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Brobygning på Gymnasiet HTX 

 

Besøg Gymnasiet HTX Skjern og få smagsprøver på det særlige undervisningsmiljø, 
der danner rammen for tre år med faglige oplevelser, sjov, alvor og socialt samvær 
med kammerater og lærere. 

Du vil få en god fornemmelse af, hvad det vil sige at være elev på Gymnasiet HTX 
Skjern, og hvordan HTX-elever kombinerer teori og praksis, når de arbejder med 
især naturfag, teknik og dét at få gode ideer. 

Du vil møde HTX’s studieretningsfag Matematik og Fysik, Teknologi  og Design, 
Kommunikation/IT, Bioteknologi og Idræt: 

 

MAT•FYS: ”LYD & LYS” 

Undersøg lydens bølger og hastighed, og se seje lyseffekter! 

 

TEKNOLOGI•DESIGN: ”JUICY DESIGN 2.0”  

Bliv klog på idé-generering, kreativitet og produkt-optimering, og prøv kræfter med 

drilske juicebrikker! 
 

KOM/IT•DESIGN: ”FEDE FOTOS & LOTS OF LIKES” 

Få tips og tricks til at ta´ fotos, der høster likes - og prøv selv teori og 

virkemidler af i praksis!  
 

BIOTEK•IDRÆT•SAMF: ”BODY-LAB SKJERN”  
Fokusér på din fantastiske krop og giv den et sjovt sundheds-tjek!  
 

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os:  

 

 Ulla Fløe Andersen Mads Moeslund Broberg 

2475 6150 / ua@ucrs.dk             3042 9772 / mmb@ucrs.dk 

 

 

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores ungdomsuddannelse! 
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Kære 8. klasses elev! 
 
Vi glæder os til at få besøg af dig og til at give dig en smagsprøve på HTX som 
gymnasial ungdomsuddannelse!  
 
Undervisningen på dit besøg vil bestå af lektioner, hvor I har en lærer for jer selv, men 
du vil også komme til at møde og snakke med HTX-elever. Medbring gerne egen 
bærbar computer. 
Du skal bruge hjerne, hænder og opfindsomhed til at blive klog på HTX’s 
studieretningsfag Matematik og Fysik, Teknologi og Design, Kommunikation/IT, 
Bioteknologi og Idræt. 
 
Begge dage strækker sig fra 8.00 til kl 13:30. Første dag skal du møde i Skolebyens 
Kantine, Skolebyen 5, 6900 Skjern, hvorfra du vil blive hentet af en lærer, der vil følge 
dig til dit klasselokale.  
Du kan medbringe madpakke til middagspausen (12.05-12.30), eller gå i skolens 
kantine, hvor der kan købes dagens ret og andet lækkert mad.  
 
Vi ser frem til at give dig et udbytterigt brobygningsforløb på Gymnasiet HTX Skjern.  
Her ser du et skema-eksempel for dit forløb på Gymnasiet HTX Skjern. Rækkefølgen af 
fagene kan blive ændret. 
 
 

 DAG 1 DAG 2 

08.00-08.50 
 

Velkomst og introduktion Besøg i HTX-klasser 

08.55-09.55 
 

Bioteknologi/Idræt/Samf Kommunikation/IT 

Pause   

10.10-11.05 
 

Bioteknologi/Idræt/Samf Kommunikation/IT 

 
Matematik/Fysik 11.10-12.05 

 
Teknologi 

Pause   

12.30-13.30 
 

Teknologi Møde med HTX-elever  
og evaluering 
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Kort over mødested:  
 
 

 
 
  
 


