil du høre om andre be-
folkningsgrupper og deres kulturer? Så er sproglig linje 
måske noget for dig! Vores fokus er på den internatio-
nale dimension. Vi vil give dig indsigt i og forståelse 
for den multikulturelle verden, vi lever i. Sproglig linje 
kvalificerer dig til mødet med den globaliserede verden 
– og styrker dine sproglige kompetencer. På linjen vil du 
stifte bekendtskab med spansk og fransk. 
 
Så har du lyst til at prøve et nyt sprog og kunne begå dig på din næste ferietur 
til Spanien eller Frankrig? Så skal du klart vælge den sproglige linje. Her 
arbejder vi med ”turist-spansk/fransk”, så du kan bestille paella eller coq au 
vin på din næste ferie. Vi arbejder med mundtlige øvelser, læsefærdigheder 
og kulturen i de spansk- og fransktalende lande. 
 
Der arbejdes de sidste ca. 10 timer innovativt med et afsluttende projekt. Fra 
idé til handling/produkt/service. 
 
  



 

Musisk/performance-linje (musik/drama) 
Musik, drama og innovation 
 

Hvis musik, teater og per-
formance er lige dig – og 
du gerne vil udvikle dit 
kendskab og dine talenter 
inden for disse områder, er 
denne linje noget for dig. 
Vi vil arbejde med rytmisk 
sammenspil på et bredt ud-
valg af instrumenter, og du 
vil også kunne arbejde med og udvikle din sangstemme. Der kommer også til 
at indgå musikteori og analyse i projektet. 
 
Desuden vil vi lave forskellige dramaøvelser og små teaterstykker. Vi vil 
herigennem arbejde med vores kropssprog og se på, hvilken betydning det 
har for os selv og vores omgang med andre. Du vil i løbet af skoleåret skulle 
stå på en scene og performe noget af det, vi har arbejdet med i undervisnin-
gen. 
 
Der arbejdes de sidste ca. 10 timer innovativt med et afsluttende projekt. Fra 
idé til handling/produkt/service. 
 
  



 

Cambridge English 
Cambridge English og gymnasieengelsk 
 
Vil du gerne være (endnu) bedre til engelsk? Vil 
du prøve at arbejde med sproget på en anden 
måde end i din daglige engelskundervisning? 
 
Herning Gymnasium er officielt Preparation Centre for Cambridge English i 
Danmark. Som valgfag i grundskolen kan du følge undervisning, der kan føre 
frem til en officiel prøve afholdt af en repræsentant for Cambridge English i 
Danmark. Det er helt valgfrit, om du har lyst til at gå til prøven. 
 
Cambridge English er et internationalt anerkendt og anvendt system til sprog-
indlæring. Det findes på flere niveauer. Her arbejder vi som udgangspunkt på 
det niveau, der hedder Cambridge English First. Dette kursus støtter dig i din 
almindelige indlæring af engelsk, og det kan være relevant både for den dyg-
tige elev, og for den elev der har brug for ekstra hjælp. 
 
Cambridge English First består af fire dele: Reading and use of English, Writ-
ing, Listening og Speaking. 
 
I undervisningen vil vi arbejde med alle fire dele. Undervisningen følger ma-
teriale lavet specifikt til undervisning i Cambridge English. Du låner materi-
alet af Herning Gymnasium. 
 
Der vil være en egenbetaling, hvis du vælger at gå til prøve. 
 
Som supplement til Cambridge English-forløbet vil det engelskfaglige også 
blive behandlet som kulturfag. Dvs. at du opnår viden om britiske, amerikan-
ske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer. Der ar-
bejdes med litterære tekster/ ikke-litterære tekster og mediestof, herunder 
film. 


