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Er du nysgerrig og har du lyst til at lære noget, der ligger lidt ud over det
sædvanlige, så tilbyder skolen master class inden for forskellige emner.
Master class på tværs er et samarbejde mellem Rødovre Gymnasium, Tårnby Gymnasium & HF og HøjeTaastrup Gymnasium, som giver dig muligheden for at få udfordringer og oplevelser, der rækker ud over
de almindelige fags kernestof og pensum. På master class-forløbet vil du møde faglige udfordringer, der
er større end dem, du oplever til daglig. Sammen med elever fra tre andre gymnasier vil du her få mulighed
for at fordybe dig i et enkelt fag og få en fornemmelse for, hvad faget også kan, når man kombinerer det
teoretiske og praktiske element.

Kom og vær med!
Interesserer du dig for musik eller måske biologi? Du behøver hverken være 12-talselev eller knivskarp til
faget for at deltage kravet er bare, at du har en lyst og en interesse for emnet. Der er forskellige emner
inden for forskellige fag, du skal bare finde dét, som interesserer dig mest. Så går du i 1.g, 2.g eller 1. HF,
så skynd dig at søge en plads! Der er et begrænset antal pladser. Du skal godkendes af din faglærer og af
skolens ledelse for at blive optaget.
Master class vil typisk ligge om eftermiddagen indenfor normal skoletid og starter midt i november.
Nærmere informationer om tid og sted oplyses på skolerne.

Fordele for dig
·
·
·
·

Du modtager et diplom, som du kan bruge fremover i din uddannelsessøgning
Du får mulighed for at fordybe dig i ét specifikt fag
Du kommer til at lære en masse og få ny viden
Du får nye venner fra andre gymnasier

Du får også godskrevet dit fravær, hvis deltagelse i master class fører til fravær i den normale undervisning.
Skolen betaler ligeledes dine transportudgifter.

Søg allerede nu
Er du klar til en sjov og anderledes undervisning, end den du kender fra timerne i gymnasiet, og er du
sulten efter mere viden? Så skynd dig at sende en ansøgning, hvor du skriver lidt om dig selv og fortæller,
hvorfor det skal være dig, der skal med på holdet. Send ansøgningen inden den 1. oktober til:
sm@htg.dk hvis du går på Høje-Taastrup Gymnasium
ansopa@rg.dk hvis du går på Rødovre Gymnasium
mm@tgy.dk hvis du går på Tårnby Gymnasium

Musikalsk master class i improvisation
Andreas Brigelsgaard/ Tårnby Gymnasium
I denne master class vil vi beskæftige os med nogle af musikhistoriens store improvisatorer. Hvem er de,
hvad gør de og hvorfor er de så gode? Alt dette vil vi søge at blive klogere på ved at lytte til og analysere
berømte soli fra forskellige genrer gennem tiden.
Vi skal også lytte til og møde nogle af de professionelle rytmiske musikere, som udfolder sig gennem
improvisation på den danske musikscene. Både ved at opleve dem live og i en workshop, hvor du kan
prøve kræfter med improvisation på dit eget instrument under deres kyndige ledelse.

Som optakt til dette vil vi arbejde med improvisation i teori og praksis. Både i form af små øvelser og
gennem sammenspil med de andre deltagere.

Tidsplan:
Forløbet foregår på Tårnby Gymnasium. Nærmere info om mødegange meddeles senere.

Noget for dig? Er du i tvivl, om denne Master Class er noget for dig, så skriv til Andreas på bg@tgy.dk

Model United Nations – FN-rollespil
Sofie Paludan/Rødovre Gymnasium
Måske du har hørt om MUN før. Det er et rollespil, hvor man får lov at agere FN-diplomat, med forberedelse
af topmøde og afvikling af en simulering af topmøde. Man kommer til at sætte sig ind i, hvordan FN
fungerer, og får lov at være med til at finde løsninger til nogle af de problemer, vi læser om i overskrifterne,
fx plastic i verdenshavene, systematisk vold mod kvinder eller mulighederne i FNs sikkerhedsråd.
Det endelige topmøde kommer til at foregå i Trelleborg, hos vores venskabsskole der.
Kurset starter med et møde, hvor vi laver en grovskitse for, hvordan kursusgangene skal forløbe, og vi
fordeler roller og mærkesager blandt deltagerne. Kurset bliver afholdt af Sofie Paludan, som underviser i
samfundsfag ved Rødovre Gymnasium.

Tidsplan:
Ca. 4 eftermiddage mellem uge 44 og 5. Vi aftaler, om både eftermiddage og weekenddage er i spil.
Stiftende møde: 1 time (på Rødovre Gymnasium)
Afsluttende topmøde 5.-6/2 i Trelleborg – hav pas med. Du kan få rejseudgifter i størrelsesordenen op til
300 kr.

Noget for dig? Er du i tvivl, om MUN er noget for dig, så skriv til Sofie på sp@rgnet.dk

Skriveværksted
Preben Thomsen/Rødovre Gymnasium
På skriveværkstedet skal vi skrive – det er første prioritet. Måske er du allerede god til at skrive, måske vil
du gerne blive god til det, fordi du godt kan lide at skrive. Det vigtigste er, at du har lyst til det, for vi skal
arbejde seriøst både med egne og hinandens tekster. Hovedfokus er på skønlitterære tekster, men der er
også plads til at prøve kræfter med andre tekster, hvis det er det, du har lyst til. Vi skal lave konkrete
skriveøvelser, og vi skal bl.a. prøve at skrive digte og noveller. Kurset starter med et møde, hvor vi laver en
grovskitse for, hvordan kursusgangene skal forløbe. Kurset bliver afholdt af Preben Thomsen, som
underviser i dansk og mediefag på Rødovre Gymnasium til daglig.

Tidsplan:
Seks eftermiddage i løbet af efterårssemesteret mellem kl. 16 og 19.
Stiftende møde: 1 time (på Rødovre Gymnasium)
Egenproduktion (på Rødovre Gymnasium mv.)
Herudover måske ekskursion til relevante steder, besøg af gæstelærere, m.m. – det finder vi sammen ud
af.

Noget for dig? Er du i tvivl, om skriveværkstedet er noget for dig, så skriv til Preben på pt@rgnet.dk

Jagten på naturens forskellige arter
Thomas Warnar/ Høje-Taastrup Gymnasium
Kom med ud i naturen, lær en masse nye arter at kende og vær med i et forskningsprojekt.
Synes du, at det lyder spændende at arbejde med levende organismer og løsningsorienterede projekter,
så får du her muligheden for at fordybe dig i naturvidenskaben. Du får blandt andet lov til at komme med
ud at fiske og indsamle og undersøge forskellige dyrearter. Forløbet tager udgangspunkt i de levende
organismer i havet. Vi kommer til at arbejde med spørgsmål, som ’hvad er biodiversitet og hvorfor er det
vigtigt?’, ’hvordan kortlægger man naturens arter i havet?’, og så kommer vi til at lave et miniforskningsprojekt, der kan bidrage med vigtig viden. For at afdække alt dette kommer vi til at veksle mellem
at tage på spændende ekskursioner og lave teoretisk/praktisk arbejde på skolen. Derudover kommer vi til
at hygge os og spise kage.
Vi forventer ikke, at du på forhånd har kendskab til emnet, men blot at du er nysgerrig og engageret.

Tidsplan:
Forløbet strækker sig over ca. seks halve dage.
Max. antal deltagere: 20

Noget for dig? Er du i tvivl, om det er noget for dig? Så skriv til Thomas på tw@htgym.dk.

Er Master Class noget for dig? Så søg nu!

