Prøv en dag på HHX og/eller HTX
Et tilbud om inspirerende undervisningsdage til
eleverne i 8. 9. og 10. klasse

Gratis tilbud om undervisning

Det Blå Gymnasium Tønder og HTX tilbyder…
…vælg mellem 11 forskellige undervisningsdage for
8.- 10. klassetrin på gymnasieuddannelserne HHX & HTX
Det Blå Gymnasium Tønder & HTX Tønder udbyder i skoleåret 2022/2023 et tilbud om inspirerende
undervisningsdage for elever i 8. – 10. klasse på gymnasieretningerne HHX og HTX. Det bliver spændende
undervisningsdage med virkelighedsnære emner og med en praktisk tilgang til opgaverne.
Undervisningsforløbene, kaldet HHX-dage og HTX-dage, giver eleverne kendskab til fagrækkerne på de to
gymnasier og eleverne vil opnå kendskab til arbejdsformer og indsigt i undervisningsemner på Det Blå
Gymnasium Tønder og HTX i Tønder.
Disse HHX-dage og HTX-dage indeholder bl.a.:
•
•
•
•

Muligheden for at supplere den daglige undervisning med nye læringsmetoder, tværfaglig
undervisning og teamsamarbejde
Velegnet som indhold i forbindelse med "Uddannelse og job"- aktiviteter
Grundskolelærerne vil få et endnu bedre kendskab til de kompetencer, der arbejdes med på HHX &
HTX og som grundskoleeleverne skal ’klædes på til’
Netværksdannelse mellem lærere i grundskolen og vores undervisere på Det Blå Gymnasium
Tønder, hvilket giver mulighed for at hjælpe hinanden i andre sammenhænge

Aktiviteterne tager udgangspunkt i virkelighedsnære emner. Undervisningsforløbene adskiller sig fra
traditionelle intro- og brobygningsforløb, da der her er fokus på enkelte fag og emner. HHX og HTX-dage er
sammensat, så de dækker forskellige fag fra HHX og HTX. Vi stiller med kompetente og engagerede
undervisere, der sikrer at jeres elever får en inspirerende dag med størst muligt udbytte af dagen!
HHX og HTX-dagene afholdes på
Det Blå Gymnasium Tønder
Martin Hammerichsvej 3
6270 Tønder
Alle dage er undervisningen med mødetid klokken 08:30. Dagene afsluttes klokken 14:00. Er der brug for
yderligere informationer, er I naturligvis velkomne til at kontakte skolen for yderligere oplysninger.
Tilmelding – sådan gør I
Det er muligt, at tilmelde enkelte elever eller hele klassen. I tilmelder jeres elever ved at udfylde
tilmeldingsblanketten på sidste side, og sende den til Flemming Sørensen, mail: fs@toha.dk
Tilmeldingsfristen er onsdag den 10. august 2022.
Dato:
Forløbene bliver afholdt i december, januar og februar måned. Der udbydes max tre forløb indenfor hvert
emne, og det vil derfor være fordeling efter ”først-til-mølle” princippet.
Er der særlige ønsker til, hvilke ugedage der passer jer bedst, så angiv venligst dette i tilmeldingen.

Om HHX & HTX i Tønder
Gymnasieuddannelserne HHX & HTX er bygget op som en kombination af obligatoriske fag,
studieretningsfag og valgfag.
Vi er et moderne gymnasium, der udbyder 6 forskellige studieretninger på HHX og 3 studieretninger på
HTX.
Studieretningerne på HHX:
Matematik & Finans
Økonomi & Samfund (mulighed for Samfundsfag på A-niveau)
Den Internationale Studieretning
Medier, IT & Innovation
Den Supersproglige studieretning
Marketing & Tysk
Studieretningerne på HTX:
Medical
Science
Communication
Hverdagen rummer mangfoldighed i form af forskellige fag, læringsmiljøer og mange sociale aktiviteter. Der
veksles mellem forskellige arbejdsformer på tværs af fag og klasser.
Brobygning
Vi tilbyder intro- og brobygningsforløb for 8.–10. klasse. Her får eleverne mulighed for at opleve
atmosfæren på skolen, og snuse til både kendte og nye fag. På HHX er det fag som fx Virksomhedsøkonomi,
Afsætning, International økonomi, Kulturforståelse, Jura og Innovation, mens de nye fag på det tekniske
gymnasium, HTX, er Kommunikation og IT, Teknologi og Bioteknologi.
Besøg på skolerne
I samarbejde med UU Tønder bliver der afholdt informationsaftener på de forskellige skoler i Tønder
Kommune. Her er der mulighed for at høre om vores uddannelsestilbud. Informationer omkring tilmelding
til disse arrangementer sker via UU Tønder.
Åbent Hus 2023
Vi inviterer til Åbent Hus lørdag den 28. januar klokken 10:00 – 13:00. Her får eleverne mulighed for at se
Campus Tønder sammen med deres forældre. Yderligere er der mulighed for at snakke med elever,
undervisere og studievejledere.
Vejledning
Vi prioriterer, at eleverne hurtigt kan få vejledning om vores uddannelser. Derfor er I altid velkomne til at
kontakte os for en snak om mulighederne. Vi tilbyder Åben vejledning om vores uddannelsestilbud –
kontakt Flemming Sørensen(fs@toha.dk) for at aftale et møde.

Gymnasiematematik (HHX)
- anvendt praktisk matematik
Her er der fokus på praktisk matematik og dagen er for de elever der
ønsker at blive udfordret i matematikkens verden. Så kan du lide at
arbejde med tal, så er dette tilbud lige noget for dig.

Indhold:
Indholdet er udvalgte matematiske problemer og åbne opgaver, som henvender sig
specifikt til elever i 8.– 10. klasse, der overvejer en ungdomsuddannelse med en
matematisk studieretning.
Der er meget fokus på praktisk matematik. Gennem opgaveregning kommer du bl.a.
til at lære mere om, hvordan virksomheder arbejder med økonomi og statistisk
materiale.
Du bliver udfordret i matematik, og kommer til at lære noget matematik, du ikke har
til daglig.
Dagen er medvirkende til, at du som elev bliver rustet til at møde noget af det
matematik, du måske skal have på HHX.

Fra idé til produkt (HHX)
- en dag med fokus på innovation og iværksætteri
Du kommer til at arbejde med innovation og innovative processer.
Hvordan bliver den rigtig gode ide´ til virkelig? Hvordan laver man en
forretningsplan? Vi slutter med ”Løvens hule”

Indhold:
Vi arbejder med at få sat nogle ord på begrebet innovation. Gennem opbygning af et
’fælles’ innovationssprog og gennemgang af innovationsbegreber bevæger vi os
igennem innovationsprocessen.
Vi kigger på innovation, iværksætteri og entreprenørskab.
Du beskæftiger dig med ’hands on’ kreative teknikker og processer, med det formål
at idé generere nye produkter, services og processer.
Forretningsplanen er et centralt element til styring af vejen fra idé til produkt, og du
bliver introduceret til brugen og formålet med denne. I denne vil fastlæggelse af
målgruppe og økonomi være centrale elementer.
Dagen afsluttes med en Pitch ala Løvens hule.

Journalist for en dag (HHX)
-udforsk din indre journalist. Du kommer til at arbejde med mediernes
funktion i forhold til nyhedsformidling, og du kommer til at arbejde med
kommunikation på forskellige medieplatforme.

Indhold:
På Det Blå Gymnasium Tønder udbyder vi temadagen ”Journalist for en dag”, hvor
eleverne kan udforske deres indre journalist.
Dagen vil give eleverne viden om faget samfundsfag, den journalistiske hverdag og
mediernes funktion i forhold til nyhedsformidling på diverse platforme. Dagen vil
også give et indblik i, hvordan medierne agerer i og påvirker samfundet.
Temadagen vil veksle mellem oplæg, workshops og små øvelser, så eleverne kan få
indblik i samfundsfaglige metoder og processer som gør sig gældende i forhold til
kommunikation på de traditionelle medieplatforme.

Movie Challenge (HHX)
- lav din egen film og lær om filmproduktion, lyd, lys og redigering. Du
kommer til at arbejde med Final Cut Pro X, skal lave storyboard samt
redigere dine optagelser.

Indhold:
Det er fedt at lave film!
På dagen lærer du de begreber, der bruges til at tale om film, og hvordan du kan
fortælle en historie ved hjælp af levende billeder.
Derudover lærer du også at optage på professionelle kameraer samt sætte klippene
sammen i Final Cut Pro X på Mac, som Det Blå Gymnasium Tønder stiller til rådighed.
Dagen er medvirkende til, at du som elev bliver rustet til at møde noget af det i
mediefag, du kan få på HHX.
Vi starter med at arbejde med de filmiske virkemidler, og ser på elevproducerede
eksempler. Dernæst skal vi lave storyboard og arbejde med forskellige
optageteknikker.
Efter pausen er der tid til redigering, inden vi ser de forskellige film og bedømmer
disse.

Vild med sprog (HHX)
- hvordan hænger verden sammen? Du kommer til at arbejde med
kulturforståelse, og der bliver rig lejlighed til at snakke både
tysk og spansk.

Indhold:
Hvordan bliver vi klogere på verden og de forskellige kulturer, der omgiver os?
På denne dag får du en kort introduktion til sprogundervisning på Det Blå
Gymnasium Tønder, du får trænet din tunge med spanske og tyske gloser, og du vil
få indsigt i, hvordan livet er i de lande, hvor sprogene tales.
Du kommer til at snakke med nogle af vores elever – enten på tysk eller spansk.

Hasta luego, amigos☺

Et kig ind i en virksomhed (HHX)
Hvordan arbejdes der i en virksomhed og hvordan tilpasses arbejdet
til en målgruppe? Du kommer til at arbejde med markedsføring og
skal finde ud af, hvordan en virksomhed kan vækste

Indhold:
Vi vil gerne starte med at præsentere faget afsætning. I faget afsætning interesserer
vi os for forskellige virksomheder og deres kunder/målgrupper. Desuden arbejder vi
også med hvordan en virksomhed målretter deres produkter til målgruppen.
Eleverne vil få en introduktion til væsentlige begreber fra faget afsætning og vi vil
igennem dagen arbejde med én bestemt virksomhed.
Undervejs vil vi arbejde med virksomhedens målgruppe, produkter, pris, distribution
og promotion. Her vil der være forskellige typer af opgaver og oplæg.
Dernæst vil vi med baggrund i fagets begreber analysere hvorledes virksomheden
kan vokse i fremtiden.
Til slut vil eleverne skulle fremlægge deres bud på vækstløsninger til virksomheden.

Gymnasiedansk… på den fede måde! (HHX)
Ældre litteraturhistorie på ny form. En dag med dansk på den fede måde,
hvor det analytiske arbejde danner grundlag for eleverne kreative
produktion af film eller plakater

En dag med fokus på folkeviser og folkeeventyr.
Netflix og middelalderlitteratur? Det lyder umiddelbart ikke som to forenelige størrelser,
men ikke desto mindre vil det være udgangspunktet for HHX- dagen i gymnasiedansk.
For hvad er underholdning? Og kan man stadig underholdes af den gode fortælling i dag?
Det er nogle af de spørgsmål, eleverne vil undersøge gennem arbejdet med folkeviser og
folkeeventyr.
Med udgangspunkt i underholdningsbegrebet skal eleverne dagen igennem arbejde med
folkeviser og folkeeventyr. Der vil være fokus på den gode fortælling, struktur samt
genretræk, og eleverne skal forbinde de grundlæggende fortælletræk til nutidens
underholdningsbranche.
Det analytiske arbejde skal danne grundlag for, at eleverne producerer en filmplakat, der
tager sit udgangspunkt i enten en folkevise eller et folkeeventyr.
Her skal eleverne benytte sig af redigeringsprogrammer som Canva og Pixlr i deres
produktion. Elevernes produktion og overvejelser bag vil blive fremlagt som en afslutning
på dagen.

Privatøkonomi & klar til fritidsjob (HHX)
- hvordan lægger du et budget og får et økonomisk overblik?
Hvordan undgår du at havne i luksusfælden? Du kommer til at arbejde
med lønsedlen, skat, rådighedsbeløb og meget mere.

Indhold:
Du får en intro til begrebet økonomi, med det formål af få en forståelse for det
økonomiske kredsløb. Dog med fokus på privatøkonomien.
Undervisningen er en introduktion til de økonomiske overvejelser der er forbundet
med at have eller få et fritidsjob.
Du bliver præsenteret for emner som lønseddel, skattesystem, personligindkomst
og fradrag.
Du vil ’hands on’ udarbejde et budget, med de dertil hørende indtægter, udgifter,
rådighedsbeløb mm.
Andre emner såsom finansiering, ÅOP, låneydelse og jura bliver ligeledes berørt.

Science dag: Ingeniør (HTX)
Er du nysgerrigt anlagt og vild med at udforske og eksperimentere?
Ønsker du at bruge viden fra naturvidenskabelige fag til at
skabe nye teknologiske løsninger?
Måske drømmer du om at udvikle bedre medicin, miljøvenlig kemi,
sundere fødevarer og bioenergi?

Du har måske en interesse for sammenhængen mellem kroppen, de fødevarer du
spiser, og hvordan man forebygger og bekæmper sygdomme? Måske vil du gerne
vide, hvad der skal til for at sende en satellit i kredsløb, hvordan ”redder” vi
klimaet, hvordan bygger vi vindmøller og udnytter vindenergien?
Fokuserede emner kan være:
Astronomi – hvordan kan vi vide, hvor langt en stjerne er væk?
Radiobølger – det elektromagnetiske spektrum: Hvordan virker Wifi?
Fanger noget af dette din interesse, så er en besøgsdag med undervisning på HTX
lige noget for dig.
På denne besøgsdag kommer du til at arbejde både praktisk og teoretisk, ligesom du
møder elever der har valgt denne studieretning på HTX. Eleverne på denne
studieretning har sikkert en plan om på længere sigt, at læse til ingeniør, datalog,
teknolog eller uddannelser med naturvidenskabelige fag på universitetet. Det får du
mulighed for at snakke med dem om.
På Science-dagen kommer du i undervisningen til at arbejde både teoretisk, praktisk
og i projektforløb, som typisk vil være, at skulle finde praktiske løsninger på fx
klimaproblematikken, eller du kommer til at finde nye og bedre løsninger på aktuelle
problemstillinger inden for sundhed, miljø, bæredygtighed og energi.

Få mere information om Science dagen på HTX i Tønder – kontakt: Ole Dalsgaard,
mail: od@toha.dk til en snak om, hvordan vi kan skrue en spændende dag sammen
for netop din klasse.

Medical-dag (HTX)
Er du interesseret i hvordan ny teknologi forbedrer vores sundhed, kroppe og miljø?
Har du en drøm om, at specialisere dig inden for bioteknologiens mange spændende
muligheder - såsom medicinudvikling, sygdomsbehandling, biobrændsel, fødevarer
eller genteknologi? Eller drømmer du om en fremtidig karriere som læge, dyrlæge,
tandlæge, sygeplejerske, bioanalytiker eller biolog?

En besøgsdag på HTX, hvor du arbejder med Medical, vil være med til at give dig et
indblik i dagligdagen på gymnasiet.
På besøgsdagen kommer du til at arbejde både teoretisk og praktisk, og din læring vi
bl.a. være i samspillet mellem de naturvidenskabelige fag, og om hvordan kroppen
fungerer i forhold til kost, motion og medicin. Du kommer også til at arbejde med
kroppens funktioner og biokemiske processer, bl.a. i forbindelse med sundhed og
sygdomsforebyggelse
Du vil også få opgaver omkring problemstillinger, og dermed vil du arbejde
løsningsorienteret i forhold til vigtige globale sundheds- og miljøproblemer.
Du vil opleve en hverdag tæt på virkeligheden, hvor du i samarbejde med gode
venner arbejder med de klassiske fag som kemi og bioteknologi, men i en mere
procesorienteret tilgang.

Få mere information om Medical dagen på HTX Tønder – kontakt Ole Dalsgaard,
mail: od@toha.dk

Communication (HTX)
Hvad mon ”Communication” dækker over?
Interesserer du dig for moderne kommunikation og den digitale udvikling, så er dette lige
noget for dig!

Grundindholdet i faget ”Kommunikation & IT” er kommunikation med et digitalt
aspekt. Det kan være den elektroniske kommunikation, der kan foregå mellem f.eks.
droner og robotter, eller den visuelle kommunikation i f.eks. virtual reality,
hjemmesider og film.
I faget lærer du om den digitale udvikling, så du kan deltage kvalificeret i den moderne
medievirkelighed, både som privatperson, på din kommende arbejdsplads, men også
som global medborger i et demokratisk samfund.
I Kommunikation & IT lærer du alle dele af projektstyring som f.eks. idegenerering,
empiriindsamling, prototyping, test, at arbejde sammen i grupper, samt at visualisere
dine ideer og tanker, og i det hele taget at være kreativ.
Så har du en klasse, der kunne bruge en dag med moderne kommunikation og IT, så
kontakt Ole Dalsgaard od@toha.dk for at høre nærmere, så vi sammen kan strikke en
dag sammen, der passer til jer.

Tilmelding til HHX og HTX-dagene
Skole:
Kontaktlærer:
Mobilnummer & mail:
Vi tilmelder os følgende:
Emne
Klasse Antal
Gymnasiematematik (HHX)
Fra ide´ til produkt (HHX)
Journalist for en dag (HHX)
Movie Challenge (HHX)
Vild med sprog (HHX)
Et kig ind i en virksomhed (HHX)
Gymnasiedansk – på den fede måde (HHX)
Privatøkonomi & fritidsjob (HHX)
Science (HTX)
Medical (HTX)
Communication (HTX)
Prioritering af ugedag(e):____________________________
Husk sidste tilmelding er onsdag den 10.august 2022.
Tilmelding sendes til Flemming Sørensen, mail: fs@toha.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen
Se mere om HHX på www.toha.dk og
find info om HTX på www.eucsyd.dk

Vær social med os
Du kan følge med i dagligdagen, hvis du er social med os.

HUSK VORES ÅBENT HUS

LØRDAG DEN 28. JANUAR 2023 KLOKKEN 10:00 – 13:00

