
 

Individuel udveksling mellem Thor-Heyerdahl-Gymnasium (Kiel) og 

Midtfyns Gymnasium (Ringe) 
 

 
 

På Thor-Heyerdahl-Gymnasium i Kiel lærer de tyske elever dansk som fremmedsprog, ligesom vi på Midtfyns 

Gymnasium lærer tysk. Partnerskabet mellem de to gymnasier giver eleverne ved begge skoler enestående 

muligheder for at lære det andet lands sprog og kultur at kende på nært hold.  

 

Hvis du har tysk, har du mulighed for at komme på individuel udveksling til Thor-Heyerdahl-Gymnasium 

og/eller at blive vært for en tysk elev derfra, som lærer dansk som fremmedsprog og ønsker at besøge dig og 

følge dig på Midtfyns Gymnasium. Indkvartering foregår privat og udvekslingen bygger i høj grad på 

relationen mellem den danske og den tyske elev og deres familier.  

 

Kathrin Beth (dansklærer på Thor-Heyerdahl-Gymnasium) og Hanne Nørby Knudsen (tysklærer på Midtfyns 

Gymnasium) er som kontaktpersoner ansvarlige for modtagelsen på skolerne og vil være behjælpelige under 

hele besøget. 

 

Opholdene varer typisk 2-4 uger og kan med fordel lægges på tidspunkter, hvor ens egen skole delvist holder 

ferie, mens værtsskolen ikke har ferie1 . På skolen følger gæsten i de fleste timer sin værts skema, men får 

erstattet enkelte fag med dansk og tysk i andre klasser. 

Udvekslingen koordineres så vidt muligt ved skoleårets begyndelse. Ansøgning  på nedenstående skema 

sendes løbende efter aftale med Hanne på følgende mail: ha@mfg.dk .  

 

Det tilstræbes, at flest mulige udvekslinger bliver gensidige, dvs. at man indkvarteres hos en tysk elev, som 

man også selv er vært for. Har du kun mulighed for enten at rejse ud eller at modtage besøg, skal det dog 

ikke afholde dig fra at søge. Vi forsøger så vidt muligt også at matche jer efter køn, alder og interesser samt 

hensyntagen til individuelle forhold.        

 
 

Med venlig hilsen  

Kathrin Beth & Hanne Nørby Knudsen  (ha@mfg.dk )   

                                                           
1  F.eks. har man i Kiel to ugers efterårsferie og påskeferie, men ingen vinterferie, ligesom sommerferie og juleferie kan 
være forskudt. Se ferieplanerne på Midtfyns Gymnasiums hjemmeside http://mfg.dk/om-skolen/ferieplan/ og 
http://www.schulferien.org/Schleswig-Holstein/schleswig-holstein.html.  
Husk desuden at tage hensyn til studieture, projektuger m.v. 
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Ansøgning om individuel udveksling med Thor-Heyerdahl-Gymnasium (Kiel) 

 

Navn: 

Klasse:  

Tyskhold  og tysklærer:  

Adresse:  

Email:  

Telefon:  

Jeg vil gerne på udveksling til Kiel 

Antal uger:  

Mulige tidspunkter:  

Særlige ønsker eller hensyn (fx allergi eller sygdom) ? 

Jeg vil gerne være vært for en elev fra Kiel 

Antal uger:  

Mulige tidspunkter:  

Af hensyn til allergi: er der husdyr eller rygning i hjemmet? 

Andet? 

Lidt om mig selv:  

Fødselsdato:   

Interesser:  

Andet? 

Sendes løbende efter aftale med Hanne Knudsen til ha@mfg.dk  
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