Skema over udbudte tilbud fra ÅSG til vores kontaktfolkeskoler. Kontakt: asgmm@aarhusstatsgymnasium.dk
Som udgangspunkt varer workshops/oplæg ca 1,5 time
Nr. på tilbud

Hvor

Fag

Underviser

Titel/overskrift

1

ÅSG eller
kontaktskole

Alle

3g elever

SRP-emner

2

ÅSG

Alle

Fysik/historie-lærere i 1g Projektdag

3

ÅSG eller
kontaktskole

Alle

Elevrådet

4

ÅSG

Billedkunst

5

AROS

6

Abstract (max 30 ord)

Forslag til (folkeskole)fag
Kort beskrivelse af
for hvilke undervisningen undervisningens form
er særlig relevant.
3g elever fortæller om det emne, de har skrevet det store studieretningsprojekt om.
Dansk, engelsk, musik,
Oplæg og evt
Eksempler fra tidligere år: Anabolske steoider, Parabener og crem, Identitet og det
historie, samfundsfag, tysk, demonstrationsforsøg
senmoderne samfund, Diabetes, Depression, Kloning, Raketter, Våbenkapløb, Social arv, billedkunst, matematik,
Den koldekrig, Ebola, Narcissisme, Valgsystemer, Social arv, Vietnamkrigen,
fysik, biologi, kemi.
Flygtningekrisen, Politisk kommunikation, Ensomhed....

Målgruppe

Talenteelever

Fysik, historie, dansk,
samfundsfag og mange
andre fag
Faguafhængigt

Oplæg og workshops

Hele klasser

Elevdemokrati i
praksis

Samarbejde med klasse på ÅSG i forbindelse med undervisningsforløb. F.eks:
Verdensbilledets udvikling (fysik+ historie: 1g forår), Politiske taler (dansk+samfundsfag:
1g efterår)
Hvordan elevrådet fungerer i praksis på ÅSG. Hvorfor er elevrådet nødvendigt og
relevant? Hvad gør man i praksis for at få et elevråd til at fungere?

Oplæg, workshops

Skolens elevråd, Hele
klasser, dele af
klasser/årgange

BK-lærer

Jorn på ÅSG

Fokus på Asger Jorn og Cobra med udgangspunkt i ÅSG, mulighed for selv at producere

Billedkunst

Workshop

Hele klasser

Billedkunst

BK-lærer

Billeders betydning

Workshop

Hele klasser

Århus

Billedkunst

BK-lærer

Street Art

En tur på ARoS, hvor eleverne lærer om betydningsanalyse ud fra samtale om forskellige Billedkunst
værker.
Fokus på street art i Århus. Mulighed for selv at lave det
Billedkunst, design

Workshop

Hele klasser

7

ÅSG

Billedkunst

BK-lærer

Magi + fotografi

Workshop

Hele klasser

8

ÅSG

Billedkunst

BK-lærer

Krop og køn

Hvad gør det magiske magisk? Om magisk realisme i den visuelle kultur og i kunst og det Billedkunst, design
at skabe et magisk fotografi
Krop og køn tematiseret i kunsten - om at bruge sin kroppe til at sige noget om køn
Billedkunst, design

Workshop

Hele klasser

9

ÅSG

Billedkunst

BK-lærer

Tableaux vivant

Om at bruge kroppen til at lave billedanalyser

Billedkunst, design

Workshop

Hele klasser

10

ÅSG

Billedkunst

BK-lærer

Workshop

Hele klasser

ÅSG

Billedkunst

BK-lærer

Billedkunst, design

Workshop

Hele klasser

12

ÅSG

Billedkunst

BK-lærer

collective making

Billedkunst, design

Workshop

Hele klasser

13

ÅSG eller
kontaktskole
ÅSG eller
kontaktskole

Biologi

BI-lærer+ evt elever

Biologi

Biologi

Oplæg og debat

Biologi

BI-lærer+ evt elever

Biologi

Sammenhængen mellem det at skabe og det at ødelægge tematiseret med kunstværker
og praksisarbejde
Om fotografiets muligheder historisk og nu - omsat til praksisøvelser. Hvad gør et
fotografi/billede godt?
Om det at skabe - hvor kommer ideer fra - om at skabe sammen og skabe videre. evt
sammen med Kunsthal Aarhus
Seksual undervisning: Oplæg af C-niveau elever om prævention og seksuelt overførte
sygdomme
Alger og insekter på menuen. Verdens befolkning vokser stadig . Kan vi skaffe mad nok til
alle? Vi diskuterer fødevareforsyning og nye former for mad.

Billedkunst, design

11

Destruktion og
skabelse
Det gode shot

Biologi

Oplæg, diskussion og
øvelse

Hele klasser udskolingsklasser
Hele klasser udskolingsklasser

15

ÅSG eller
kontaktskole

Bioteknologi

BT-lærer + evt elever

Bioteknologi

CSI: Eleverne leger selv detektiver og skal løse en opstillet case ved hjælp af viden om
DNA-analyser

Biologi

Oplæg og eksperimentelt Hele klasser arbejde
udskolingsklasser

16

BT-lærer + evt elever

Bioteknologi

17

ÅSG eller
Bioteknologi
kontaktskole
ÅSG/Kontaktskole Dansk

DA-lærer + elever

18

ÅSG/Kontaktskole Engelsk

EN-lærer

Tekstanalysen i
folkeskolen og
gymnasiet:
Student Grammar

Hvor langt er genteknologien i plante- og dyreproduktion nået og hvilke etiske
Biologi
dilemmaer giver det anledning til?
Vores elever underviser folkeskoleelever i tekstanalyse med særligt fokus på forskellene i Dansk
den praksis, de er vant til i folkeskolen, og den, de vil møde i gymnasiet

19

ÅSG/Kontaktskole Engelsk

20

ÅSG/Kontaktskole Engelsk

21

ÅSG

22

23

14

Oplæg og debat
Workshop

Hele klasser udskolingsklasser
Hele klasser udskolingsklasser

Engelsk

Workshop

Hele klasser udskolingsklasser

Engelsk

Workshop

Hele klasser udskolingsklasser

Engelsk

Workshop

Fysik

Grammatikworkshop ledet af ÅSG-elever - undervisning i øjenhøjde! Her undervises i
grundlæggende engelsk grammatik og der er tid og plads til en uformel snak om det at
have engelsk og gå i gymnasiet generelt.
EN-lærer
American History
USA's historie, fra Pocahontas til Michael Jackson, formidlet gennem sang og musik. Vi
Through Music
tager udgangspunkt i kendte sangtekster og gennem kreative øvelser får eleverne lært
noget om USA og får snakket en masse engelsk!
EN-lærer
Grammarliciousness Sjov og anderledes grammatikworkshop med fokus på grundlæggende engelsk
grammatik.
Fysik-elever + evt elever Farver
Vi undersøger forskellige kemiske og fysiske egenskaber ved lys og farver.

ÅSG

Fysik

Fysik-elever + evt elever Frit fald

Hvordan falder en genstand i tyngdefelet og hvilken indflydelse har luftmodstanden?

Fysik/kemi

ÅSG eller
kontaktskole

Historie

LP

Oplysningstiden og dens betydning for det danske demokrati: Oplæg hvorefter eleverne Historie og samundsfag
skal skabe skuespil/performance ud fra kilderne til oplysningstiden og deres perspektiv til
det danske demokrati i dag

Historie og
samfudnsfag

Fysik/kemi

Hele klasser udskolingsklasser
Oplæg, gruppearbejde og Hele klasser, dele af
eksperimentelt arbejde klasser. Alle niveauer
Oplæg, gruppearbejde og Hele eller dele af klasser eksperimentelt arbejde udskolingsklasser
Oplæg + skuespil

Hele klasser udskolingsklasser

24

ÅSG

Kemi

Kemi-lærer

Vand

25

ÅSG eller
kontaktskole

Matematik

Mat-lærer

26

ÅSG eller
kontaktskole

Matematik

Mat-lærer

27

ÅSG/Kontaktskole Matematik

Ma-Fy-lærer

28

ÅSG/Kontaktskole Matematik

Ma-lærer

29

ÅSG/Kontaktskole Matematik

Ma-lærer

30

ÅSG/Kontaktskole Mediefag

Me-lærer + elever

31

ÅSG/Kontaktskole Mediefag

Me-lærer + elever

32

Samf eller historielærer
(JR)
Samf-lærer

35

ÅSG eller
Samfundsfag
kontaktskole
ÅSG eller
Samfundsfag
kontaktskole
ÅSG eller
Samfundsfag
kontaktskole
ÅSG eller kontaktskole
Samfundsfag

Natur og teknik

Oplæg, gruppearbejde og Hele klasser. Alle
eksperimentelt arbejde niveauer

Primtallenes
Primtal er nogle særlige tal, der følger et bestemt system, men kan vi overhovedet bruge
forunderlige verden dem til noget og hvilken rolle spiller de rundt omkring? Også relevant for dansk hvis de
eksempelvis har læst et uddrag af/set forestillingen "Den mystiske fortælling om hunden
i natten".
Kan vi forudsige
Big data kan bruges til at forudse hvad du har tænkt dig at gøre. Vi sætter spor både
fremtiden?
fysisk og digitalt og til sammen kan vi udnytte dem til at finde ud af hvordan vi bedst
muligt sælger dig forskellige produkter
Solure
Hvordan virker solure? Eksempler på solure fra antikken.

Matematik, samfundsfag,
engelsk, dansk

Oplæg, workshops

Hele klasser, dele af
klasser/årgange

Matematik, samfundsfag

Oplæg, workshops

Hele klasser, dele af
klasser/årgange

Fysik, matematik

Oplæg og workshops

Matematik i
Antikken.
Poker

Synligt matematik i Antikken. - Bygningskonstrutioner: Kupler, Søjler,
forsvindingspunkter, krumninger, ..
Sandsynlighedsregning - Hvordan regner du den ud? Matematikken bag pokerspillet

Matematik

Oplæg og workshops

Matematik

Oplæg og workshops

Vores elever laver små øvelser med folkeskoleeleverne med særligt fokus på fx
komposition eller montageklipning
Vores elever laver små øvelser med folkeskoleeleverne med særligt fokus på fx
komposition eller montageklipning
Informationssøgning i forbindelse med skrivning af projektopgaver

Mediefag

Workshop

Mediefag

Workshop

Projektopgaven

Oplæg og workshops

Samf-lærer

At fortælle med
levende billeder
At fortælle med
levende billeder
Informationssøgning
Ulighed i DK og
verden
Den lykkelige
dansker
Samfundsfag

Hele klasser udskolingsklasser
Hele klasser udskolingsklasser
Hele klasser udskolingsklasser
Hele klasser udskolingsklasser
Hele klasser udskolingsklasser
Hele klasser

36

ÅSG eller kontaktskole
Samfundsfag

Samf-lærer

Samfundsfag

37

ÅSG/Kontaktskole Tysk

TY-lærer + ÅSG-elever

38

ÅSG/Kontaktskole Tysk

39

33

Små sjove og illustrative forsøg med vand bundet sammen af forklaringer

Hvad er økonomisk ulighed og hvordan måler man det? Hvilket land er verdens mest lige Matematik, samfundsfag
land og er det helt lige meget, hvordan vi måler det?
DK er et af verdens lykkeligste lande, men hvordan måler man et begreb som lykke?
Samfundsfag, matematik

Oplæg, workshops

Socialisering - bestemmer du selv hvem du er/bliver eller bestemmer samfundet det? + Samfundsfag
samfundsfaglig metode: Oplæg + fælles undersøgelse af gruppen ifht. overspørgsmålet +
små gruppepræsentationer af resultaterne evt. til brug på folkeskolen/andre
elever/egen lærer
Lav jeres eget EU: Skiftevis korte oplæg og gruppearbejde om EU, hvor eleverne vha.
Samfundsfag
nytilført viden om EU skal skabe deres eget EU. Efterfølgende præsentation evt. til brug
på folkeskolen/andre elever/egen lærer

Workshop

Grammatik

Grammatikworkshop ledet af ÅSG-elever

Tysk

Workshop

TY-lærer + ÅSG-elever

Tysk Temaundervisning.

Tysk

Workshop

ÅSG/Kontaktskole Tysk

TY-lærer

Tysk

Møde

Lærere

40

ÅSG/Kontaktskole Tysk

TY-lærer

Tysk

Workshop

41

ÅSG/Kontaktskole Tysk

TY-lærer

Tysk Temaundervisning.
Tysk Temaundervisning.
Tysk Temaundervisning.

ÅSG-elevbåren workshop med et tema, som vi har gennemgået i vores egen
undervisning. Feks: Landeskunde, Reise, Hamburg, Die moderne familie, Sport in
Deutschland
Mød en tyskgymnasielærer: Mulighed for fælles faggruppemøde mlm 2 eller flere
tysklærere i folkeskole og gymnasiet
Ordforrådstræning: træn ordforråd med Wörterspiele produceret og gennemført af
gymnasieelever
Flexuge: assistance i forbindelse med flexuger, der involverer tysk. Fx sparring med
tyskelever i gymnasiet i processen eller bedømmelse af produkter, som er udformet i
ugen.

Tysk

Workshop

Hele klasser udskolingsklasser
Hele klasser udskolingsklasser

34

Samf-lærer

Oplæg, workshops

Hele klasser, dele af
klasser/årgange
Hele klasser, dele af
klasser/årgange
Hele klasser udskolingsklasser

Oplæg og gruppearbejde, Hele klasser præsentation
udskolingsklasser
Hele klasser udskolingsklasser
Hele klasser udskolingsklasser

