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VELKOMMEN TIL
TEKNISK 
GYMNASIUM PÅ 
AARHUS TECH

Med venlig hilsen
Trine Bendix Jacobsen
Chef for Skolekontakt og rekruttering 
AARHUS TECH Unge

Jens Tønning
Rektor
Aarhus Gymnasium

Ivan Lauridsen
Rektor
Teknisk Gymnasium Viby

Lad os sammen UDFORSKE naturvidenskab, 
innovation og teknologi samt mulighederne med 
en studentereksamen fra Teknisk Gymnasium!

Med dette katalog vil vi gerne invitere elever, forældre og lærere i 
grundskolen til et samarbejde med udgangspunkt i åben skole samt 
det timeløse fag uddannelse og job. Kataloget vil derfor både inde-
holde elementer, der sigter mod at give elever, forældre og lærere et 
større kendskab til Teknisk Gymnasium. Men kataloget vil i høj grad 
også indeholde elementer, der kan give viden om de naturvidenska-
belige fag i grundskolen.

Teknisk Gymnasium (HTX) er en tre-årig gymnasiel uddannelse med 
særlig vægt på de tekniske og naturvidenskabelige fag. Teknisk gym-
nasium er for unge, som godt kan lide at være kreative og nytænken-
de, og få omsat viden til praksis i skolens laboratorier og værksteder. 
På teknisk gymnasium uddanner man sig efter interesse gennem valg 
af studieretning og valgfag. Det er et sted, hvor der er plads til alle, og 
derfor bliver det sociale miljø også prioriteret højt. Der afholdes man-
ge forskellige arrangementer - eksempelvis fredagscaféer, gymnasie-
fester, LAN parties og gallafest, hvilket gør, at der er stor mulighed for 
at være en aktiv del af gymnasiets fællesskab.  

Vi glæder os til at UDFORSKE sammen med jer.
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Klassetrin/målgruppe
6. – 9. klasse 

Varighed
En halv eller en hel dag

Sted
Vælg imellem Aarhus Gymnasium, 
Teknisk Gymnasium Viby, Teknisk 
Gymnasium Skanderborg eller på egen 
grundskole

Kontakt
Trine Bendix Jacobsen 
tbja@aarhustech.dk

KEMI
Vær detektiv og find 
skjulte ioner

Introduktion
Kemi er et fag med mange spændende udfordringer, som bliver rigtig interes-
sant, når eleverne bruger tid og ressourcer på at sætte sig ind i få regler og lære 
kemiens alfabet. 

Formål
At vise eleverne, at der findes mange eksempler på kemi i hverdagen og samti-
dig give eleverne indsigt i forskellen mellem fysik og kemi, da de to fag er koblet 
sammen i folkeskolen. 

Indhold
Et eksempel på et forløb kunne være:

Syre/baser i din hverdag
Med udgangspunkt i kemi, der findes i husholdningen, undersøger vi syrer og 
baser. Herunder skal vi blandt andet arbejde med sikkerhed i laboratorier, hvor vi 
skal lave diverse forsøg med eksempelvis rødbedesaft. Vi er detektiver, som skal 
finde ioner i ukendte opløsninger ved hjælp af simple forsøg.
Vores samarbejde kan tilpasses således, at forløbet kan bruges som en del af den 
almindelige kemiundervisning i folkeskolen.

Andre emner kan aftales.
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Klassetrin/målgruppe
6. – 9. klasse 

Varighed
En halv eller en hel dag, alt efter antal-
let af moduler.

Sted
Vælg imellem Aarhus Gymnasium, 
Teknisk Gymnasium Viby, Teknisk 
Gymnasium Skanderborg eller på egen 
grundskole

Kontakt
Trine Bendix Jacobsen 
tbja@aarhustech.dk  

FYSIK
Bevægelse til vands, 
til lands og i luften

Introduktion
Man bevæger sig hver dag – enten ved at gå, cykle eller køre. Men der er også 
mange andre måder at bevæge sig på - eksempelvis ved sejlads, flyvning eller i 
specielle biler som racerbiler. I dette forløb kommer du til at lære om, hvorfor ting 
kan flyde eller måske endda flyve, og hvordan man beskriver bevægelserne af 
eksempelvis en racerbil.

Formål
Forløbet har til formål at motivere interessen for naturvidenskab, samt introdu-
cere eleverne til opdrift og simpel kinematik i form af bevægelse med konstant 
hastighed eller konstant acceleration.

Indhold
Der er tre moduler i forløbet af 1,5-2 timers varighed: 

 �  Til vands: opdrift og forsøg med Archimedes lov.

 �  I luften: opgaveregning om opdrift, samt forsøgene ”Den flyvende            
 tepose” og ”Opdrift i luft”.

 �  Til lands: bygning af elastikdreven racerbil i LEGO, og undersøgelse af dens   
 rækkevide, hastighed og acceleration, samt mulighed for et racerløb/drag                
 race til sidst.

Andre emner kan aftales.



Målgruppe
6. – 9. klasse 

Varighed
En halv eller en hel dag

Sted
Vælg imellem Aarhus Gymnasium, 
Teknisk Gymnasium Viby, Teknisk 
Gymnasium Skanderborg eller på egen 
grundskole

Kontakt
Trine Bendix Jacobsen 
tbja@aarhustech.dk  

BIOTEKNOLOGI
Levende organismer 
og gæring

Introduktion
I bioteknologi møder eleverne teknologier, hvor der gøres brug af levende orga-
nismer eller dele fra levende organismer til at udføre diverse produktionsproces-
ser eller undersøgelser. Det kan eksempelvis være øl brygning, produktion af ost 
eller andre spændende ting.

Formål
At give eleverne mulighed for at få indsigt i, hvad bioteknologi er.

Indhold
Eksempel på et forløb kunne være:
Gæringsprocesser. Hvad er bioteknologi? Vi udfører et forsøg med gæring, og ser 
hvorledes processen udvikler sig. Vi ser på gær-biologi.

Andre emner kan aftales.
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Målgruppe
6. – 9. klasse 

Varighed
En halv eller en hel dag

Sted
Vælg imellem Aarhus Gymnasium, 
Teknisk Gymnasium Viby, Teknisk 
Gymnasium Skanderborg eller på egen 
grundskole

Kontakt
Trine Bendix Jacobsen 
tbja@aarhustech.dk  

MATEMATIK
Symboler i stedet for tal

Introduktion
Matematik opleves af mange som et helt nyt fag i gymnasiet. Det skyldes bl.a., at 
man i folkeskolen primært arbejder med konkrete tal i modsætning til i gymna-
siet, hvor der regnes mere generelt og derfor bruges symboler i stedet for tal. 
Undervisningen kan både varetages af lærere og elever fra gymnasiet.

Formål
At få eleverne til at forstå de formler som de anvender og ikke kun bruge dem til 
udregninger. Det er nemlig meget lettere både at huske og anvende formlerne, 
når man forstår dem. Eleverne vil på denne måde blive bedre forberedt til at 
møde matematikundervisningen i gymnasiet.

Indhold
Emne: Tilpasses efter behov. Det kunne eksempelvis være trigonometri, logarit-
mer og potensregneregler, andengradspolynomier mv.
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Målgruppe
6. – 9. klasse 

Varighed
En halv eller hel dag

Sted
Vælg imellem Aarhus Gymnasium, 
Teknisk Gymnasium Viby, Teknisk 
Gymnasium Skanderborg eller på egen 
grundskole

Kontakt
Trine Bendix Jacobsen 
tbja@aarhustech.dk  

INNOVATION/
TEKNOLOGI
Kun fantasien sætter 
grænser

Introduktion
Innovation og teknologi smelter sammen på teknisk gymnasium. I teknologi 
arbejdes der med idégenerering, produktudvikling og produktion af prototyper. 
I teknologi på A-niveau arbejdes der med udvikling af egen virksomhed.

Formål
At introducere eleverne til innovation og teknologi. Eleverne får mulighed for 
at arbejde med idégenerering i et styret forløb, således at de kan fornemme 
udfordringerne i processen og samtidig lære at de kan få ideer til projekter ved at 
bruge nogle simple værktøjer.

Indhold
Emne: Mange! Kun fantasien sætter grænser.
Et undervisningsforløb i teknologi og innovation vil typisk strække sig over enten 
en halv eller en hel dag. Fra gymnasiet møder vi op med en lærer og eventuelt 
elever, der guider klassen gennem en række innovative processer.

 �  Idégenerering – herunder eksempelvis ”omvendt brainstorm”

 �  Skitser af løsningsforslag

 �  Praktisk produkt (eks. præsentation/video)

Forløbet kan tage udgangspunkt i en konkret problemstilling, som er aktuel for 
eleverne i deres hverdag eller for de øvrige elever på skolen - eksempelvis sikker-
hed på legepladsen og udvikling af legeredskaber med temaet læring (fysikkens 
regler). 
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Målgruppe
7. – 9. klasse 

Varighed
45 min. pr. klasse

Sted
Vælg imellem Aarhus Gymnasium, 
Teknisk Gymnasium Viby, Teknisk 
Gymnasium Skanderborg eller på egen 
grundskole

Kontakt
Trine Bendix Jacobsen 
tbja@aarhustech.dk

VEJLEDNING OG 
ELEVFORTÆLLINGER
Indblik i det faglige og
sociale miljø

Besøg af vejleder og elever fra teknisk gymnasium

En vejleder og to elever fra vores teknisk gymnasiumer kommer på besøg på 
grundskolen og giver elever og lærere et indblik i det faglige og sociale miljø på 
teknisk gymnasium. Dette kunne eksempelvis afholdes i forbindelse med faget 
Uddannelse og job.

Besøget kommer til at handle om den faglige profil på et teknisk gymnasium.  
Fokus vil desuden være på, hvordan det er at gå på et teknisk gymnasium. Hvilke 
krav der er til dig som elev og hvilke muligheder der åbner sig med en teknisk stu-
dentereksamen? Spørgsmålene kan være mange, og vi står klar til at besvare dem. 
Dette besøg på egen skole er en god mulighed for at høre om teknisk gymnasium 
fra eleverne selv, og ydermere høre om de erfaringer gymnasieeleverne har gjort 
sig gennem deres tid på teknisk gymnasium. 
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Målgruppe
7. – 9. klasse 

Sted
Vælg imellem Aarhus Gymnasium, 
Teknisk Gymnasium Viby og Teknisk 
Gymnasium Skanderborg

Varighed
2 timer

Kontakt
Trine Bendix Jacobsen 
tbja@aarhustech.dk

RUNDVISNING PÅ 
TEKNISK GYMNASIUM
Oplev atmosfæren

Kom på besøg på teknisk gymnasium og få et indblik i 
hverdagen på skolen

Besøget indledes med en kort introduktion til teknisk gymnasium, hvorefter der 
vil være en rundvisning på skolen.

Arrangementet giver eleverne mulighed for at opleve, hvordan atmosfæren 
og studiemiljøet er på gymnasiet. Eleverne vil også blive vist rundt på skolens 
forskellige værksteder og laboratorier, og på den måde få indsigt i, hvordan der 
arbejdes på et teknisk gymnasium. Formålet med besøget er, at eleverne oplever, 
hvad der kendetegner et teknisk gymnasium og hører hvordan det adskiller sig 
fra de andre gymnasiale uddannelser.   
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Målgruppe 
8. klasse 

Sted
Vælg imellem Aarhus Gymnasium, 
Teknisk Gymnasium Viby og Teknisk 
Gymnasium Skanderborg

Varighed
2-3 dage

Kontakt
Trine Bendix Jacobsen 
Mail: tbja@aarhustech.dk

Nb! Tilmelding sker gennem Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning.

INTRODUTIONS
-KURSER
Se mulighederne

Besøg på teknisk gymnasium for 8. klasser
Introduktionskurser for 8. klasses elever afholdes i løbet af skoleåret og tager 
to-tre dage. Besøgene kan give eleverne afklaring og viden omkring hvilke 
ungdomsuddannelser, der kan vælges efter grundskolen. Eleverne vil i løbet af 
dagene blive klogere på følgende spørgsmål:

 �  Hvad er et teknisk gymnasium?

 �  Hvilke fag har man mulighed for at tage?

 �  Hvordan adskiller teknisk gymnasium sig fra de øvrige gymnasier?

 �  Hvordan er hverdagen på et teknisk gymnasium?

 �  Hvordan bliver man gymnasieelev på et teknisk gymnasium?

 �  Hvad laver man i faget “teknologi”?

 �  Hvilke studieretninger er der at vælge imellem?

 �  Hvilke muligheder giver teknisk gymnasium?

8. klasserne vil få nogle spændende dage med opgaver og information vedrøren-
de de teknologiske og naturvidenskabelige fag. Eleverne vil også prøve forskelli-
ge undervisningsformer bl.a. klasseundervisning, gruppearbejde og miniprojek-
ter, og på den måde blive bekendt med teknisk gymnasiums forskellige måder at 
arbejde og lære på.
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Målgruppe
9. – 10. klasse 

Sted
Vælg imellem Aarhus Gymnasium, 
Teknisk Gymnasium Viby og Teknisk 
Gymnasium Skanderborg

Varighed
2-3 dage

Kontakt
Trine Bendix Jacobsen 
tbja@aarhustech.dk

Nb! Tilmelding sker gennem Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning

BROBYGNING
Bliv afklaret om 
din uddannelse

Teknisk gymnasium besøg for 9. - 10. klasser

I 9. og 10. klasse kan eleverne vælge at komme på brobygning på teknisk gymna-
sium. Brobygning giver et indblik i, hvordan det er at gå på et teknisk gymnasium 
og kan tilmed hjælpe eleverne med at blive mere afklaret omkring, hvad de skal 
efter 9. eller 10. klasse.

Formålet for eleverne er at:

 �  Opleve at være elev med deltagelse i undervisning

 �  Blive præsenteret for skolens faglige profil

 �  Opleve det faglige og sociale studiemiljø

 �  Få mulighed for at tale med elever om, hvordan det er gå på teknisk   
 gymnasium

 �  Få viden om de uddannelser, som teknisk gymnasium giver adgang til

 �  Blive motiveret og klædt på til at vælge uddannelse efter 9. klasse

Forløbet er tilrettelagt sådan, at eleverne får et skema, som viser, hvad de skal 
lave, samt hvilke lektier de har i løbet af ugen. Derudover skal eleverne deltage 
aktivt i undervisningen, som både består af klasseundervisning, gruppearbejde 
og miniprojekter. Eleverne vil møde faget `teknologi´, hvor de får mulighed for 
at afprøve teorierne i skolens laboratorier og værksteder. Eleverne vil altså få en 
fornemmelse af, at være elev på et teknisk gymnasium. 
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Målgruppe
6. – 10. klasse 

Sted
På egen grundskole

Varighed
1 dag 

Kontakt
Trine Bendix Jacobsen 
tbja@aarhustech.dk

EMNEUGE
Kendskab til teknisk 
gymnasium

Fagligt bidrag til emneuge

Lav en aftale med ét af AARHUS TECHs tekniske gymnasier om at bidrage til je-
res emneuge på skolen og få både faglig læring, kendskab til Teknisk Gymnasium 
og en rigtig god oplevelse på samme tid. 

Indholdet af emneugen aftales individuelt med den enkelte skole. Det kan eksem-
pelvis være et emne omkring de naturvidenskabelige fag.
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Målgruppe
7. -10. klasse, lærere og forældre

Sted
Vælg imellem Aarhus Gymnasium, 
Teknisk Gymnasium Viby, Teknisk 
Gymnasium Skanderborg eller på egen 
grundskole

Varighed
Ca. 30 min

Kontakt
Trine Bendix Jacobsen 
tbja@aarhustech.dk

FÅ ET INDBLIK SOM 
FORÆLDRE
Kendskab til dit barns 
uddannelse

Mulighederne med en studentereksamen

Forældrene er stadig den vigtigste inspirationskilde, når unge skal vælge ungdoms-
uddannelse. Derfor er det en stor hjælp for den unge, hvis far og mor har et bredt 
kendskab til alle de uddannelsesmuligheder, der findes.

AARHUS TECH tilbyder at afholde oplæg om mulighederne med en studenter- 
eksamen fra teknisk gymnasium i forbindelse med forældremøder på skolen. 

På dette møde vil forældrene få et bredere kendskab til teknisk gymnasiums faglige 
profil. De vil få et indblik i de faglige og sociale miljøer, samt hvad der kræves for at 
gå der. Forældrene vil desuden blive informeret om, hvilke videreuddannelsesmu-
ligheder, der er med en studenterhue fra teknisk gymnasium.
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Målgruppe
Lærere

Sted
Vælg imellem Aarhus Gymnasium, 
Teknisk Gymnasium Viby og Teknisk 
Gymnasium Skanderborg

Varighed
8.30 – 15.00 

Deltagerantal
min. 10 deltagere

Kontakt: 
Trine Bendix Jacobsen 
tbja@aarhustech.dk

TEKNISK GYMNASIUM 
FOR LÆRERE
Bliv klædt på til at 
vejlede dine elever

En dag med fokus på kompetenceudvikling

Grundskolens lærere spiller en stor rolle i forhold til at vejlede eleverne i dag. 
AARHUS TECH vil gerne være med til at klæde lærere på til at kunne vejlede i de 
muligheder en studentereksamen fra teknisk gymnasium giver. I et tæt samar-
bejde mellem grundskolens lærere og ungdomsuddannelserne kan vi sikre, at 
eleverne får det bredeste perspektiv på, ungdomsuddannelsernes muligheder.

AARHUS TECH tilbyder grundskolens lærere en dag med fokus på kompetence-
udvikling på teknisk gymnasium. 

Dagen vil byde på en bred introduktion til indhold og adgangskrav på vores tre 
tekniske gymnasier. Derudover vil der være en rundvisning på skolen samt et 
indblik i, hvordan det er at være elev på teknisk gymnasium. Derudover vil der 
være en „hands on“ opgave i løbet af dagen med henblik på at give et indblik i 
den faglige profil på teknisk gymnasium.

17aarhustech.dk



18 aarhustech.dk

AARHUS GYMNASIUM

TEKNISK GYMNASIUM VIBY

TEKNISK GYMNASIUM SKANDERBORG

Aarhus Gymnasium er placeret i midten af Århus 
og er en del af Ceres-området og byens liv. På 
gymnasiet mødes du af et åbent, spændende og 
kreativt uddannelsesmiljø med plads til det sociale 
fællesskab. Der er på skolen blevet etableret et 
grønt miljø, som giver mulighed for aktivitet og 
afslapning udendørs.  

Teknisk Gymnasium Viby er placeret i et natur-
skønt område med gode transportforbindelser til 
skolen. På gymnasiet bliver der holdt forskellige 
arrangementer i form af fællessamlinger, LAN-par-
ties, skoleband og fester. Der gøres meget således 
for at opretholde en god og alsidig kultur.

Teknisk Gymnasium Skanderborg er en del af 
huset Skanderborg-Odder Center for Uddannelse 
(SCU), som også huser en række andre uddannel-
ser. Derfor bliver det sociale miljø også prioriteret 
på tværs af de forskellige uddannelser gennem 
lektiecafé, fredagscafé og fester. 

Aarhus Gymnasium 
Dollerupvej 2
8000 Aarhus C

Teknisk Gymnasium Viby 
Hasselager Allé 10
8260 Viby J 

Teknisk Gymnasium 
Skanderborg 
Højvangens Torv 2
8660 Skanderborg
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VEJLEDNING 
Hvis elever, forældre eller lærere har spørgsmål 
vedrørende vores tekniske gymnasier, er det muligt 
at kontakte vores vejledere:

Mads Borup
Studievejleder
23237568
mabo@aarhustech.dk

AARHUS GYMNASIUM

Line Højen Væggemose
Studievejleder
61987450 
lhv@aarhustech.dk

Nedim Dzeko
Studievejleder
28794756
nd@aarhustech.dk

Pernille Foged Skov
Studievejleder
61987323
psr@aarhustech.dk

TEKNISK GYMNASIUM VIBY

John Schødt Pedersen
Studievejleder 
2488 1565
jsp@aarhustech.dk

Dorthe Hedegaard Mikkelsen
Studievejleder 
2488 1567
dhm@aarhustech.dk

TEKNISK GYMNASIUM SKANDERBORG

John Schødt Pedersen
Studievejleder 
2488 1565
jsp@aarhustech.dk

Dorthe Hedegaard Mikkelsen
Studievejleder 
2488 1567
dhm@aarhustech.dk



BESTILLING
Ønsker du at bestille en af vores 
aktiviteter, bedes du kontakte 
Skolekontakt og rekruttering

Trine Bendix Jacobsen

Chef for Skolekontakt og rekruttering 

AARHUS TECH Unge

tbja@aarhustech.dk 

Frist for bestilling af emneuger er tre måneder forud for afvikling.
I alle vores samarbejder tages der forbehold for udsolgte perioder.

Læs mere om tilbud til grundskoler her:

http://aarhustech.dk/uuskolerjobcenter/samarbejdspartnere/tilbud-til-uu-vejledere-og-
grundskoler

Find ligeledes information om vores tekniske gymnasier på aarhustech.dk/gym


