
 

   

I et samarbejde mellem og 

 

Design, digital kommunikation og kemisk 

slikfremstilling 

 

Hvordan er det at gå på et teknisk gymnasium? Og hvilke fag har man egentlig? Kom til 
Girls’ Day in Science på Teknisk Gymnasium Silkeborg og oplev, hvordan det er at være 
studerende netop der.  

Teknisk Gymnasium Silkeborg inviterer til en spændende og lærerig dag med 
naturvidenskab, kommunikation og design i fokus. Det bedste ved dagen er, at det kun er 
piger der er inviteret. 

Piger kan være mindst lige så seje til det der med kemi og computere som drenge. Derfor 
får alle piger nu mulighed for at udforske naturvidenskaben under vejledning af piger fra 
Teknisk Gymnasium Silkeborg (TGS). Dette foregår i fire workshops: 

 Biotech  

 Teknologi/design  

 Science  

 Kommuikation og IT  

 

Forberedelse 

Du skal forud for besøget:  

• Besøge skolens hjemmeside på https://www.college360.dk/find-din-uddannelse/htx-
teknisk-gymnasium og undersøge, hvilke studieretninger, de tilbyder  

• Forberede spørgsmål til de piger, du møder, om valg af studieretning og/eller tanker 
ifm. uddannelsesvalg 

 

 

(Se program på næste side)  

https://www.college360.dk/find-din-uddannelse/htx-teknisk-gymnasium
https://www.college360.dk/find-din-uddannelse/htx-teknisk-gymnasium
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Program for dagen 

Tidspunkt Aktiviteter 

08:30 – 08:40 Velkomst v./ Rektor Peter Grønlykke 

08:40 – 09:40 Oplæg ved tidligere elever fra Teknisk Gymnasium Silkeborg 

09:40 – 09:55 Pause 

Der tilbydes vand og frugt 

09:55 – 12:00 Aktiviteter i fire workshops 

12:00 – 12:30 Frokost i Elevhuset (medbring madpakke) 

12:30 – 13:15 Aktiviteter i fire workshops- produkter laves færdige 

13:15 – 13:30 Opsamling og produktpræsentation 

13:30 – 14:30 Speeddating og kage 

14:30 Tak for i dag 

 

 

Praktisk information 

• Tid: 2. oktober 2019, kl. 08.30–14.30  

• Sted: Teknisk Gymnasium Silkeborg, Kejlstrupvej 87, indgang A, 8600 Silkeborg 

• Kontaktoplysninger: Marianne Borgstrøm, mar@college360.dk, tlf. 8923 4011 

• Skolen skal kontakte gymnasiet på dagen, hvis de bliver forsinket 

• 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 
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