
SG-deltagelse i faglige konkurrencer de seneste skoleår 
 

Konkurrencens titel Fag Kort hvad konkurrencen går ud på 

Danmarksmesterskabet i dansk 
stil 

dansk Skrive en novelle. 
Nanna 3.a  vandt 

De Eventyrlige Lege 2018 dansk Skab et kreativt produkt som knytter an til et eller flere af de motiver som 
HCA’s eventyr “Den grimme ælling” rummer. 
Astrid 3t vandt 2. præmien på 7.000 kr., som deles med resten af 3t. 

Georg Mohr matematik At løse svære matematiske opgaver – se http://www.georgmohr.dk/ 
Og hvis nogle klarer sig godt i anden runde så kan de gå videre til den 
nationale konkurrence. 

iLcompetition spansk, fransk, tysk  Sprog-olympiade for gymnasier (i EU) 

Samfundsfagscuppen Samfundsfag En årligt tilbagevendende landsdækkende innovativ konkurrence, hvor 
eleverne på baggrund af et fælles tema, beskriver og løser et 
samfundsmæssigt problem ved inddragelse af fagets discipliner 

Unge stemmer Samfundsfag En tilbagevendende skolekonkurrence, i sidste skoleår en landsdækkende 
konkurrence, hvor det handlede om at øge valgdeltagelsen blandt unge 

Valgkonkurrence Samfundsfag En tilbagevendende klassekonkurrence, hvor der kæmpes om at komme 
tættest på valgresultatet, uanset om det er Kommunalvalg, Folketingsvalg 
eller valg til EU –parlamentet. 

Aktiedysten Samfundsfag En landsdækkende skolekonkurrence, som man inviteres til, og derfor ikke 
deltager i hvert år. Man tildeles 1mio fiktive kroner, og “handler” danske 
aktier, efter en fastsat periode kåres en vinder. Der kommer gratis til 
Folkemødet på Bornholm med tre elever og en lærer. 

Vild med sprog Tysk DM i rap på tysk 
2mtTyF vandt 

GI-ultimateturnering 
 

Idræt Ultimateturnering for fynske gymnasieskoler som kvalifikation til DM 

Fodbold drenge 
 

Idræt Deltagelse i regionalstævner + evt. Kvalifikation til landsfinale 

Fodbold piger Idræt Deltagelse i regionalstævner + evt. Kvalifikation til landsfinale 

http://www.georgmohr.dk/


 

Biologiolympiaden Biologi og 
bioteknologi 

Konkurrence i teoretisk biologi og praktiske laboratorieøvelser. National 
skolerunde, semifinale og finale – og herefter mulighed for kvalifikation til 
den Internationale Biologiolympiade (IBO). 

Geografiolympiade NG Konkurrence i fagets teori og metode. National skolerunde, semifinale og 
finale med træningsophold – og herefter mulighed for kvalifikation til den 
Internationale Geo-OL. 

Novellekonkurrence Dansk Dansk forfatterforening afholder hvert år en novellekonkurrence. Magnus 
fra 3s gik til finalen på Askov højskole i skoleåret 15/16.  

Essaykonkurrence 
 

Dansk  Intern skrivekonkurrence på SG. Vinderessays trykt i FAA 

Fremtiden Spirer Innovation Konkurrence arrangeret af Andelskassen, hvor danske gymnasier 
konkurrerer om de bedste idéer til at løse udfordringer knyttet til 
udkantsområder 

World Robot Olympiad, WRO NV Design, konstruktion og programmering af robot med det formål, at 
skubbe andre robotter af banen. 

Projekt ForskerSpirer Alle fag Projekt Forskerspirer giver elever med et stort fagligt overskud, mulighed 
for at fordybe sig i et selvvalgt emne og udarbejde forslag til et 
forskningsprojekt.  
Man kan lave projekter inden for alle fagområder, og der er mange 
muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, 
samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab.  
SG har haft flere finalister og Emma Kjersgaard (3x 2015-2016) vandt sin 
kategori i 2015 og Cecilie Fenger (3u?) i 2006 

Unge Forskere Nat. Vid. Fag. Unge Forskere er Danmarks største naturvidenskabelige 
talentkonkurrence. Det er en konkurrence for børn og unge i grundskolen 
og på ungdomsuddannelserne, der elsker naturvidenskab og teknologi.  

SG har haft flere finalister, senest Johannes Skræp (3y 2017-2018). 

Science Talenter/Astra* Nat.Vid. Fag Science Talenter/Astra* tilbyder en lang række faglige aktiviteter for 
gymnasieelever med særlig interesse for naturvidenskab 

Filosofiolympiade filosofi Filosofihold må indsende 3 essays til bedømmelse i national konkurrence – 
de 2 bedste her fra går videre til international konkurrence 

 


