Slagelse Gymnasiums internationale strategi
SAMMEN ÅBNER VI VERDEN
Vi er nysgerrige og udfordrer den enkelte fagligt og personligt
Vi har et stærkt fællesskab præget af gensidig respekt
Vi tager ansvar og skaber plads til drømme
Indledning:
På Slagelse Gymnasium vil skabe mulighed for, at vores elever kommer ud af
klasselokalerne og oplever kulturmøder. Kulturmøder skaber nysgerrige og tolerante
mennesker, der forstår verdens mangfoldighed. Vi har som almendannende
uddannelsesinstitution en forpligtelse til at vise vores elever verden – at mennesker
tænker, bor, spiser, går i skole på andre måder end vi gør. Det er en del af det
globale medborgerskab og at være demokratisk dannet. Vores elever øver sig i
interkulturel dannelse og global faglighed, når de rejser til udlandet.
På Slagelse Gymnasium er studierejser en integreret del af undervisning. Det
betyder, at alle vores klasser minimum én gang skal på en fælles rejse til udlandet.
Når vores elever rejser går de stadig i skole men klasserummet er flyttet fra Slagelse
Gymnasium ud i verden. Når elever rejser med Slagelse Gymnasium, så er de
ambassadører fra skolen og på rejser gælder derfor fuldstændig de samme regler
som på gymnasiet.
Prisloftet for en almindelig studierejse i 2.g og på HF er 4200 kr. eksklusiv mad og
lommepenge. Efter aftale med klassens elever og forældre, så kan prisloftet hæves,
hvis alle forældre i klassen er enige herom.
Rejser:
Alle 2. g og 1. hf klasser rejser på studietur i foråret. Rejsen planlægges så vidt muligt
på STX af studieretningslærerne og på HF af engelsk og dansklærerne hvis muligt.
Klassernes øvrige lærere har naturligvis også mulighed for at byde ind i på
studierejsen. Studierejsen skal have et fagligt indhold der bør indgå som en del af et
eksamenspensum.
Global Society Class – den engelsksprogede studieretning har en udvekslingsaftale
med Concord Carlisle Highschool nær Boston, hvor der udveksles i 2. g. I 3.g har
klassen en kortere rejse til Bruxelles med samfundsfag.
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Studieretningerne med Idræt på A- niveau rejser i 1.g, ud over den obligatoriske
studietur i 2.g, til Norge i for at stå på ski som en del af deres pensum. Her foregår
blandt andet et samarbejde med et gymnasium som arbejder med eliteskiløbere.
Vi har en udvekslingsaftale med Gymnasium nummer 8 og 56 i Whenzou i Kina.
Denne rejse tilbydes hvert år alle elever på Slagelse Gymnasium som også skal tage
imod en kineser, når de genbesøger os.
Elever som har spansk tilbydes i deres efterårsferie at komme på sprogskole i
Málaga. Rejsen ledes af en af gymnasiets spansklærer.
International koordinator.
Slagelse Gymnasium har en international koordinator som har ansvaret for at være
opsøgende i forhold til gymnasiesamarbejder med udlandet og vedligeholde
allerede etablerede kontakter. Den internationale koordinator er også ansvarlig for
at finde elever til udvekslingsrejserne og står som arrangør af og er ansvarlig for
genbesøgene på Slagelse Gymnasium.
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