
International klasse
Udsyn og indblik



Har du lyst til at arbejde
internationalt i timerne? 

Brænder du for at vide noget mere om 
verden omkring dig – lokalt og globalt?  
 
Og synes du, det kunne være sjovt at udveks-
le undervisning med elever fra andre lande? 
Så er Skanderborg Gymnasiums internatio-
nale klasse lige noget for dig. 

Her vil du møde fagligt indhold og aktiviteter, 
der i høj grad inddrager din omverden i 
undervisningen, både i forhold til det nære og 
det, som ligger langt væk.  

I den internationale klasse er der fokus på: 
- Undervisningsforløb, der binder to eller  
 flere fag sammen
- Et særligt mini-fag, ”Globus”, der sætter  
 globale problemer på dagsordenen , ofte             
 med besøg udefra
- Kulturmøder med unge fra andre lande
- Tre rejser fordelt over studieretnings  
 forløbet
- Klasseudveksling med en skole i
 Indien
- En udvekslingsstudent i klassen i 2.g

Studieretningen er Samfundsfag A, Engelsk 
A og tysk som 2. sprog   
 
I den internationale klasse fylder ture og 
rejser mere end i andre klasser. Man kommer 
på en flerdagestur både i 1.g, 2.g og 3.g. I 1g 
besøger man et nordisk land, og i 3g tager 
man til en europæisk storby, f.eks. Berlin. 
Rejsen i 2g er længere og går til Delhi i Indien, 
hvor vi har en fast udvekslingsaftale med en 
stor privatskole. Her bor man hos de indiske 
elever noget af tiden, men er også på en 
tredages tur med sin klasse, bl.a. til Taj Mahal. 
De indiske elever kommer en uge til Skander-
borg Gymnasium i slutningen af 2g.   

Omkostningerne holdes nede så vidt muligt, 
således at du cirka skal påregne 4000-5000 
kr. mere end den normale samlede rejseud-
gift på max. 6000 kr., fordelt over alle tre år. 
Der er ofte mulighed for, at klassen sammen 
tjener penge til studieturene.  



Mere info
- Alle fag og eksaminer er de samme som  
 i en traditionel klasse, og det kræver  
 ikke særlige sprogkundskaber
- Det er hverken sværere eller lettere at  
 gå i den internationale klasse
- Når du afslutter 3g, kan du få en ud- 
 talelse fra skolen, der fortæller om det  
 internationale fokus i undervisningen 
 Den kan du f.eks. bruge, når du skal søge  
 studiejob eller på rejse i udlandet.   

Ved studieretningsvalget i oktober skal 
du vælge studieretningen Samfundsfag 
A, Engelsk A. Dit 2. sprog bliver tysk. I 
kommentarfeltet skal du skrive ”Ønsker 
international klasse”  

Hvis du har spørgsmål, så kontakt interna-
tional koordinator Anne Blum (f.eks. via en 
besked i Lectio) eller kom hen forbi sekretæ-
rerne på kontoret.  

Hvordan vælger jeg
den internationale klasse? 



Højvangens Torv 6

8660 Skanderborg

Telefon 86 52 23 33

www.skanderborg-gym.dk


