GG i verden
Verden på GG

Gribskov Gymnasium vil gerne være kendt for …
kulturel mangfoldighed
internationale samarbejder

På GG sætter vi en ære i, at vores elever får mulighed for at møde en større verden. Almen
dannelse i dag handler ikke kun om kompetencer, kundskaber og høj faglighed. Det handler i lige
så høj grad om at være klædt på til selve livet. Dannelse handler om, hvem du er som person og i
samfundet. Det handler om at kende sin egen kultur og forstå de andres. Og at kunne begå sig
sammen med mennesker, der er anderledes.
På GG er der en bred vifte af muligheder for at lære verden bedre at kende. Med denne brochure
vil vi gerne give dig et overblik.
Vores internationale aktiviteter er primært målrettet 2g/2HF og 3g – i starten af gymnasietiden
handler det mere om at finde fodfæste lokalt: på skolen og i din klasse.
Alle GGs elever tilbydes en studierejse i starten af 2HF/3g. Derudover har vi en række tilbud til
særligt interesserede elever. Vi har fokus på sprogfagene, men vi har også andre typer regionale
og internationale aktiviteter.

Økonomi
Studierejser betales af eleven selv/familien. Vi er klar over, at de kan være en tung udgift på
familiebudgettet. Det er derfor vigtigt at vide, at vi betragter studierejsen i 2HF/3g – hvor hele
klassen rejser sammen – som den vigtigste.
De øvrige rejser betragter vi som tilbud til særligt interesserede elever, og du kan fint sige nej tak
og følge almindelig undervisning, mens f.eks. sprogholdet er på tur.
Hvis klassen skal på en af de dyre studierejser til fjerne rejsemål som Kina/USA, er der mulighed
for at tjene penge til turen ved f ex at melde sig som ”opstolingsklasse” og på den måde arbejde
for skolen i en periode. Enkelte elever med økonomiske vanskeligheder kan ligeledes henvende sig
til kontoret, som om muligt vil tilbyde mindre arbejdsopgaver for at tjene til rejsen.
Læreres rejse og ophold betales af skolen.
Det er normal praksis, at klassens teamkoordinatorer sørger for, at der laves en
opsparingsordning, så udgifterne til studierejse fordeles over en længere periode.
Når du har afleveret en bindende tilmelding, hænger du på de udgifter skolen har haft til din
studierejse. Skolen opkræver 100,- (35,- ved korte ture) som afbudsforsikring, som dækker alvorlig
sygdom hos dig eller din nærmeste familie. Du skal være dækket af din families rejseforsikring, når
du rejser på studierejser med skolen.

Rejseansvarlig
Det er som regel dine lærere, der vil tilbyde dig studierejser. Studierejser er faglige rejser, og
rejsemål vælges sådan, at de deltagende fag har mulighed for at lave et solidt fagligt indhold på
turen.
Klassen/ holdet/ årgange informeres om mulighederne, og du/dine forældre skriver under på en
bindende tilmelding.
Ved udvekslingsrejser indbydes til informationsmøde på skolen, så både du og dine forældre ved,
hvad der forventes.

Rejser – forskellige typer
Rejserne på GG kan være af kortere eller længere varighed, og de kan være ”almindelige
studierejser”, studierejser med et element af udveksling eller fulde udvekslingsrejser. På
oversigten kan du se de forskellige rejsetyper. På de følgende sider præsenterer vi særligt
udvekslingsrejserne.
Klassens studierejse (alle)

5-6 dage

2hf/3G

Studierejser til fjerne mål (Kina/USA)
Korte sprogture
Udveksling Bremen
Udveksling Bordeaux
Udveksling kinesisk
Mexicoudveksling
Byt plads med en elev (Barcelona)
Engelsklærer i Kina
Ukraine

9-10 dage
3-4 dage
3-4 dage
5-6 dage
7-9 dage
14 dage
6-7 dage
7-10 dage
7 dage

3g
2g/3g
3g tysk
2g fransk
3g kinesisk
2g spansk
3g spansk
4g
2g

Studierejser

De almindelige studierejser har de senere år typiske gået til f.eks. Rom, Edinburgh, Korsika, Dublin,
Strassburg, Madrid, Alsace, Malta, Milano, Washington, Malaga, London, München.
Der er stor forskel på programmet alt efter rejsemål, studieretning og deltagende fag. Rejser der
involverer idræt indeholder typisk sportslige aktiviteter, mens rejser med sproglærere /
biologilærere / naturvidenskabelige lærere har andre fokuspunkter.
Alle studierejser indeholder som regel også et element af kulturrejse: du skal mærke, at du er
kommet til et (mere eller mindre) fremmed land med en anden kultur end din egen.
Nogle af studierejserne er som nævnt med udveksling. Det har den store fordel, at vi også får
besøg her på GG af elever fra f.eks. Tyskland, Frankrig, Kina og Spanien.
Særlige tilbud til sproghold
Sprogrejser udbydes typisk af den enkelte sproglærer, såfremt der er interesse og sproglæreren
har lyst og mulighed for at rejse.

Oversigt over partnerskoler

Vi har en række partnerskoler rundt omkring i verden. Nogle af dem udveksler vi aktivt med hvert
år (partnerskaber), andre har vi besøgt eller håber vi at indgå et fastere samarbejde med
(venskaber).
Vi indretter os selvfølgelig efter, hvordan vores partnerskoler ønsker at samarbejde, derfor er
vores udvekslingsmodel ikke altid ens.
-

Partnerskoler
Jiaxing, Kina
Barcelona, Spanien
Bremen, Tyskland
Bordeaux, Frankrig
Kambsdali, Færøerne
Reykjavik, Island
Sisimiut, Grønland

Venskabsskoler
- Kiev, Ukraine
- Istanbul, Tyrkiet

Fransk
•
•

Paris
Bordeaux

Paris
Fransklæreren kan i 2g tilbyde en kortere tur til Paris med deres sproghold.
Elever der ikke ønsker at deltage bliver hjemme og følger almindelig undervisning.
Paristuren er et supplement til den daglige undervisning.
Varighed: 3-4 dage
Pris ca. 1500,Bordeaux
I efteråret 2018 besøgte en klasse første gang Bordeaux, og vi modtog efterfølgende besøg på GG.
I skoleåret 19-20 planlægger 2g franskholdet ligeledes at modtage en klasse fra skolen i Bordeaux,
og efterfølgende vil de danske elever tage på genbesøg. Bordeauxrejsen er en udvekslingstur, hvor
eleverne indlogeres privat og har mulighed for at træne deres franske.
Varighed: 5-6 dage
Pris ca. 2000,-

Tysk
•
•

Berlin
Bremen

Berlin / andre tyske byer
Tysklæreren kan i 2g/3g tilbyde en kortere tur til Berlin med deres sproghold. Elever der ikke
ønsker at deltage bliver hjemme og følger almindelig undervisning. Berlinturen er et supplement
til den daglige undervisning. Også andre spændende tyske byer kan være mål for kortere rejser, så
som Hamborg, Lübeck og München.
Varighed: 3-4 dage
Pris ca. 1200,Bremen
Besøgene giver tyskeleverne mulighed for at dygtiggøre sig endnu mere – samtidig med at de får
et grundigere kendskab til kultur og levevis, når de for en periode, typisk 4-5 dage, deler hverdag
med en ung tysk gymnasieelev.
De tyske elever er vilde med vores dejlige Nordkyst. Besøgene og genbesøgene ligger i reglen sidst
på foråret og giver en stor og mærkbar sproglig gevinst.
Varighed: 4-5 dage
Pris: ca. 1200,-

Kinesisk
Jiaxing
Hvert år rejser en af vores klasser på studierejse til Kina. Turen indeholder et besøg på vores
partnerskole i Jiaxing – men også et besøg i Shanghai og Beijing. Der er tale om en kombination af
privat indkvartering (udveksling) og almindelig studierejse med kulturelt fokus.
Som regel modtager vi også besøg på GG i august af en gruppe kinesiske elever, som bor privat
hos rejseklassen.
Pris: ca. 9000,Varighed: 9-10 dage
Sprogrejse
Kinesiskholdet tilbyder en rejse til Jiaxing i 3g – med privat indkvartering hos elever fra vores
partnerskole. Sprogrejsen er en glimrende lejlighed til at træne kinesisk inden eksamen – og den
giver eleverne mulighed for at få indblik i en helt anden (skole)kultur.
Varighed: 7-8 dage
Pris: ca. 6000,Summer school
I juli eller august 4g, dvs. når vores elever har afsluttet deres gymnasieuddannelse, har de
mulighed for at få en helt unik oplevelse som engelsklærere i Kina.
Vi sender 5-6 elever med gode engelskkundskaber til Jiaxing, hvor de skal undervise unge kinesere
i engelsk. De skal også stå for noget underholdning. Eleverne kan i foråret 3g søge om en plads, og
skolen yder et tilskud til rejsen i form af et rejselegat på 2500,-. Mens Summer school varer,
indlogeres eleverne på hotel og kost og logi betales af den kinesiske skole.
Varighed: ca. 1 uge – men mange forlænger rejsen med en tur rundt i Kina/østen.
Pris: ca. 3000-4000 (egenbetaling)

Spansk
•
•
•

Madrid
Barcelona
Mexico City

Madrid / andre spanske byer
Spansklæreren kan i 2g/3g tilbyde en kortere tur til Madrid el. en anden by med deres sproghold.
Elever der ikke ønsker at deltage bliver hjemme og følger almindelig undervisning.
Madridturen er et supplement til den daglige undervisning.
Formålet med rejsen er at høre og snakke spansk – og at smage på landet og kulturen.
Varighed: 3-4 dage
Pris ca. 2000,Barcelona
Den sproglige studieretning har tradition for, at studierejsen går til Barcelona. Der er tale om en
udvekslingsrejse. Eleverne får besøg fra Spanien i 2g og rejser selv på genbesøg i 3g.
Turen giver mulighed for at bruge det spanske sprog – men den giver også eleverne indblik i
catalanske selvstændighedsdrømme, og de oplever en anden skolekultur.
Varighed: 5-6 dage
Pris: ca. 2000,Mexico
På tværs af spanskholdene i 2g tilbydes eleverne en 14 dages udvekslingsrejse til Mexico City. –
med efterfølgende genbesøg på GG. Vores partnerskole er en katolsk privatskole i et pænere
kvarter i den nordlige ende af megabyen. Eleverne følger undervisning sammen med deres værter,
men der arrangeres også særlig sprogundervisning og kulturelle ekskursioner.
Varighed: 14 dage
Pris: 6000-7000,- (man skal også regne med udgifter i forbindelse med genbesøget)

Ekstra tilbud til særligt interesserede elever
samfundsfag/historie
• Kiev, Ukraine
Vi er i gang med at etablere kontakt til Technical Lyceum i Kiev. Vi håber på sigt, at Kiev kan blive
rejsemål for en fuld klasse – gerne med udveksling på programmet.
Vi forestiller os at starte samarbejdet i det små – og tilbyde en rejse for elever med særlig
interesse for Historie/samfundsfag.
Kiev er en spændende by, som ligger i krydsfeltet mellem øst og vest. Ukrainerne er meget venlige
– og utroligt interesserede i at knytte bånd til vesten. Vi regner også med genbesøg fra Kiev.
Varighed: 6-7 dage
Pris: ca. 3000,- afhængigt af graden af udveksling og fly/hotelpriser

NGK - Nordatlantisk studieretning

Nordatlantisk Gymnasieklasse er et unikt tilbud til elever fra Danmark, Færøerne, Island og
Grønland, som er interesserede i at opleve hele Nordatlanten, imens de tager en almen
studentereksamen (stx).
Nordatlantisk gymnasieklasse består af elever fra de fire Nordatlantiske lande, som skal gå i
klassen sammen i tre år.
NGK har sin helt egen naturvidenskabelige studieretning med fagene Bioteknologi, matematik og
fysik og arktisk teknologi.
Som elev i NGK vil du gå i 1.g i Danmark på Gribskov Gymnasium, i 2.g i første semester på
Færøerne på Miðnám á Kambsdali og i andet semester i Island på Verzlunarskoli Islands og i 3.g i
Grønland på GUX Sisimiut.
Sådan bor du på NGK:
1.g: Gribskov Gymnasium, Helsinge, Danmark
2.g, efterår: Midnám a Kambsdali, Færøerne
2.g, forår: Verslo i Reykjavik, Island
3.g: GUX Sisimiut, Grønland

Udvekslingselever på GG
Vi modtager jævnligt henvendelser fra forskellige organisationer som Rotary, AFS og MyEducation,
som arrangerer udveksling for enkeltelever – og vi siger altid JA, fordi vi synes, at det tilfører GG
noget, når der i blandt os er elever fra andre lande.
Udvekslingseleverne opholder sig typisk i Danmark i ½-1 år, og de ender som regel med at kunne
begå sig fint på dansk. De placeres som regel i 2g, og de indgår i klassens almindelige liv. En
udvekslingselev i klassen giver en anledning til at fortælle om forholdene i elevens hjemland, og
det giver mulighed for at knytte bånd og etablere venskaber med unge fra andre lande, som kan
holde også efter gymnasietiden.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere?
Vi henviser til skolens hjemmeside, hvor du kan læse om de internationale aktiviteter og se
billeder fra elevernes rejser.
Har du spørgsmål vedrørende din egen klasses studierejse eller muligheder for dit sproghold, så tal
med din teamkoordinator / din sproglærer.
Du er også velkommen til at kontakte uddannelsesleder Trine Nybroe
tny@gribskovgymnasium.dk
48 79 84 10

