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Brønderslev, d.20. september, 2017 

Kære elever og forældre 

 

I overbygningen skal der træffes et vigtigt valg mht. det videre uddannelsesforløb. Dette valg skal 

naturligvis træffes på så oplyst et grundlag som muligt, og derfor er vi meget glade for at kunne 

invitere 8. klasse-eleverne på et besøg på Brønderslev Gymnasium og HF. 

 

Vi har fornøjelsen af at have indgået et samarbejde med Hedegårdsskolen og Toftegårdsskolen om et 

par projekt-fagdage d. 4. og 5. oktober, hvor eleverne - efter at have valgt sig på en workshop - i 2 

dage skal arbejde sammen med lærere og elever fra BG om forskellige emner.  

 

Program for onsdag og torsdag: 

Eleverne møder begge dage på BG i kantinen ved hovedindgangen kl. 8.10. Her bliver de modtaget af 

lærere fra BG og fordelt ud på de 4 workshops.  

Begge dage arbejdes i workshoppen - naturligvis med indlagte pauser. Der er middagspause kl. 12.05 

- 12.30, hvor eleverne er meget velkomne til at benytte vores kantine, her kan man enten købe mad 

eller spise egen madpakke.  

Dagen slutter kl. 13.40. 

 

På næste side kan I læse om de forskellige fag-workshops. 
 

 

Venlig hilsen 

 

 

Per Knudsen 

Rektor 
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Workshop 1 

Hvordan ser en celle ud?  - biologi og billedkunst  

 

Vi eksperimenterer og dykker ned i biologiens forunderlige verden, hvor vi går på opdagelse i 

cellernes mikroskopiske univers. Vi skal studere forskellige typer af celler under mikroskop: Celler fra 

vores egen mundhule, celler fra rødløg, gærceller og encellede dyr og planter fra et vandhul. 

Vandprøverne henter vi selv i et nærtliggende vandhul. Vi skal lære noget om de ting (organeller), 

som er i en celle, og hvilken funktion de har. Al vores viden om celler og deres organeller tager vi 

med ned i billedkunst, hvor vi skal omsætte det til store 3D-celler i pap, papir, skrammel, 

bordtennisbolde og hvad vi ellers finder på. Vi skal lave alt fra plante- og dyreceller til DNA-strenge 

med gener, som f.eks. din øjenfarve, som du har arvet fra dine forældre. 

 

Workshop 2 

Branding af Brønderslev Gymnasium og HF - erhvervsøkonomi og dansk 

 

Hvordan markedsfører og brander man en virksomhed? Vi skal arbejde med målgrupper og 

virkemidler – markedsføringsstrategier og kreative ideer. Workshoppen lægger i høj grad op til, at I i 

grupper skal lave jeres egen markedsføringskampagne – hvor den bedste naturligvis skal kåres til 

sidst. I introduceres til forskellige medier – men beslutter selv, hvilket medie I vil lave jeres egen 

kampagne i – skal det fx være facebook, traditionelle foldere – en film eller noget helt andet. 

 

Workshop 5: 
Ungdommens kommunalvalg – mediefag og samfundsfag 
 
Der er snart kommunalvalg. Man har ikke stemmeret, når man går i 8. klasse, men derfor kan man jo 
godt have en holdning til, hvordan kommunen skal udvikle sig, hvordan man skal prioritere pengene: 
skal der flere penge til folkeskolerne, skal der investeres mere i fritidsfaciliteter, hvordan får man de 
unge til at blive i Brønderslev osv. Vi skal i denne workshop arbejde konkret med valgvideoer for de 
forskellige partier, nyhedsudsendelser, debat-programmer m.m. Altså skal der arbejdes med, 
hvordan man i billeder og lyd formidler politiske budskaber, og hvordan man objektivt informerer om 
forskellige holdninger. I skal altså lave jeres egne videoer, nyhedsudsendelser og debatprogrammer. 
 

Workshop 4 

Hvad koster en teenager? - matematik og fysik 

 

Vi skal undersøge forskelligt forbrug i almindelige husstande - fx badevands opvarmningspris. De 

forskellige data behandles med matematiske og fysiske modeller, så I kommer altså både til at 

arbejde med "virkeligheden" og med teoretiske modeller. Det hele bliver en blanding af ny viden, 

regneopgaver og eksperimenter i laboratoriet. 
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Navn: _______________________________________________ 

 

Skole og klasse: _______________________________________ 

 

E-mail-adresse: ________________________________________ 

 

I nedenstående skema skal du prioritere, hvilken workshop du helst vil arbejde i. Vi kan ikke garantere 

dig, hvilken prioritet du får, men vi kan garantere at vi gør alt, hvad vi kan, for at få det hele til at gå op, 

så I alle får opfyldt så høj en prioritet som muligt :-) 

 

Sørg for at vælge ud fra, hvad du synes lyder spændende - ikke ud fra, hvad de andre vælger. Under 

alle omstændigheder bliver I blandet godt og grundigt med 8.klasse-elever fra andre skoler, så glæd 

jer til at møde nye mennesker! Vi lover dog, at I også altid vil komme sammen med nogen, I kender. 

 

 

Projekt 

Prioritering (1 = vil helst, 4 = vil mindst gerne) 

Workshop 1 

Hvordan ser en celle ud?  - biologi og 

billedkunst  

 

Workshop 2 

Branding af Brønderslev Gymnasium 

og HF - erhvervsøkonomi og dansk 

 

Workshop 3 

Ungdommens kommunalvalg - 

mediefag og samfundsfag 

 

Workshop 4 

Hvad koster en teenager? - 

matematik og fysik 

 

 

 

 

Du skal aflevere hele denne side til din lærer i udfyldt stand 

senest onsdag d. 27. september 


