VID Gymnasier, HHX Grenaa

Business og
iværksætteri
HHX – handelsgymnasiet – er det samfunds- og
businessrelaterede gymnasium. Vi koncentrerer os
om at blive dygtiggjort inden for det kommunikative,
sam- fundsrelaterede og businessorienterede felt.
Kort sagt beskæftiger vi os rigtigt meget med,
hvordan vi som mennesker kan kommunikere, agere
og handle i samfundet til gavn for både det
individuelle, men især for virksomheder eller organisationer. Vi arbejder med cases, der gør
undervisningen virkelighedsnær og autentisk, og vi
lægger megen vægt på at sætte teorierne i
anvendelse og spil.

På HHX har du en række almene fag som dansk,
engelsk, matematik, historie og samfundsfag, men vores
kernefag er studieretningsfagene Afsætning, som blandt
meget andet handler om markedsføring og branding,
Virksomhedsøkonomi, som beskæftiger sig med
ejerforhold, finansiering, regnskab og budgetter og

International Økonomi, som på mange punkter ligner
samfundsfag, men med endnu mere vægt på
internationale forhold, eksportmarkeder og
makroøkonomi. Vores studenter kommer således ofte til at
arbejde med økonomi, markedsføring, ledelse, jura og HR.
Det er ligeledes vores tre kernefag, der er i fokus i valgfaget
Business og iværksætteri, som kører over 3 hele dage på VID
Gymnasier. Vi skal som case kigge på den relativt nystarterede
virksomhed BRONUTS, som producerer og sælger donuts i flere
større danske byer, men som har planer om meget mere. I
valgfaget skal vi gennemanalysere virksomheden for at få et større
indblik i, hvordan virksomheden er vokset og har planer om at
vækste i fremtiden, hvordan virksomheden skaffer kapital til
udvidelsen via fx samarbejder med banker og investorer, og
hvordan virksomheden kan udvælge internationale markeder og få
støtte og sparring til en større international vækststrategi og
eksport til udlandet. Med andre ord kvalificeres vi if. til at lægge en
større strategisk plan på flere niveauer for den fremadstormende
virksomhed.

Science and
Technology
HTX er et gymnasium, der har særlig fokus på de
naturvidenskabelige og teknologiske fag. Særligt
kendetegnende for HTX er arbejdsformerne, hvor vi
ikke vil nøjes med at sidde ved bordet og modtage
undervisning – nej vi vil efterprøve teorierne i
praksis, hvorfor vi laver forsøg, udarbejder
produkter og indsamler data i naturen og
virksomhederne omkring os. På htx får du
en studentereksamen med høj faglig viden
kombineret med en indsigt i, hvordan den viden
fungerer og ses afspejlet i virkeligheden.
Valgfaget på HTX repræsenterer vores teknologiske studieretning,
Technology, og det er især teknologifaget og fysik, der er
omdrejningspunkt i undervisningen.
I kommer tre torsdage, hvor der vil være forskellige emner i fokus.
Første gang skal I forstå omdannelsen fra mekanisk til elektrisk energi
og bygge et ladekredsløb til mobiler, herefter skal I arbejde med

bevægelse i fysik – forståelse for det skrå kast er udgangspunktet for
mange sportsgrene, og den sidste gang skal I bruge VR som
indgangsvinkel til at forstå den kommende ingeniørs muligheder.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Vivi Ann Jacobsen, uddannelsesleder HTX

Tilbud i uge 47-48-49

Tilbud i uge 39-40-41

Crossfit

Idræt og biologi
Undervisere: Richard og Jess

Crossfit er de sidste år blevet en kæmpe del af fitnessog træningsudbuddet herhjemme, men hvorfor egentlig?
Vi ser på fysiologien bag træning – hvorfor og hvordan
virker træningen? Får man kun store muskler eller kan
man også træne udholdenhed og kondition med
crossfit? Hvad skal man tænke over når man lægger en
kortsigtet eller langsigtet træningsplan? Få lidt teoretisk
indsigt og praktisk erfaring og bliv meget klogere på dig
selv og din krop.

Konspirationste
orier

Historie og
naturgeografi
Undervisere: Katrine og
Hanne

Er Jorden i virkeligheden flad? Har amerikanerne aldrig været på månen? Var det jøderne,
som bombede World Trade Center 11. september 2001, og skjuler den amerikanske regering
for os, at der har været aliens på Jorden? Konspirationsteorier er der nok af.
I historie vil vi undersøge, hvilke konspirationsteorier der findes, hvorfor de opstår, hvordan man
kan genkende dem og ikke mindst hvem de mennesker er, som tror på dem. Vi tager
udgangspunkt i konspirationsteorien om, at Jorden er flad.
I naturgeografi vil vi gå i dybden med de beviser, som konspirations- teoretikerne fremstiller
for, at Jorden er flad. Vi vil undersøge, hvad vi ved om vores Jords opbygning og Jordens
alder, og vi skal se på hvilke beviser, vi har for denne viden. Vi skal også prøve at bruge nogle
af de samme undersøgelsesmetoder, som forskere bruger til at undersøge Jorden i dag.

Tilbud i uge 2-4-6

Tilbud i uge 8 onsdag, torsdag, fredag

We Are Our Music!

Mening med galskaben?
Våbenkultur i USA

Musik og engelsk
Undervisere: Ellen og Maria

Hvilken slags musik lytter du til? Hører du den samme
musik som alle de andre? Lytter du til teksterne?
Tænker du på om din musiksmag betyder noget for den,
du er/bliver? Hvad gør det ved os når vi hører noget
musik, vi ikke kender og som vi ikke selv har valgt at
lytte til?
I dette forløb vil vi have fokus på ungdomskultur og
hvordan man kan bruge musik til at gøre oprør, udtrykke
sine holdninger og skabe fællesskab. Det ser man fx ved
fodboldkampe og demonstrationer.
Vi skal fx se på hiphop i USA. Vi skal finde ud af,
hvordan man kan arbejde med genren i musik og
engelsk og fx undersøge, hvordan hiphop er opstået.
Vi skal selvfølgelig også selv lave noget musik. Du
behøver ikke at kunne spille et instrument eller synge
fantastisk for at være med. Du vil bl.a. komme til at spille
på et instrument, du garanteret aldrig har spillet på (eller
hørt om).

Historie og engelsk
Undervisere: Henrik og Mette

Hvad er farligst: Et Kinder-æg eller en semiautomatisk
riffel? Svaret virker indlysende, men set med
amerikanske briller er det ikke så ligetil.
De berømte Kinder-æg har i årtier været forbudt i USA,
fordi det lille plastiklegetøj i æggets indre ikke skulle
kvæle et barn ved et uheld.
Til gengæld har teenagere i mange amerikanske stater
lov til at købe kraftige skydevåben – uden
nævneværdige forhindringer. Måske derfor har USA i
årevis været hjemsøgt af blodige skoleskyderier, hvor
sagesløse elever er blevet skudt og dræbt af andre
unge.
Hvis du vil blive klogere på amerikanernes helt særlige
forhold til våben, skal du melde dig her! Du kommer
også til at prøve kræfter med, hvordan man overbeviser
andre om, at våben er Guds gave til menneskeheden –
eller det modsatte.

Temaforløb frisør KUN UGE 47-48-49
Du vil gennem forløbet blive introduceret til nogle af de elementer, der indgår
i frisøruddannelsen. Der vil bl.a. være demo af make-up teknikker, styling af
hår, flet teknikker og farvning af bryn og vipper, og du vil også selv få lov at
prøve kræfter med forskellige frisørdiscipliner.
Dag 1:
Gennemgang af uddannelsen

•
•
•
•
•

Dag 2:
Mærk faget
•
•
•

Dag 3:
Styling
•
•
•
•

• Opbygning
• Fag
• Valgfag
• Konkurrence
• Miljø

• Permanent
• Makeup
• Flet

• Produkt gennemgang
• Bryn og vipper
• Styling
• Opfølgning/afslutning samt spørgsmål

KØKKENUDDANNELSEN
KOK/GASTRONOM
HVAD SKAL EN KOK LÆRER?
RÅVAREKENSKAB
TILBEREDNINGSMETODER
ANRETNINGSMETODER
DE 5 SMAGE
MENU SAMMENSÆTNING
KLASSISKE RETTER
ARBEJDSPLANLÆGNING

ERNÆRINGSASSISTENT
HVAD SKAL EN ERNÆRINGSASSISTENT LÆRER?
VITAMINER
PROTEINER
ERNÆRRING
SKÅNEKOST
MENUPLANLÆGNING
KOSTBEREGNING
HYGIEJNE

ERNÆRINGS-MEDHJÆLPER
HVAD SKAL EN ERNÆRINGS- MEDHJÆLPER LÆRER?
HYGIEJNE
SKÅNEMAD
TILBEREDNING
EGENKONTROL
TILBEREDNINGSMETODER
KOSTSAMMENSÆTNING
KANTINEMAD

BAGER OG KONDITOR
HVAD SKAL EN BAGER LÆRER?
MELTYPER
GÆRRINGSPROCESSER
LAVE SURDEJ
MELTYPER
HÆVEMIDLER
HÆVE METODER
HYGIEJNE

HVAD SKAL EN KONDITOR LÆRER?
BAGE KAGER
ISOMALT
MARCIPAN
ARBEJDE MED CHOKOLADE
ÆGTE CREMER

GLASER
SMAG

HVAD SKAL EN BAGVÆRKER LÆRER?
HYGIEJNE
GÆR
MELSORTER
HÆVE METODER
KUNDEBETJENING
VAREKUNDSKAB

TJENER OG KONFERENCETJENER
HVAD SKAL EN TJENER LÆRER?
SERVERINGSREGLER
KUNDEPSYKOLOGI
KENSKAB TIL VINE, SPIRITUS
DISTRIKTER FOR DE FORSKELLIGE VINE
TEMPERATUR FOR VINE
ØL
OPDÆKNING
SERVIETFOLDNING
KAFFE OG THE

HVAD SKAL EN SELSKABS OG KONFERENCETJENER LÆRER?
BUFFETOPSÆTNING
TRANCERING
FADSERVERING
FORSKELLIGE OPDÆKNINGSMETODER
DRINKS
KAFFESORTER
THE SORTER

Værksted

Medie

Hvad kendetegner en god håndværker
Og hvilke læringsmål kommer i til at arbejde med?

Hvad laver man på medie og hvordan laver man en film

Teknologi, kreativitet og design
Prototype, tegningsforståelse og arbejdsplanlægning
Værktøj, maskine og materialekendskab
Kvalitet, finish og afprøvning
I værkstedet skal der bruges sikkerhedssko og tøj som ikke indeholder nylon.
Gerne cowboy bukser eller andet arbejdstøj.
Der vil være både teoretisk undervisning og værkstedsundervisning.

I dette forløb skal i lave en action film trailer på ca. 15 sekunders længde
i små grupper. I lærer blandt andet hvordan man kan lave et storyboard,
plakat i photoshop, klipning/ effekter i After effekts. Det som I får ud af
forløbet er, grundforståelse for hvordan man arbejder, med grafisk
produktion af film, reklamer og/eller online video til f.eks. youtube.
Den første dag laver I en brainstorm omkring jeres trailer ide, en
storyboard til at finde de korrekte vinkler m.m. og en poster i photoshop
til at sælge jeres film. Dag 2 bruger I på at optage jeres film, evt. med
green screen, så I kan lave/indsætte effekter i jeres film. Dag 3 bruger vi
på at edit jeres klip og fremvise jeres film for hinanden.

SOSU
Krop og sundhed
Vi tilbyder på Randers social- og sundhedsskole
(Grenå) 3 dage med fokus på krop og sundhed
fysisk, psykisk og socialt.
Dagene vil byde på en blanding af teori og
praksis, samarbejdsøvelser, film, diskussion og
bevægelse ude i naturen.
Det formelle afsæt er WHO´s definitioner af,
hvad sundhed er fysisk, psykisk og socialt. I skal
sammen med underviseren på sosu-skolen blive
klogere på, hvordan krop og sundhed spiller
sammen fysisk, psykisk og socialt.

