Udvekslingsophold
Frankrig, Italien, Kina, Mexico, Spanien, Tyskland & USA

International profil
Svendborg Gymnasium indgår i fællesskabet Globale
gymnasier med en lang række skoler rundt om i verden. Det
betyder, at du får mulighed for at komme på udveksling i lande
som Spanien, Frankrig, Italien, Mexico, Kina, Tyrkiet og USA.
Under opholdet bor du som elev hos en værtsfamilie, imens du
følger undervisning på ét af de gymnasier, vi samarbejder med.
Rejsen giver dig en unik mulighed for at træne dit
fremmedsprog. Men derudover så er målet med alle
udvekslinger at styrke din mulighed for at forstå og respektere
kulturelle normer og forskelle. Det er også et mål at udfordre
dig socialt, så du bliver bedre forberedt på at kaste dig ud i et
kulturmøde eller at tage på en rejse en anden gang.
Samarbejdet betyder også, at du i løbet af din studietid kan
møde udenlandske elever på udveksling her på skolen. Det giver
en dejlig international stemning. Tag derfor godt imod dine
studiekammerater fra udlandet, så de får mange og gode
oplevelser med sig tilbage.

Globale Gymnasier er et netværk af gymnasieskoler,
der har forpligtet sig på at arbejde med uddannelse
og dannelse i et globalt perspektiv, fordi vi mener at
globaliseringen er et grundvilkår for vores elever.
Globale Gymnasier ser det som sin opgave at uddanne elever til
at begå sig i en kompleks verden igennem de tre
uddannelsestyper, vi repræsenterer: STX, HTX og HF. Vi ønsker
at de kan agere som demokratiske, globale medborgere.

Frankrig,
Perpignan
Hvornår?
Hvert efterår i uge 41 og 42 får 12-15 elever
mulighed for at komme 10-14 dage til Perpignan i
Sydfrankrig. Perpignan ligger nær grænsen til
Spanien og lige ud til Middelhavet.
For hvem?
Elever i 2.g med Fortsætterfransk B, og elever i 3.g
med Begynderfransk A. Eleverne rejser sammen
med en lærer.
Formål
Mulighed for at få talt fransk med ”rigtige”
franskmænd, men også at stifte bekendtskab
med den franske kultur og det franske skolesystem, som er meget anderledes end det
danske. Eleverne deltager sammen med deres
udvekslingspartner i skoledagen på Lycée Saint
Louis de Gonzaque.

Krav for at kunne komme i
betragtning
For at kunne komme i betragtning, skal du skrive
en motiveret ansøgning og være interesseret i at
dygtiggøre dig i fransk - og selvfølgelig have lavt
fravær.
Egenbetaling
Prisen ligger mellem 3.000-4.000 kr. Derudover
kommer lommepenge, men du får kost og logi
hos din værtsfamilie. I foråret kommer
franskmændene på genbesøg hos os, og så skal
du kunne modsvare et betalt ophold for din
franske kammerat, når denne efterfølgende skal
bo hos dig.
Kontakt
Allan Moberg Andreasen,
ama@svendborg-gym.dk

Italien,
Firenze
Hvornår?
Udvekslingen til Firenze foregår i efteråret. Vi rejser
med ca. 15 elever og du skal selv være vært for en
italiensk elev i det efterfølgende forår. Man kan også
komme i betragtning til at komme med det følgende
efterår, hvis man har en italiensk elev boende i
foråret, da det italienske gymnasium rejser med en
hel samlet klasse. Udvekslingen er ca. en uge både i
Italien og her.

For hvem?
Elever i 2. eller 3.g eller 2. HF. Ansøgningen sker før
sommerferien for ture samme efterår.

Formål
Formålet med rejsen er interkulturel udveksling med
jævnaldrende italienske elever, der som dig skal
gebærde sig på et andet sprog end modersmålet. Du
bor hos en italiensk familie og oplever hverdagen og
samtidig får du et unikt blik ind i byen Firenzes kultur
og historie. Udvekslingen er bygget op omkring de
kunstneriske fag og de humanistiske fag –
billedkunst, historie, religion, Kultur- og samfundsfag
(HF), oldtidskundskab og med på turen er en lærer,
der har mindst et af disse fag. Din italienske
kammerat passer sin skole i hverdagstimerne, mens
du og resten af holdet er ude at studere kunst-

museer, kirker, statuer og renæssancebyggeri i
massevis. Så turen henvender sig til elever på tværs
af studieretninger, der synes at alle former for kultur
er spændende.

Krav for at kunne komme i
betragtning
Du skal skrive en motiveret ansøgning og i den
sammenhæng lægger vi vægt på, at du både kan og
vil indgå i det samarbejde, der er mellem eleverne
og læreren, om de ting I skal se i Firenze. Det
betyder, at du meget gerne må byde ind med viden
fra de fag, du har og have lyst til at fortælle dine
rejsekammerater om dette eller hint, så I sammen
skaber et billede af byen og historien Firenze.
Du skal samtidig være klar til at åbne dit hjem for
en italiensk kammerat i foråret, hvor du, sammen
med dit rejsehold, planlægger og gennemfører
aktiviteter for de italienske kammerater. De følger i
nogen grad din skoledag og du skal være klar til at
hjælpe din kammerat til rette på skolen.

Egenbetaling
Regn med i omegnen af 2500 for fly og transport til
og fra København og læg dertil de udgifter, du har
ved at være i Italien (lommepenge – ophold betales
af din italienske kammerat). Samtidig skal du være
klar til at betale for italienernes ophold i Danmark,
når denne efterfølgende bor hos dig. Dvs. mad,
entreer til de steder I besøger, bus og tog, hvis I
tager på tur.
Kontakt
Kirsten Falkesgaard Slot , ks@svendborg-gym.dk

USA,
Phoenixville,
Pennsylvania
Hvornår?
Udvekslingen til Phoenixville, Pennsylvania i USA
ligger i 2.g. Vi besøger typisk Phoenixville i uge
41, og der er genbesøg ugen efter påske. Vi er
afsted i 7-10 dage (varigheden er afhængig af,
om vi vælger at tage et par dage i New York City).
Amerikanerne genbesøger os i ca. 7 dage.
For hvem?
Elever i 2.g med Engelsk på A-niveau
Formål
Vi går i skole og deltager i amerikanernes øvrige
hverdag i Phoenixville, og de gør det samme, når
de kommer her.
Krav for at kunne komme i
betragtning
For at komme i betragtning skal du have
mulighed for at have en amerikansk elev boende
og være hjemmeboende (der skal være forældre
i hjemmet). Du skal skrive en motiveret
ansøgning og selvfølgelig have lavt fravær.
Egenbetaling
Udgifterne til turen ligger på ca. 6.000 kr.
(eksklusiv turen til New York City).
Kontakt
Mette Krog, mk@svendborg-gym.dk

Mexico City
Hvornår?
Opholdet ligger i 3.g med 3 uger i Mexico i
efteråret omkring ”Día de Muertos” og
efterfølgende 3 ugers genbesøg i Danmark i
forlængelse af påsken. Herimellem skal du
beregne et antal møder med forberedelse på
både besøget i Mexico samt fælles planlægning
af genbesøget i DK.
For hvem?
Elever med spansk på A-niveau
Formål
Give dig en oplevelse udover det sædvanlige,
hvor du vil møde en kultur der på mange måder
er fuldstændig fremmed fra din egen, men som
samtidig er et møde med et andet ungt
menneske og dennes familie der trods store
kulturelle forskelle, viser en lighed i følelser,
glæder og bekymringer som alt andet lige er
alment menneskelige vilkår. En oplevelse der
beriger dig med en forståelse for andres
handlinger og følelser gennem et indblik i
andre menneskers liv, kultur og historie; og

som hurtigt og effektivt styrker og øger det
spanske ordforråd, som du arbejder på at lære.
Krav for at kunne komme i betragtning

Spansk på A-niveau samt en motiveret ansøgning
hvor du argumenterer for, hvorfor netop du bør
komme i betragtning, hvad du ønsker at bidrage
med som gæst i Mexico, som vært i Danmark og
som kammerat i et større fællesskab? Det spiller
ingen rolle om du er flyttet hjemmefra, blot du
kan tage ansvar for din mexicanske kammerat
under dennes ophold i DK.
Egenbetaling
Flypriserne kan svinge mellem 6.000 og 7.500 kr.
Dertil kommer en egen betaling på ca. 1.000 kr.
for særligt tilrettelagt spanskundervisning for dig
og dine kammerater under jeres 3 ugers ophold i
Mexico. Ophold på den mexicanske skole, La Salle
og i din værtsfamilie er betalt af værtslandet, men
du skal beregne at du skal kunne modsvare et
betalt ophold for din mexicanske kammerat, når
denne efterfølgende skal bo hos dig. Dvs. Mad,
entréer til de steder I beslutter jer for at besøge i
DK, bus-og togbilletter, etc.
Kontakt: En spansklærer

Kina, Handan &
Beijing
Hvornår?
Turen er placeret umiddelbart efter efterårs-ferien i
3.g/2.hf og har en varighed af 10-11 dage.
Efterfølgende er der genbesøg i Danmark i for-året.
Derudover skal påregnes et par dage med møder
og planlægning
For hvem?
Alle 3.g-elever og 2.hf-elever, der har interesse i at
skrive SRP eller SSO om et tema omkring Kina
Formål
Turen er delt med ca. halvdelen af tiden i byen
Handan (storby ca. 600 km fra Beijing), hvor vi
besøger vores partnerskabsskole, Handan Middle
School no. 4. Du bor hos en værtsfamilie og følger
med i skole. Derudover er du på ture med skolen og
din værtsfamilie.
Den anden halvdel af tiden er i Beijing, hvor vi
tilrettelægger et fagligt program med besøg på
politiske og kulturelle institutioner samt
virksomheder, så du kan få bedst mulig viden og
empiri til din SRP eller SSO
Krav for at kunne komme i
betragtning
Du skal skrive SRP eller SSO om noget vedr. Kina,
skrive en motiveret ansøgning samt have vist, at du
kan passe skolen uden for meget fravær.
Du skal kunne være vært for en kinesisk gæst og du
må ikke være flyttet hjemmefra, da der skal være
forældre i hjemmet.
Egenbetaling
Ca. 8.000 kr. til rejsen, lommepenge (få) samt
betale for mad osv. ved genbesøg af kinesisk gæst.
Kontakt
Niels Becher Johannesen (NJ), Mathias Binzer
(MMB) eller Anne Bang (AB)

Tyskland,
Saarbrücken
Hvornår?
Rejsen til Tyskland er i efteråret i 2.g, og du skal
selv være vært for en tysk elev i foråret i 1.g. Både
besøg fra og i Tyskland er på 7-9 dages varighed.
For hvem?
Elever i 2.g med Tysk på enten B- eller A-niveau
Formål
Formålet er at møde den tyske kultur i øjen-højde
ved at leve i en tysk families hverdag, gå i tysk skole
og se en del af Tyskland, som man ellers aldrig ser
som dansker. Saarbrücken ligger i Saarland, som er
den sydvestlige ende af Tyskland, og Bundeslandet
grænser op til både Frankrig og Luxemburg.

Krav for at kunne komme i
betragtning
For at komme i betragtning skal du have mulighed
for at have en tysk elev boende og være
hjemmeboende (der skal være forældre i
hjemmet), skrive en motiveret ansøgning og
selvfølgelig have lavt fravær.
Egenbetaling
Rejsen med tog til og fra Saarbrücken koster cirka
2.500 kr. Du skal derudover beregne, at du skal
kunne modsvare et betalt ophold for din tyske
kammerat, når denne efterfølgende skal bo hos
dig.
Kontakt
Mette Brusgaard, mbg@svendborg-gym.dk

Spanien,
Barcelona
Hvornår?
Ophold 1 uge i Spanien i efteråret i 2.g og
efterfølgende 1 uges genbesøg i Danmark i
foråret. Herimellem skal du beregne et antal
møder med forberedelse på både besøget i
Spanien samt fælles planlægning af genbesøget i
Danmark

familie der trods flere kulturelle forskelle, viser
en lighed i følelser, glæder og bekymringer
som alt andet lige er alment menneskelige
vilkår.
En oplevelse der beriger dig med en forståelse
for andres handlinger og følelser gennem et
indblik i andre menneskers liv, kultur og
historie; og som hurtigt og effektivt styrker og
øger det spanske ordforråd, som du arbejder
på at lære.
Krav for at kunne komme i
betragtning
Spansk på A-niveau samt en motiveret
ansøgning hvor du argumenterer for, hvorfor
netop du bør komme i betragtning, hvad du
ønsker at bidrage med som gæst i Spanien,
som vært i Danmark og
som kammerat i et større fællesskab? Det er
bedst at du stadig bor hjemme hos dine
forældre, fordi de spanske elever er typisk 1 –
2 år yngre end dig.

For hvem?
Elever med spansk på A-niveau
Formål
Give jer en oplevelse udover det sædvanlige,
hvor du vil møde en kultur der på flere måder er
anderledes end din egen, men som samtidig er et
møde med et andet ungt menneske og dennes

Egenbetaling
Flypriserne kan svinge mellem 2.500 og 3.500
kr. Opholdet på den spanske skole i
Grannollers og i din værtsfamilie, er betalt af
værtslandet, men du skal beregne at du skal
kunne modsvare et betalt ophold for din
spanske kammerat, når denne efterfølgende
skal bo hos dig. Dvs. mad, entréer til de steder
I beslutter jer for at besøge i Danmark, bus-og
togbilletter, etc.
Kontakt
En spansklærer

At rejse er at leve

