
Slotsugen 2023

Uge 4, 2023

Aktiviteter og fællesskab på tværs af klasser og 
årgange.

På skolen, i byen, på rejse



Vælg senest: 12.9 på lectio

• 1. og 2. prioritet

• Hvis du vælger en rejse: Husk at aflevere blanket. 

• Obs: Egenbetaling på rejser, og enkelte andre aktiviteter.



1.praktik: hbi
2.Malaga: brma
3.Ønskemat: caj/awb
4.Podcaster: jli-rmu
5.Samf/Mat-tur: blf/lma

6.Historiske film: mapi
1.celle: iah (kun 3g)
2.Menneskets natur og evolution, Berlin: rlb
3.Manchester: mwn/ppo
4.Slotsnews, version SoMe. Kru

11.skitur: krhe
1.Udsmykning af skolen: krhe
2.Escape Rooms: knie
3.Israel: jgn
4.It/game design: sro



Praktik:
Karriere
Frivilligt arbejde
Uddannelse



Vil du gerne prøve dig af i den virkelige verden? Er din drømmebranche virkelig dig?
Afprøve dine kompetencer
Opnå netværker
Måske blive klar til job og uddannelse på den anden side af gymnasiet

Så gør du følgende:
Finder selv en praktikplads
Må ikke være nuværende/ikke forældres fritidsjob / arbejdsplads
Minimum 20 timer (ulønnet)

Senest den 8/11 afleverer du en papir-praktikseddel:

Din valgte praktikplads
Stempel og underskrift fra praktikpladsens arbejdsgiver
Argumenter for dit praktikophold (ca 100 ord, sammenhængende tekst): fx hvordan kan du 
bringe din faglighed fra hhx/htx i spil på dit praktikophold? Eller: Hvordan kan 
praktikopholdet hjælpe dig med at blive afklaret om din fremtid?



Slotsuge - Uge 4

Sprogrejse til Málaga – Spansk
Brian og Helle

Spansk – alle årgange
Sprog - spanske lærere
Skole – 3x3timer
Socialt Samvær 
Skabe Stemning
Spise - Sol
Strand – sport
Pris: 4.000,- kr. for 5 dage



Tilmeldingsblanket – underskrevet J
begrænset (60 pladser)



Kan vælges af elever på begge uddannelser og på alle årgange!

Få hjælp til lige netop det, du ønsker hjælp til. Det kan være at få lappet nogle huller, men 
det kan også bare være, at du vil være endnu bedre til "det hele", skriftligt og / eller 
mundtligt.

Her et par stikord mere til oplagte ting. 

• Helt grundlæggende matematik (fx brøker, parenteser, simple ligninger).
• Skrivemåder / formidling
• Beviser / træning af mundtlige kompetencer … også evt. uden beviser.
• Mindstekravopgaver.
• Hjælp til at arbejde med dine fejl i gamle afleveringer, du har fået retur.
• Regne "gamle eksamensopgaver" i stof, du kan (burde kunne) på nuværende tidspunkt.
• Målrettet træning til eksamen. Mest relevant for dem, der er "tæt på". 



Become a podcaster! 



Become a 
podcaster! 

Mød en erfaren freelance journalist, som arbejder professionelt 
med at lave podcast
Du lærer om 
- Hvordan finder du en god historie indenfor dine interesser? 
- Hvem skal du tale med? 
- Hvem er din ekspertkilde? 
I skal arbejde i mindre grupper efter interesse J



Become a podcaster!

Researchtur til København, hvor du mødes med bl.a. udgiver af 
podcast og influencer og laver dine interviews 

Du producerer din egen podcast ud fra dit manuskript og indsamlede 
materiale

OBS! Skolen står for transportomkostninger til turen til København 



Magt og Matematik: EU



Det praktiske

Mandag i København: Voxmeter
Tirsdag-torsdag i Bruxelles: EU-Parlamentet,
IO’er og andet godt J
Fredag i København: Christiansborg

Pris: 3.000 kr. 
Maks. antal deltagere: 40 elever



Historiske film

•

• Vi ser historiske film – og snakker om dem
• kun fiktionsfilm
• både danske og udenlandske film 
• handling i tiden fra og med Første Verdenskrig
• Vises på skolen - i biografen og måske andre steder.
• Pause om onsdagen: Udflugt til Frederiksborg Slot, Hillerød
• Alle er velkomne, HHX og HTX, 1.g, 2.g og 3.g
• (Dog er der et maksimalt deltagerantal på 50).

• Vel mødt! Hans Christian Gerstoft-Wolter (3.e) og Martin Pihl









Praktisk info

• Turen er henvendt til alle med interesse for turens temaer
• Der er plads til 60 elever

Prisen er max 3500 kr. – hvilket inkluderer rejse, ophold, morgenmad og ekskursioner

Tone, Marianne Bruus, Kirsten og Rikke



PHILIP GYDE POULSEN & MARIANNE WORCK NIELSEN – 2022/2023 – ENGELSK KULTURREJSE

MANCHESTER
STUDIETUR - SLOTSUGEN



MANCHESTER
✤ KORT FORTALT: 

✤ TO UNDERVISERE - (PHILIP GYDE POULSEN – MARIANNE WORCK NIELSEN)

✤ ELEVANTAL: 30 ca. 

✤ PRIS: 4000,- ca. 

✤ FORMÅL: EN REJSE MED SÆRLIGT FOKUS PÅ SPROG, HISTORIE OG 
KULTURELLE OPLEVELSER. 



MANCHESTER
✤ PÅ TIDLIGERE TURER HAR ELEVER BL.A.:

✤ HAFT UNDERVISNING PÅ ET ENGELSK COLLEGE.

✤ BESØGT MANCHESTERS ÆLDSTE FÆNGSEL.

✤ SET FODBOLD PÅ OLD TRAFFORD (MANCHESTER UNITEDS HJEMMEBANE)

✤ VÆRET PÅ SPØGELSESJAGT I MANCHESTERS SKUMLE GADER

✤ OG MEGET MERE….



MANCHESTER

✤LYDER DET SOM NOGET FOR DIG? 
ELLER HAR DU SPØRGSMÅL TIL 
TUREN?

✤ KONTAKT PPO / PHILIP GYDE POULSEN ELLER MWN / 
MARIANNE WORCK NIELSEN PÅ LECTIO HURTIGST MULIGT. 



Slottet Social

Elsker du sociale medier? 

u Så meld dig til Slottet Social i uge 4 
u Vi lærer en masse om kommunikation og markedsføring på sociale medier

u Vi fortæller alle historierne fra aktiviteterne i Slotsugen direkte på Slottets 
egne medier

u Vi skaber fede videoer, billeder og journalistiske tekster alt sammen til TikTok, 
Instagram, Facebook og Slottets website

u Maks deltagerantal: 30



Skitur - Norge

Skitur – Gålå, Kvitfjell og Hafjell
To dag på langrend og tre dage på alpinski/snowboard 





Mia Willaume

Mia Willaume



Mia Willaume

• Jeg tager ofte afsæt i hverdagsobjekters simple former som symbol på mellem-menneskelige
relationer i hverdagens rum og sammenhænge, eksempelvis; kopper, skåle, potteplanter, møbler, 
osv. På samme tid kan disse også være en kommentar til menneskets afhængighed af det 
materielle, som værdisæt for status. Kählervasen, Mågestellet, trosretninger og fælles holdninger, 
kan let blive en underminering af individets og menneskets mangfoldighed.

• Jeg arbejder med collage, maleri, installationer og er særlig optaget af arbejdet med mixed 
media; at blande og sammenføje forskellige materialer og elementer. Jeg undersøger den relation, 
der opstår imellem disse og hvor de enten optages af hinanden eller frastødes.

• I materialets struktur, volume, overflade og farve ligger en indbygget identitet. De indbyggede 
historier blander sig med hinanden i en ny sammenhæng. Materialernes, farvernes og formernes 
forskellighed og lighed bruger jeg i fortællingen om os selv, “de andre” og vores kulturelle bagage.

http://miawillaume.dk/

http://miawillaume.dk/


Escape Rooms
Slotsugen 2023



Escape Rooms

Har du lyst til at lave udfordringer for andre i dine yndlingsfag?
Har du en kreativ hjerne?
Vil du gerne lave noget med en computer?
Eller vil du hellere lave konkrete udfordringer for nuværende og 
fremtidige elever på Slotshaven Gymnasium i dine fag?

SÅ er Escape Rooms noget for dig!



Escape Rooms

• I Escape Rooms tager vi ud og oplever det på egen krop, inden vi går i 
gang med selv at udvikle dem.
• De enkelte escape rooms kan være baseret på konkrete opgaver, eller 

man kan lave virtuelle escape rooms på computeren.
• Alle fag og niveauer er tilladte.

• Transportudgifter dækkes af skolen.
• Egenbetaling ved besøg max. 200 kr.
• Deltagerantal max. 25.



KULTURREJSE TIL ISRAEL
....KULTUR, KIBBUTCH, KONFLIKTER 

+ KRIG & KÆRLIGHED! 



KULTURREJSE TIL ISRAEL

Hvad tilbydes?

• 7 dages tur og 6 overnatninger

• Direkte fly Tel Aviv, hvor vi bor hele ugen

• Hotel og 3-4 per. værelser og med morgenmad

• Besøg i kibbutch og gerne arbejde der

• Dagstur til Jerusalem

• Dagstur og tidligt tur til bjerg med ”sun rise” og 
efterfølgende svømme i Det Døde Hav

• Møde med israelske studerende og udveksling af ”livet 
og hverdagen” i Israel som ung

• Vi har fokus på inklusion af forskellige befolkningstyper 
i Tel Aviv, og besøger LBGT+ miljøet m.fl. 

• Besøge de historiske områder og seværdigheder

Kort & Godt om krav og forventninger;

• I er nysgerrige på andre religioner og samfund

• Vil engagere jer i debatter med andre yngre 
mennesker, - som nok er anderledes end dig og mig

• Er engageret og aktiv på turen. I skal alle bidrage til 
en super tur – Steen og Jørgen er ikke ”rejseguider 
eller stewardesser” 

• Overholde Slottets samt landets normer og værdier  
og respektere dem. Vi er langt væk fra Danmark 
samt Holbæk & Odsherred. Det er jo intentionen!



KULTURREJSE TIL ISRAEL

• Deltagelse koster kr. 6.900,-

• Tilmelding nu og senest den 15. september

• Max. 30 deltagere

• Betaling af 1. rate den 20. september kr. 1.500

• Hvad er med; Fly, 6 overnatninger med morgenmad, transport til/fra 
lufthavn, bustur Jerusalem, dagstur bjerg + Døde Hav, 3 middage i 
byen, 3 frokoster, turistskat, diverse billetter til seværdigheder, 
guidede ture, dagstur Kibbutch

• Du betaler selv; lommepenge, shopping, 3 frokoster, 3 middage, egne 
ture samt rejseforsikring mm

• Vil du gerne med på denne anderledes kuturrejse...så tilmeld dig nu!



App- & Gamedesign
Tænk dig til et it-produkt 

Og byg det



App- & Gamedesign
du vil i ugens løb arbejde med at udvikle et produkt;  
der kræves ingen forudsætninger – kun at du er nysgerrig 

Vi vil bl.a. komme ind på:
• Brugercentreret design
• Interaktionsdesign
• Iterative designprocesser
• App- og spiludviklingsteknikker
• Adfærdsdesign i spil og apps
• Programmering med web-teknologier eller i Unity


