
 

I et samarbejde mellem  og  

Girls’ Day in Science på College 360° - Teknisk Gymnasium 
Silkeborg 

 
Teknisk Gymnasium Silkeborg (TGS) inviterer den 12. september 2018 til en spændende og lærerig dag med 
naturvidenskab og design i fokus. Det særlige ved dagen er, at det kun er piger der er inviteret. 

På TGS er piger mindst lige så seje til det der med kemi, fysik, design og teknologi som drenge, og det vil vi 
gerne vise frem. Derfor får alle piger nu mulighed for at udforske naturvidenskaben under kyndig vejledning 
af dygtige piger fra TGS. Dette foregår i tre workshops, hvor der arbejdes aktivt med naturvidenskab og 
teknologi. Eleverne bliver hjulpet af piger som går på 2. eller 3. år på TGS. 

Forberedelse 

• At lærerne på skolen inddeler eleverne ligeligt til de tre workshops 
• At eleverne forbereder mindst ét spørgsmål til en af pigerne, som de skal møde ved speeddating 

sidst på dagen. Det kunne fx være ”var du god til matematik i 7. klasse? Hvad så med nu?” ”Er det 
svært at gå på et gymnasium med meget naturvidenskab?” 

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 
08.30-08.35 Velkomst ved rektor Peter Grønlykke 
08:35-08:40 Præsentation af dagens program ved Karina Kjeldsen 
08.40-08.45 Præsentation af Teknisk Gymnasium ved studievejleder, Disa Fink 
08.45-09.40 Oplæg ved tidligere elever fra Teknisk Gymnasium Silkeborg 
09.40-09.55 Pause m/vand og frugt 
09.55-12.00 Aktiviteter i tre workshops 
12.00-12.30 Frokost i Elevhuset 
12.30-13.15 Aktiviteter i tre workshops – produkter laves færdige 
13.15-13.30 Opsamling og produktpræsentation 
13.30-14.20 Speeddating og kage 
14.20-14.30 Evaluering 
14.30 Tak for i dag 
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De tre workshops 
1. Med fokus på materialer og genbrugstanken, skal I produktudvikle og fremstille designs, hvor ét produkt, 
der oprindeligt er designet til ét bestemt formål nu skal redesignes, så det bliver til noget nyt og 
anderledes. I skal hjemmefra medbringe ting og sager - eksempelvis dåser, knapper, dimser, diverse 
restmaterialer, nips, etc. eller et færdigt produkt, som I tænker, kan omarbejdes til et helt nyt produkt. 
 

2. Undrer du dig også over, hvordan ting virker? I fysik arbejder vi med at forstå den verden, der omgiver 
os. Vi vil her prøve at se verden med nye briller. Hvordan gør vi verden til et bedre sted gennem ex. nyere 
og bedre teknologi? Så hop med på fysikvognen og gør det sejt at være nysgerrig! 
 
3. Hvad består vores mad egentlig af? Lær at fremstille smagsstoffer på kemisk vis og prøv kræfter med 
kemisk slikfremstilling. Lær også, hvad der sker med maden, når vi skal omsætte den til energi i kroppen. 
Medbring et enkelt stykke vingummi eller sød lakrids. 
I løbet af dagen er det også muligt at møde både tidligere og nuværende elever fra TGS. 

 

Praktisk information 

• Dato: 12.september 2018 
• Tid: kl.08.30 – 14.30 
• Sted: Teknisk Gymnasium Silkeborg, Kejlstrupvej 87, indgang A, 8600 Silkeborg 
• Kontaktoplysninger: Sekretær Marianne Borgstrøm, mail: mar@college360.dk eller tlf. 8923 4011 
• Skolen skal ringe og give besked hvis I bliver forsinkede eller ikke kan komme på dagen 
• Vi har behov for information om særlige behov til frokosten (allergier, vegetar osv.) 
• Eleverne skal medbringe: 

o Snacks, hvis frokosten er senere end I er vant til 
o En lærer, som kender eleverne 
o Et digitalt medie (smartphone, computer eller lignende) til besvarelse af evalueringsskema 

 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Venlig hilsen, 
 
 Peter Grønlykke og Karina Kjeldsen,  
Teknisk Gymnasium Silkeborg 
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