
Eksempler på virksomheder og institutioner som Svendborg Gymnasium har samarbejdet med indenfor de 

seneste skoleår: 
Virksomhed/institution Fag Samarbejdets art  

(fx: Innovationsforløb, virksomhedsbesøg, udstilling, …) - og kort hvad det 
handlede om 

Rantzausminde Skole 
 

Ma/Da Innovations-AT om undervisningsmateriale til 0. klasse. 

Filmfestivalen SVEND 
 

Mediefag SVEND-festivalen viser en eller flere af vinderfilmene fra vores filmfestival Lille 
Svend. 

Vall de Tenes (Catalonien) 
 

spansk 12-14 elever udveksles i 2 x en uge (privat indkvartering) 

La Salle (Mexico) 
 

spansk 12-14 elever udveksles i 2x tre uger (privat indkvartering) 

Haars skole 
 

spansk Besøg af elever med spansk som valgfag 

Svendborg Orienteringsklub 
 

AT/in/hi Innovation om det historiske Svendborg kombineret med produktion af turist-oløb 

Sygeplejeskolen 
 

Bio/NF/ Bi: f.eks Diabetesforløb; NF: Erhvervspraktik/projekt praktik 

Rantzausminde Skole Bio og 
Samfundsfag 

Folkeskolesamarbejde 

Haars skole 
 

Bio Folkeskolesamarbejde 

Haars skole Tysk Folkeskolesamarbejde 

Institut for 
Menneskerettigheder 

Samfundsfag Foredrag, besøg samt  

Besøg og genbesøg i byretten Samfundsfag Overværelse af retssager, hvorefter dommeren kommer på besøg på SG og taler om 
den konkrete retssag og retssystemet generelt 



Kriminalforsorgen Samfundsfag Besøg af fængselslærer, Poul Ketelsen, der fortæller/svarer på spørgsmål om 
hverdagen i et fængsel for indsatte og ansatte, samt om resocialisering og specifikt 
om undervisning i fængsler 

Danske Bank Samfundsfag Besøg af bankfuldmægtig, der fortæller om/ svarer på spørgsmål om 
bankvirksomhed og finansverdenens rolle i nationaløkonomien 

CC Jensen Samfundsfag Besøg af  ULRICH RITSING, sales & marketing director, ur@cjc.dk, om vilkårene for en 

dansk mellemstor international virksomhed – herunder årsager til og udvikling i 

outsourcing/off shoring til andre lande 

Svendborg Graphic Dansk Klassebesøg på festivalen inkl. oplæg fra arrangørerne (biblioteket) 
BkB udstiller Graphic Novels i Borgerforeningen  

Johannes Jørgensens 
hus/Svendborg Bibliotek 

Dansk Rundvisning for klasser 

Svendborg Folkedansere  
 

Idræt Besøg og deltagelse i træningen for idræt b-hold 

Solo Fitness og Fitness.dk 
 

Idræt Holdtræning for idræt b-hold 

Svendborg Admirals 
 

Idræt Besøg og træning i klubben 

Svendborg Golfklub 
 

Idræt Golfforløb for idræt b-hold i klubben 

Fyns Amts Avis 
 

Dansk Essaykonkurrence 

Fyns Amts Avis 
 

Dansk Klummeskrivning (nyt samarbejde) 

Tåsingeskolen 
 

Musik Besøg i forbindelse med Mus-lejr 

Haars Skole 
 

Musik Besøg i forbindelse med Mus-lejr 

Ollerup Musikefterskole Musik Bigband, gratis adgang til koncerter, samarbejde om fællesarrangementer, 
talentudvikling 

Baggårdteatret 
 

Dansk/musik Innovationsprojekt 1.g 

mailto:ur@cjc.dk


Naturama Biologi Samarbejde mellem Naturama og BioA-studieretninger, med det formål at udvikle 
engagerende UV-forløb på og omk. museet – samt bygge bro mellem institutionerne 
til gensidig nytte og inspiration. 

Vand&Affald Kemi, biologi, 
NF 

Innovationsprojekt om skybruds-anlæg. Besøg på vandværk og rensningsanlæg. 

SDU, Syddansk Universitet 
 

Matematik Workshop om robot-arme. Armens længde og vinkler, programmering 

SDU 
 

NV Workshop om droner. Byg din egen drone og flyv den. 

Far&Søn 
 

Bioteknologi Besøg i bryggeriet 

Svendborg Musikskole 
 

Musik Instrumentalundervisning 

IGF-Danmark 
 

Musik Besøg af unge dansere og musikere fra Vestbengalen i Indien 

Besøg i byrådet Samfundsfag Overværelse af byrådsmødet til åbningsdebatten efter den nye konstituering efter 
KV17 

Røde kors Samfundsfag Oplæg om livet på et asylcenter af daværende projektkoordinator for Røde Kors 
Signe Pejstrup 

Navteam Samfundsfag Oplæg om hvordan det er at være virksomhed i en globaliseret verden, hvilke 
udfordringer og muligheder det giver for dem? 

Forsorgsmusset  
 

Historie + dansk Rundvisning om forholdene på Fattiggården  

Odense Symfoniorkester 
 

Musik Opførelse af Carl Orff: “Carmina Burana” 

Assistens Kirkegård, 
Svendborg 

Religion Rundvisning for RelB-klasser 

SAK Billedkunst Besøg af klasser, når det er relevant. 1 gang har BkB udstillet i “Privaten” -  

virksomhed/institution fag 

Kunstbryggeriet Far & Søn Kemi og dansk 

Bergmannhus dansk 



Vor Frue Kirke Dansk og 
historie 

Phoenixville Area High School Engelsk 

  

  

  

 


