
 

 

 

Brobygning 
 
Gefions brobygningshold er stærkt forankret i vores fakulteter. Brobygningen sikrer, at du i videst muligt omfang 
får stiftet bekendtskab med nogle af de uddannelsessteder og institutioner, som kan give dig inspiration og viden 
om, hvilke muligheder der eksisterer efter gymnasiet. Ud over det så elsker vi bare at bruge byen og dens mange 
muligheder. Nedenfor står nævnt nogle af de brobygningsaktiviteter, som de forskellige fakulteter har – og har 
haft for nylig:  
 
Humaniora og kunst 

 Sprogdag på KU (spansk, fransk, tysk) 

 Besøg på DR’s sprogredaktion 

 Besøg hos Mellemfolkeligt Samvirke og andre NGO’er 

 DM i sprog 

 Andreas Christensen fra Hellig Kors Kirke fortolker sprogligt den græske tekst i Juleevangeliet 

 Panel med klassikeralumner om deres studievalg på en studieretningsdag (jura, sprog, idéhistorie og mellemlange 
uddannelser) 

 Elevbesøg på Det Kongelige Bibliotek og Håndskriftsamlingen  

 Samarbejde med Thorvaldsens museum og Nationalmuseet 

 Undervandsarkæologisk udgravning i Piræus (studietur) 

 Særrundvisning på Glyptoteket  

 1-2 særligt talentfulde elever sendes til Rom på sommerskole i sommerferien 

 2g og 3g Latin A+c valghold deltager hvert år i den nationale latinkonkurrence 

 Besøg på KEA 

 Samarbejde med SMK og Den Frie Udstillingshal 

 
Naturvidenskab 

 Bio-link. Besøg på KU, hvor der undersøges antibiotika resistens 

 DNA og liv - Biodiversitet, KU 



 Samarbejde med GEUS (foredrag og forsøg – antistoffer, pesticider, jordprøver, SRP-øvelser) 

 Island: I forbindelse med studietur; besøg på Havbiologisk Laboratorium. 

 ”Drughunter”, hos Lundbeck 

 Novozymes (undersøgelse af enzymer i vaskepulver) 

 Lægemidler – Farmaceutisk Højskole, KU 

 Øresundsakvariet: økosystemundersøgelser 

 Seminar: “Genetikkens perspektiver” 

 DM i Science 

 Ekskursion til Syddansk Universitet: “Havet som ressource” 

 Videnskabsteater: “Lev livet med stil” om livsstilssygdomme 

 Deltagelse i Biologi-, Geografi- og Kemi-Olympiade 

 Deltagelse i Georg Mohr-konkurrencen (matematik) 

 Samarbejde med Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (Feltøvelser Kullen, Vestskoven, Bornholm og SRP). 

 Brorfelde Observatoriet (Forsøg; Rumteknologi, ekskursion og feltøvelser + museum) 

 Foredrag om iskerneboring på Grønland på Niels Bohr Institutet, Rockefeller Komplekset 

 Besøg på DTU 

 Science Cup arrangeret af IDA (Innovation) 

 Samarbejde med IGN (SRP projekter) 

 Besøg på CERN (studierejse) 

 
Samfundsvidenskab 

 Besøg på Økonomisk Institut 

 Besøg af studerende fra økonomistudiet: Hvordan er det at læse Økonomi?” 

 Besøg på Institut for Statskundskab, KU med foredragsrække (4-5 foredrag)  

 Besøg på Biovidenskabelige fakultet. Foredrag: Verdenshandel, verdenshandelsorganisationen WTO og u-landenes 
muligheder for udvikling 

 Besøg i Byretten: Overværelse af retssag, besøg af dommer, forsvarer og anklager. Desuden rollespil i Byretten 

 Filosofiolympiade (først den danske, der giver adgang til den internationale, der i sidste ende er UNESCO-båret). 

 Besøg på KUA, foredrag på Filosofi 



 Engelskstuderende for en dag på KUA, Institut for Engelsk 

 Foredrag i NG ved Thorsten Treue, regnskovsekpert fra LIFE 

 Cykelekskursion til Holte/Rude Skov/Furesøen om geologi/geomorfologi/hydrologi/bæredygtighed   

 Besøg ud af huset: rådhus, vandværk, naturskole, kirke, sejlklub 

 Besøg på Statskundskab på Århus Universitet: forelæsninger, møde med undervisere og studerende 

 MUN-projektet (Model United Nations)  


