
Undervisningstilbud
til 7.-10. klasser

Herlev 
  Gymnasium & HF



Hvor: På Herlev Gymnasium & HF.

Varighed: En hel skoledag fra 9-14 eller efter aftale.

Tilmeldingsfrist: To måneder før den ønskede 
besøgsdato. De enkelte arrangementer fordeles efter 
først-til-mølle-princippet. Til en given klasse kan dog 
kun bestilles ét af arrangementerne.

Yderligere information/tilmelding:
Annette Ottendal 
ao@herlev-gym.dk 
31418433

Praktisk info



Invitation
Herlev Gymnasium & HF inviterer til et 
samarbejde baseret på gode erfaringer 
fra vores tilbud om talentpleje til de om-
kringliggende folkeskoler. 

Målet med samarbejdet er, at flest 
mulige elever vælger den rigtige ung-
domsuddannelse og oplever en god 
overgang fra folkeskole til gymnasium. 

Besøget skal give eleverne en sjov og 
anderledes skoledag med spændende 
oplevelser og ny faglig viden. Samtidig 
får de mulighed for at stifte bekendtskab 
med miljøet på en gymnasial uddan-
nelse og afprøve de særlige faciliteter, 
som Herlev Gymnasium & HF kan stille til 
rådighed. 

For læreren giver besøget mulighed for 
faglig inspiration, en direkte personlig 
kontakt til Herlev Gymnasium & HF samt 
et endnu bedre grundlag for at vejlede 
eleverne i deres valg af ungdomsuddan-
nelse. 

Det er gratis for folkeskolerne at tage 
imod undervisningstilbuddet. Den en-
kelte skole dækker selv eventuelle trans-
portudgifter til Herlev Gymnasium & HF. 

I det følgende kan I læse om de ud-
budte undervisningstilbud: Naturviden-
skab, Krop og sundhed, Lav jeres egen 
teaterkoncert og En verden af sprog. 

Bemærk den angivne frist for tilmelding! 

FAGLIGHED - NÆRHED - FÆLLESSKAB



Klassetrin 
9. og 10. klasse. 

Formål 
Gennem praktisk baseret undervisning 
får eleverne et indblik i, hvor relevant og 
spændende den naturvidenskabelige 
verden er. Formålet er at skabe en øget 
interesse for de naturvidenskabelige fag. 

Indhold 
Eleverne får en hel dag på gymnasiet, 
hvor de laver små forsøg krydret med 
tilhørende teori. Vi arbejder med lys 
og med, hvad forskellige former for lys 
gør ved vores opfattelse af farver. Der 
er fokus på sanseindtryk og på, hvilken 
betydning opfattelsen af farver har for 
mennesker og dyr.

Tidspunkt 
Besøget kan afvikles en dag i perioden 
fra uge 49 i 2018 til uge 9 i 2019.

Undervisere
Naturvidenskabslærere samt elever fra 
Herlev Gymnasium & HF. 

Naturvidenskab



Klassetrin 
8. og 9. klasse. 

Formål
At give eleverne et indblik i, hvordan mo-
tion, kost og sundhed generelt påvirker 
kroppen fysiologisk.   

Indhold 
Eleverne får en dag på gymnasiet med 
udgangspunkt i fysiologiske forsøg og 
tests samt den bagvedliggende teori. 
Vi vil bl.a. arbejde med fysiologiske 
sammenhænge, hvordan fysisk aktivitet 
påvirker kroppen på forskellige måder, 
samt hvilken effekt det har på vores 
sundhed. 

Programmet kan tilpasses efter aftale, 
så indholdet komplementerer emnerne 

i den daglige undervisning. Dagen kan 
derved indgå som en integreret del af 
folkeskolens undervisning i biologi og 
idræt. 

Tidspunkt 
Besøget kan afvikles en dag i perioden 
fra uge 9 til uge 18 i 2018 for 8. klasse-
trin.

Besøget kan afvikles en dag i perioden 
fra uge 43 til uge 50 i 2018 for 9. klasse-
trin. 

Undervisere
Biologi- og idrætslærere samt elever fra 
Herlev Gymnasium & HF. 

Krop og sundhed



Klassetrin 
7. og 8. klasse. 

Formål  
At give eleverne indblik i arbejdet med 
kreative processer og produkter på tværs 
af fag. Samtidigt får eleverne plads til 
at udtænke et æstetisk koncept i fælles-
skab. 

Indhold 
Eleverne introduceres til teaterkoncerten 
og forskellige performance- og fortælle-
tekniker. Opgaven er nu i større grupper
at fortolke en kendt sang ud fra et fælles 
koncept og dramaturgi. Den ene halvdel 
af gruppen arbejder på at spille og for-
tolke sangen, mens den anden halvdel 
arbejder på iscenesættelsen. Begge un-
der kyndig vejledning fra gymnasiets

elever samt drama- og musiklærere. 
Løbende mødes gruppen på scenen for 
at få musik og teater til at smelte sam-
men. 

Dagens slutprodukt bliver en opførelse 
og optagelse af teaterkoncerten, der up-
loades til en digital platform, som elever-
ne efterfølgende har adgang til. 

Tidspunkt 
Besøget kan afvikles en dag i perioden 
fra uge 9 til uge 18 i 2018. 

Undervisere
Drama- og musiklærere samt elever fra 
Herlev Gymnasium & HF. 

Teaterkoncert



Klassetrin 
8. klasse. 

Formål
At øge elevernes interesse for sprogtileg-
nelse, global kommunikation og kulturfor-
ståelse samt at give et indblik i, hvordan 
sprogundervisningen udfoldes på gym-
nasiet.

Indhold 
Oplev en verden af sprog. Pak kufferten,
spænd sikkerhedsbæltet, og tag på 
sprogdag på Herlev Gymnasium & HF. 
Her vil vi rejse på opdagelse i sprogenes 
verden og beskæftige os med sprogtileg-
nelse, kommunikation, kultur og historie.
 
Eleverne vil på sprogdagen få en intro-
duktion til undervisning i 2-3 af de frem-

medsprog, som udbydes af gymnasiet. 
Dagen vil bestå af workshops med un-
dervisning af sproglærere og nogle af 
skolens nuværende elever, som også vil 
fortælle lidt om det daglige liv på gym-
nasiet. Der vil desuden være informa-
tion om de særlige tilbud, skolen har til 
sproginteresserede elever. 

Tidspunkt 
Besøget kan afvikles en dag i perioden 
fra uge 9 til uge 18 i 2018.

Undervisere
Sproglærere og -elever fra Herlev Gym-
nasium & HF.

En verden af sprog



Herlev Gymnasium & HF ∙ Højsletten 39 - 2730 Herlev  ∙ +45 44 94 63 43 ∙ hg@herlev-gym.dk

Se mere på herlev-gym.dk

@Herlevgym

/Herlevgym
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