Dannelse
Ekskursioner, studierejser og udvekslingsrejser
Et vigtigt element i begge skolens uddannelser er at supplere den almindelige undervisning med oplevelser
og erfaringer hentet uden for skolen. Det sker bl.a. ved ekskursioner i fagene, studierejser samt
udvekslingsrejser. Skolens strategi på dette område sikrer, at eleverne tilbydes:
•
•
•
•
•
•
•

En studierejse i 2g eller 2hf
En udvekslingsrejse i 2. fremmedsprog på A-niveau
Tre udvekslingsrejser på den supersproglige studierejse
Relevante flerdagsekskursioner i fagene: eks. Biologi (kanotur), samfundsfag (København), Idræt B
(Skisportstur).
Ture i fagpakkefag på HF eks. Kanotur og vandretur i hhv. biologi og idræt.
Herudover er der mange en-dagsekskursioner i de enkelte fag.
De samfundsfaglige studieretninger har fast undervisningsforløb med eksterne samarbejdspartnere

Vidensfestival
Hvert år i november afholder vi Vidensfestival på Skive Gymnasium. Det betyder, at vi sætter det
almindelige skema og den traditionelle undervisning på pause og arbejder på tværs af fag, klasser og
årgange om et særligt tema. Under Vidensfestivalen prioriterer vi værdier som nysgerrighed, videnskab,
kreativitet, samarbejde og skaberkraft. Vi træder udenfor læreplanerne og lærer ting - ikke fordi vi skal,
men fordi vi har lyst. I dette skoleår handler Vidensfestivalen om ”Mad & mennesker”.
Se eksempler på tidligere års programmer her:
2018: Rummet
2019: FN’s Verdensmål
2020: Afrika

Digital dannelse – Reboot dine digitale vaner
Vi oplever et voksende behov fra eleverne om at støtte dem i deres brug af IT-værktøjer. Det har resulteret
i følgende indsatsområder:
1.g - grundforløbet
•
•
•
•

Mobilhoteller i alle klasseværelser
Et studiemodul om Google Apps for Education
Et studiemodul om digital dannelse
Introduktion til IKT-portalen

•

Forløbet: Reboot dine digitale vaner (5 x 45 min)

2.g

1

o
o
o
o
o

Undersøgelse af egen brug af computer og mobiltelefon – tracking apps
Gode mobilvaner i hverdagen (i skolen og hjemme)
Søvn og stress
Lektielæsning – slå notifikationer fra
Apps der hjælper med at skabe struktur i hverdagen

HF
•
•
•

Udlevering af mapper med papir til alle HF-elever
Noter tages primært på papir – særligt 1. år
Computere er som udgangspunkt i tasken og tages kun frem, når de skal bruges

STX-metro & HF-metro
De to metroer er lavet på en måde, så de både fungerer som kompas og som arkiv. Metroernes spor siger
noget om de retninger, vi gerne ser eleverne nå hen i løbet af deres tid på Skive Gymnasium, og hvis man
dykker ned og studerer de enkelte stationer, kan man blive klogere på, hvilke konkrete begivenheder de
møder på deres vej. Nogle af stationerne vil blive besøgt flittigt i forbindelse med særlige eksamener og
især skrivningen af de større skriftlige opgaver. Andre stationer vil fungere som stop på vejen. Med
metroens grafiske udtryk, er det vores håb, at eleverne også vil bemærke nogle af de mere anonyme stop
og således anerkende de mange små skridt, der tages på vejen mod målet.

Fællestimer
Der arrangeres løbende fællestimer for enten hele skolen, årgange eller f.eks. alle hold i et bestemt fag. Det
giver en ekstra faglig dimension samt kulturelle oplevelser. Fælletimer arrangeres enten af faggrupperne
eller af skolens fællestimeudvalg bestående af ledelsen samt elevrådsrepræsentanter.
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