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”På brobygningen i Visuel HF vil du både prøve at være med 

i moduler på The Animation Workshop og samt på Viborg 

Gymnasium & HF. På dit besøg på gymnasiet kommer du til 

at følge en visuel hf-klasse én dag, så du kan opleve, hvor-

dan man arbejder i gymnasiefagene, når man er visuel hf-

elev. Samtidig får du også et indblik i, hvordan de boglige 

gymnasiefag er tonet, når de afvikles i visuel hf-klasserne.” 
  

Visuelt HF og  

animationsskolen i  

Viborg 

Viborg Gymnasium & HF 
Skaldehøjvej 12 
8800 Viborg 



Ranum efterskole – brobygning 
Formålet med brobygningsforløbet er, at du prøver at 
være elev i gymnasiet (STX). I løbet af brobygningen 
vil du få en forsmag på den faglighed, der kendetegner 
gymnasiet. Vi vil gerne give dig et klart billede af, hvad 
det vil sige at være gymnasieelev fagligt og socialt. I 
klassen møder du de andre brobyggere og får udleve-
ret et program for de dage, du er i brobygning. Der vil 
blive tilknyttet en vejleder, så du kan få svar på alle di-
ne spørgsmål. Du vil også blive vist rundt på skolen, så 
du får et indtryk af stedet og se faglokaler. 
Emne: Bæredygtighed 

Film: Darwin’s Nightmare -  CFU 
 

 

Samfundsfag: Økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed - både i forhold til konkrete lan-
de og globalt. Globalisering – globaliseringens dimensioner. Immigration og flygtninge. 
 

Historie: Gennemgang af FN som institution, oprettelsen af FN og evt. 2020-målene(milliniumsmålene), push 

og pull-effekterne. 

 

Biologi: Mulige emner i biologi kunne være økosystemer, biomanipulation, bæredygtig udvikling 
og miljøkatastrofer. Måske evolutionsteori 
 

FN’s verdensmål: Mindre ulighed(punkt 10), bæredygtig byer og lokalsamfund(punkt 11) – 

til dels også afskaf fattigdom(punkt 1) og stop sult(punkt 2). 

 

STX på 2 år 



Viborg  

katedralskole 

Gymnasie /IB 



Brobygning på HF-Cold Hawaii: 
 
To dage med mediefag og surf. 
På to dage vil vi give jer et indblik i en Cold Hawaianers skolegang og tilværelse. 
 
I skal med i vandet i bølger eller fladt vand. I vil formentlig også stifte bekendstskab med vores surf/
skateboards 
 
Gennem forløbet vil I filme og redigere jeres oplevelser. og samtidig få indblik i filmens virkemidler og 
værktøjer 
 
Med venlig hilsen 

  

Claus Jokumsen 

Surf & kollegie ansvarlig 

HF  

Cold Hawaii 
 

 

Thisted gymnasium og HF 





Prøv dit gymnasium i Sverige med  

2 overnatninger. 

Et gymnasium i Sverige giver andre og nye 

muligheder—stadig med mulighed for  

uddannelse i Danmark bagefter. 


