
Sprog- og kulturklassen



Fold verden ud med en stærk 
sprogprofil 

Sprog- og kulturklassen er for dig, der elsker 
sprog. Vores globale verden har brug for folk, 
der er gode til at kommunikere og har en bred 
kulturel forståelse. Med sproget som redskab 
bliver du bedre til at sætte dig ind i andre 
måder at se verden på, og derved åbner du 
døren til en lang række af uddannelser og 
internationale muligheder. 

Når du lærer et sprog, lærer du også en ny 
kultur at kende. Det hele handler ikke kun om 
grammatik og ordforråd. I Sprog- og kultur 
klassen bliver vi klogere på verden omkring 
os.  

Derfor er kulturforståelse og kulturmøder 
i centrum. Du skal læse, lytte, snakke og 
opleve, hvordan mennesker lever deres liv i 
andre lande. Du skal kende deres traditioner, 
samfund og historie og høre om, hvad der 
betyder noget for dem - så bliver du nemlig 
også bedre til at forstå dig selv og din egen 
baggrund.  

I Sprog- og kulturklassen vil du 
møde

o Samarbejde på tværs af sprogfagene, 
f.eks. i form af tværfaglige projekter, 
sprogeftermiddage, besøg udefra eller 
filmaftener
o Kulturmøder med andre unge
o Flere og anderledes rejser
o En stærk klasseidentitet og et styrket 
sammenhold via rejser og fælles  
oplevelser 



Rejserne
Når man arbejder med sprog og kultur, er det 
sjovt og lærerigt at møde mennesker fra andre 
lande. Derfor rejser man mere i Sprog- og kul-
turklassen. Den første rejse ligger i slutningen 
af 1g og går til et af de tre sprogområder, f.eks. 
Frankrig. Det er en tur med udveksling, hvor 
klassen besøger en anden gymnasieklasse og 
bliver indkvarteret privat. Tilsvarende kommer 
eleverne på besøg hos os. Rejsen i 2g går til Eng-
land eller Bruxelles og i 3g forventes det, at man 
kommer til det sprogområde, som man har valgt 
på A-niveau.

Skolen har modtaget økonomisk støtte fra EU´s 
uddannelsespulje, Erasmus+, og derfor vil du 
samlet set ikke komme til at betale mere end i en 
traditionel klasse.

Når Sprog- og kulturklassen har genbesøg fra en 
anden skole, er det et samarbejde mellem lærere, 
elever og forældre. Klassens lærere udarbejder 
sammen med eleverne et program for hele op-
holdet. Som udgangspunkt skal man have en elev
boende, men under særlige forhold kan der 
findes en anden løsning. Et genbesøg varer cirka 
en uge. 

Du skal vælge Sprog- og kulturklas-
sen, hvis du gerne vil

o Blive bedre til at kommunikere og få ind-
blik i andre kulturer
o Møde unge mennesker på tværs af 
landegrænser 
oTage en uddannelse, hvor du enten selv 
underviser i sprog eller bruger sprog 
aktivt i din dagligdag, måske i en interna-
tional sammenhæng 

Hvordan vælger jeg Sprog- og  
kulturklassen?

Du skal vælge en sproglig studieretning med 
enten tysk, spansk eller fransk på A-niveau. 

Hvis du har spørgsmål, så kontakt interna-
tional koordinator Anne Blum (via lectio eller 
mail bl@skanderborg-gym.dk), spørg din 
sproglærer eller kom forbi sekretærerne på 
kontoret. 
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