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PROCEDURE VEDR.  ANSØGNING OM AT7 – FAGTUR I 3G 2018 

Kære elever og forældre 

I 3g kan eleverne på Virum Gymnasium komme på en AT (almen studieforberedelse) 

fagtur i 2018, i uge 38. Rejsen er en faglig tur på tværs af klasserne, og er en 

forberedelse til den rigtige AT-eksamen i 2019 og eleverne vil komme op til en 

obligatorisk AT7-prøve efter fagturen onsdag den 3. oktober. Her skal eleverne 

forberede prøven i grupper. Se vedlagte tidsplan for hele AT7 forløbet vedlagt her. 

Alle rejsemål med priser, fag og lærere er angivet her i pjecen. Valget finder sted på 

følgende måde. 

Torsdag den 8. februar: Orientering ved uddannelsesleder Pia Gars kl. 15.00 – 15.30 

vedr. rejseudbud, selve AT7-opgaven, ansøgningsprocedure og vejledning. 

Elevansøgning til fagtur senest onsdag den 21. februar (senest kl. 14.00): Ansøgning 

sker på VGIntra. Der vil blive åbnet for ansøgninger mandag den 19. februar. 

ANSØGNINGSPROCEDURE: 

I første omgang ønsker I én fagtur.  

I skal på VGINTRA søge individuelt eller søge som gruppe på max 4 personer. I skal 

angive: 

1. Rejsemål  
2. To fag (I kan også vælge fag I har afsluttet og kommende valgfag) 
3. Et AT-emne angivet af rejselærerne 
4. Vælg eventuelt 1 – 3 gruppemedlemmer – efter du har aftalt det med dem. 

Hvis I ansøger som gruppe , er der kun én for gruppen, der skriver 
ansøgningen og indskriver de andre gruppemedlemmer. 

 

Fagture med 2 lærere har max 30 elever. Fagture med 3 lærere har max 45 

elever. 

Søger man individuelt, vil lærerne sætte jer i en gruppe. 

Skriv til rejselærerne eller henvend jer personligt, hvis I ønsker flere oplysninger. 



Primo uge 9 vil I kunne ansøge igen, hvis I ikke er kommet på jeres første ønske. 

Hvis I har søgt som gruppe, vil hele gruppen skulle ansøge på ny. Tænk derfor 

allerede ved første valg på en eller to fagture mere. Ansøgning i anden omgang er 

senest tirsdag den 27. februar. Hvis jeres ønske i denne omgang heller ikke bliver 

opfyldt, holder vi et møde sammen og får fordelt de sidste pladser på fagture som 

ikke er fyldt op. 

Husk at alle fagture har samme formål: At forberede jer til den rigtige AT-eksamen 

2018 

OBS:  Hamborg-rejsen er den billigste og den kan man søge tilskud til i særlige 

tilfælde gennem Skolefonden og VGV, Virum Gymnasiums Venner. 

VG-hjemme: Kan man af særlige grunde IKKE rejse, vil I få tildelt en AT-opgave 

hjemme med mødepligt på skolen. Henvendelse til Pia Gars. 

BETALING: 

Oplyses af den rejseansvarlige fra hver rejse. Da rejserne allerede ligger i uge 38, 

skal betaling oftest ske inden sommerferien. Betaling skal ske over Gymbetaling på 

hjemmesiden. 

Afbudsforsikring og almindelig forsikring skal eleverne selv tegne. Ofte inkluderet i 

familieforsikring. Læs venligst skolens ”Rejsevejledning på hjemmesiden” – også 

vigtig i forhold til eventuelt skift af skole før AT7-rejsen. 

På de følgende sider vil I kunne studere de udbudte rejsemål med priser, fag, AT-

emner mv.  

Vær opmærksom på at AT7-rejserne er alkoholfrie. Dog med mulighed for 

dispensation fra lærernes side en enkelt gang. Rejseregler skal underskrives – se 

rejseregler i ”Rejsevejledningen” på hjemmesiden.  

God fornøjelse, Pia Gars Jensen, tlf. 26224090 

 

 

 

 



3G AT-
FAGTUR 2018 

Tid/planlægning 
 

Ansvarlig 

Antal elever og 
lærere pr. rejse 
 

Hver 15.  elev udløser én lærer. Max. 3 lærere pr. rejse, dog 
min. 20 elever til en rejse og max. 45 pr destination.  

Du og PG 
 

Interesserede 
lærere 
meddeler forslag til 
rejse  

Senest uge 4, 2018. Rejsemål, fag samt mulige AT-emner. 
Rejsemål: Europa og fjerndestinationer (max. 3). Fagene skal 
som hovedregel være repræsenteret på rejsen med lærer. 

PG indhenter 
Godkendes af 
ledelse 

Skitseprogram Uge 6: Program med rejsemål, datoer, kort beskrivelse af 
program, pris, min. 5 AT-emner, fag og lærerinitialer senest 6. 
februar. Fagene skal være repræsenteret på rejsen (evt. et 
hjemmefag med ”clearet AT-hjemmevejleder”). 

Godkendes af PG 

Generel orientering 
om rejsen 

Uge 6: Katalog udarbejdes af PG. Praktisk om rammerne: PG 
orienterer Elevråd og samler 2g klasserne vedr. proceduren.  

PG 

Elevtilmelding  
1. runde 
 

Uge 8: Senest onsdag den 21. februar kl. 12.00 ansøger 
eleverne om rejsemål, fag og AT-emne på VGintra (kan være 
et AT-emne lærerne ikke har angivet).  Kun et rejsemål 
ansøges! Eleverne søger i grupper på to til fire eller alene. 

Elever i grupper 
på 2 – 4. Eller 
alene 

Elevudvælgelse Uge 8: Onsdag den 21. februar til fredag den 23. februar, AT-
lærere kigger ansøgninger igennem og eleverne får besked 
over VGintra. Har man ansøgt og ikke fået rejsemål – kan 
andet rejsemål søges. 

AT-lærere og PG 

Elevtilmelding  
2. runde 

Uge 9: Her kan eleverne ansøge om en anden rejse, hvor der 
er plads. Senest tirsdag den 27. februar 

Elever og lærere 

Elevudvælgelse Uge 10: Mandag den 5. marts; Den endelige fordeling laves. Du, PG, CA 

Oprettelse af 
grupper 
Bestilling af rejse 

Uge 10: AT-rejselærerne opretter de endelige grupper og 
angiver elevantal til bureauet. 
 

AT-lærere 

Priser Uge 12: Seddel med betalingsfrister og pris på depositum til 
eleverne. Betaling via Gymbetaling.dk  

AT-lærere 

Møde vedr. rejsen Uge 18- 19: AT-rejselærerne mødes én gang med eleverne i 
denne periode og taler om ”sag/emne”. 

AT-lærere 

Vejledninger Uge 33 - 34: Første vejledning  AT-lærere 

 Uge 35 - 36: Anden vejledning AT-lærere 

Halv 
synopsisskrivedag 

Uge 36: Tirsdag den 4. september kl. 11.20 en halv 
synopsisskrivedag. AT- synopsis uploades på lectio/VGintra  
23.59 

Elever 

Elevprogram på AT- 
fagturen 

Uge 37: Eleverne afleverer programpunkter til fagturen. 
Tidspunkter og steder, hvor de selv skal ud og arbejde med 
AT-projekternes empiri og metode. 

Elever 

AT-fagturen Uge 38: AT-fagtur. Evalueringer af AT-synopser på 
destination. 

AT-lærere 

Halv talepapirs 
skrivedag 

Uge 39: Torsdag den 27. september kl. 11.50, halv dag til 
udformning af talepapir.  

 

AT- 
evalueringer  
PG 1/2-18 

Uge 40: Onsdag den 3. oktober – 2018 AT7-
prøve. 

AT-lærere og 
elever 

 

 



1. ATHEN 

 
REJSEMÅL: Athen 
FAG: Old, engelsk, dansk, historie, filosofi, samfundsfag 

LÆRERE, den første 
er ansvarlig for 
rejsen 

Ti, MS, Ja 

PRIS, ca: 4000-4500 KR 

TIDSPUNKT: Uge 38 
KORT BESKRIVELSE 
AF PROGRAM: 

Akropolis 
Det nye Parthenon-museum 
Nationalmuseet i Athen 
Agora 
Dionysosteatret  
Ekskursion til Delfi 

AT-EMNER: • Klassisk kunst og formidlingen af den til det 

moderne menneske 

• I filosofiens vugge 

• Kunst og arkitektur i bybilledet 

• Konflikten mellem Athen og London om 

Parthenonfrisen 

• Dramaet som samfundets spejl 

• Myterne bag hverdagen 

• Demokratiet og retorikkens fødested 

• Den ortodokse kirke 

SÆRLIGE FORHOLD? Turens tema: Borgeren i det offentlige rum. 
INNOVATION PÅ 
REJSEN? 

Akropolismuseet og dets nytænkende formidling 
af den klassiske kunst, grundlaget for al senere 
vestlig kunst 

ANDET?  

 

 

 

 

 

 



2. Californien, Nevada 
 

REJSEMÅL: Californien og Nevada (San Francisco, Santa Cruz, 
Monterey, Yosemite, Death Valley, Las Vegas)  

FAG: Engelsk, Dansk, Psykologi, Biologi, Naturgeografi 

LÆRERE, den første er 

ansvarlig for rejsen 

Sa, TH, PA 

PRIS, ca: 10.000,- 

KORT BESKRIVELSE 
AF REJSEMÅL: 

Tag med til San Fransisco, hvor vi skal opleve byen 
(Golden Gate Bridge, Alcatraz, Berkeley) og videre 
med bus ned ad den smukke Highway 1, hvor vi har 
ophold i kystbyen Monterey. Du vil også komme til 
at opleve Yosemites smukke natur, chance for at se 
sne når vi krydser Tioga-passet, og se kontrasten til 
Death Valley som opnår nogle af de højeste 
temperaturer målt på jorden, og vi slutter med Las 
Vegas’ dekadence.  

AT-EMNER: (Frygten for) Naturkatastrofer, Ondskab, Angst, 
Homoseksualitet, Borgerrettigheder, Ekstremsport, 
Politisk Retorik/Diskurs, #MeToo, Vedvarende 
Energi, Misbrug, Ludomani, (Selv-)Iscenesættelse, 
Våbenlovgivning, Kropsidealer, Trump, 
Træning/Overtræning, Kost, Spiseforstyrrelser, 
Plastikkirurgi, Bæredygtighed, Forbrugersamfund, 
Mikroplastik i havene, Kriminalitet, 
Racediskrimination, #BlackLivesMatter, Make 
America Great Again 

SÆRLIGE FORHOLD? Prisen inkluderer ikke ESTA (14$) eller 
rejseforsikring.  

ANDET? Wi-fi ombord på bussen.  
Besøg på Alcatraz er inkluderet i rejsens pris.  
Morgenmad inkluderet på de fleste af hotellerne.  

 

 

 



3. Cypern 
REJSEMÅL: Cypern 

FAG PÅ REJSEN: 
 

Biologi, kemi, bioteknologi, historie, engelsk, religion 
samfundsfag 

LÆRERE, den første 

er ansvarlig for rejsen 

AB (tlf. 20914078) 
SR 
NZ 

PRIS, ca: 5500-6200 kr. 

Kort beskrivelse af 
rejsemål: 

Cypern en ø i Middelhavet, som er delt i det sydlige 
Cypern (græsk orienteret) og det nordlige Cypern, som er 
besat af Tyrkiet. Øen har en lang historie, blandt andet har 
øen været styret af ti forskellige nationer, og den har også 
spillet en central rolle i korstogene, for Richard Løvehjerte 
og apostelen Paulus. Her er også saltsøer, produktion af 
vin og badesvampe. Middelhavskosten kan muligvis have 
en indflydelse på befolkningens levealder, og den er linket 
til ændringer i gener (epigenetik). Forskellige kulturer kan 
give anledning til forskellig livsstil, som kan have en effekt 
på folkesundheden. 

AT-emner: • Den internationale politiske konflikt mellem 

Grækenland og Tyrkiet. 

• Nationalisme. 

• Muslimsk overfor kristen kultur. 

• NATO. 

• FN. 

• EU. 

• Korstogene. 

• Richard Løvehjerte 

• Tempelriddere. 

• Venedig og handel i middelhavet. 

• Imperialisme. 

• 1.Verdenskrig. 

• Den kolde krig. 

• Den ortodokse kirke. 

• Vin produktion. 

• Salt søer 

• Kost og livsstil  

• Klimaforandringer 

• Epigenetik 

• Epidemier  

 

Innovation på 
rejsen? 

Nej 

Andet? Vi forventer at skifte hotel undervejs, så vi både bor i 
hovedstaden og tættere på naturen. 

 



4. Granada 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REJSEMÅL: Sydspanien, Granada 

FAG PÅ REJSEN: 
Hvis hjemmevejledning: spørg 
PG 

Spansk, biologi, dansk, historie 

LÆRERE, den første er 

ansvarlig for rejsen 
Mi, Ho 

PRIS: 5000 kr. 

AFREJSE: 
HJEMREJSE: 

Søndag 16.9. – fredag 21. 9. (begge dage inkl.) 

BESKRIVELSE AF 
REJSEMÅL: 

Vi skal bo i smukke Granada, Sydspaniens 
biologiske, kulturelle, historiske hjerte – todo con 
amor!  

Fællesprogram: 
 
 
 

• Alhambra i Granada (maurisk palads med 

arabiske haver) 

• Vandreture i bjergene 

• Fællesmiddage 

AT-EMNER:  

Spansk og Biologi  Gastronomi, Tyrefægtning, 

abortlovgivning, økoturisme i 

Spanien, branding af turisme i 

Sydspanien 

 

Historie og Spansk   Sigøjnerkultur, flamencomusik og 

-dans, Maurerne i Spanien (år 711-

1492) herunder Granada og 

Alhambras historie og arkitektur 

 

Dansk og Historie  Sydspanien gengivet i litteraturen, 

Danske forfattere om Sydspanien 

samt den spanske poet Federico 

García Lorcas surrealistiske 

univers, fascination af flamenco- 

og sigøjnerkulturen 

 

SÆRLIGE FORHOLD: Denne tur kræver, at du har mod på længere vandreture i 
bjergene. 



 
5. Hamborg 

 

REJSEMÅL: Hamborg 

FAG: Tysk, Billedkunst, Dansk, Design, Historie, 
Mediefag, Samfundsfag 

LÆRERE, den første er 

ansvarlig for rejsen 

JP – og tyskfaggruppen. 

PRIS, ca: Max 2500,- 

KORT 
BESKRIVELSE AF 
REJSEMÅL: 

Freie und Hansestadt Hamburg  
Tysklands næststørste by (efter Berlin), 
Europas 3. største havneby, moderniseret 
havnekvarter med spændende arkitektur, 
Kunst og Kultur med Stort K,  
 … med en historie så lang … med en 
moderne storbys problemer og løsninger … 

AT-EMNER: Der skal tages udgangspunkt i en AT-
eksamensopgave. Den enkelte gruppe 
vælger i samarbejde med vejlederne. 
 

SÆRLIGE 
FORHOLD? 

Vi tager sikkert toget.  

INNOVATION PÅ 
REJSEN? 

Ja. – Især hvis der vælges et kunstnerisk fag 
(billedkunst/design/mediefag) 
I skal lave produktioner. 

ANDET? Tidspunkt: Den 17/9 – 21/9 2018 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

6. Kangerlussuaq 
 

REJSEMÅL: Kangerlussuaq, Grønland 

FAG: Sa,bi,id,bt, (evt ng) 

LÆRERE, den første er 

ansvarlig for rejsen 

AR.AS 

PRIS, ca: Ca 7750 (incl mad) 

KORT 
BESKRIVELSE AF 
REJSEMÅL: 

Vi skal bo på vandrehjem i et lille samfund 
med ca 350 beboere, tage på tur til gletsjer 
og indlandsisen, vandre i fjeldet (hel dag), 
besøge skole, se nordlys, mulighed for at 
besøge lokal politiker, sundhedshus, mm 

AT-EMNER:  

• Klimaforandringer (bi,sa,(ng)) 

 

• Livsstil og sundhed (sa,bi,bt)  

 

• Bæredygtig udnyttelse af Grønlands 

ressourcer (sa,bi,bt,(ng)) 

 

• Ekspeditioner (id,bi,sa)  

 
 
 

SÆRLIGE 
FORHOLD? 

Alkoholfri, meget fysisk aktivitet 
(fjeldvandring) 

INNOVATION PÅ 
REJSEN? 

Måske? 

ANDET? Kost er med i prisen 

 

 

 

 



 

7. Lviv 
 

REJSEMÅL: Lviv, Ukraine 

FAG: Bioteknologi, Dansk, Historie, Biologi, Kemi 

LÆRERE, den første er 

ansvarlig for rejsen 

Gr og MG 

PRIS, ca: 4000 

KORT 
BESKRIVELSE AF 
REJSEMÅL: 

Ukrainsk by på størrelse med København og 
med en unik og charmerende oldtown. 

AT-EMNER: • Kropsidealer 

 

• Hormonforstyrrende og 

kræftfremkaldende stoffer i make-up 

og fødevarer. 

 

• Alkohol og kostvaner 

 

• Den Kolde Krig/Post-kommunistiske 

samfund 

 

• Ukraine mellem øst og vest 

 

• Sprog og national identitet 

(russisktalende ukrainere…) 

 
SÆRLIGE 
FORHOLD? 

 

INNOVATION PÅ 
REJSEN? 

 

ANDET? Tidspunkt: 18/9 – 22/9 2018 

 

 

 



8. Malta 
 

REJSEMÅL: Malta 

FAG: Psykologi, Idræt, Biologi, Biotek, Musik, 
(oldtidskundskab, historie) 

LÆRERE, den første er 

ansvarlig for rejsen 

JB (26854523), IB, JP (evt. Som 
hjemmevejleder 

PRIS, ca: Ca. 5400 

KORT 
BESKRIVELSE AF 
REJSEMÅL: 

15/9-22/9 

AT-EMNER: Vi bor i bungalows i Meliha Holiday Centre. 
Malta har både en spændende natur og 
nogle fine historiske byer. Begge dele skal vi 
se nærmere på, på vores tur. 

SÆRLIGE 
FORHOLD? 

Der er mange muligheder, her er nogle 
eksempler: 

• Menneskets forhold til naturen (fx ekstrem 

idrætsudøvelse) 

• Grænser (fx flygtninge politik) 

• Kampen for det gode liv (fx malteserriddernes 

kamp for det gode liv) 

• Rejser – opdagelser, forandringer og ny viden 

(fx Melliha holliday center som eksemple på 

tourismens udvikling på Malta) 

Katastrofen – årsager og konsekvenser (fx 
bombningen af Malta under 2. Verdenskrig) 

INNOVATION PÅ 
REJSEN? 

Det er em mulighed 

ANDET? Vi kan max. Have 45 elever med 

 

 

 

 

 



9. Moskva 
 

REJSEMÅL: Moskva 
FAG: Historie, Samfundsfag, Religion, Erhvervsøkonomi 

og Innovation 

LÆRERE, den første er 

ansvarlig for rejsen 
NB, RJ og BK 

PRIS, ca: 5000kr. 

KORT 
BESKRIVELSE AF 
REJSEMÅL: 

Moskva er mødet mellem Europa og Asien; det er blevet 
en spændende international storby, og det er magtens 
og rigdommens centrum i Putins Rusland. 
På rejsen skal vi bl.a.: 

• På rundtur på Kreml (magtens højborg). 

• Se den ikoniske Røde Plads, hvor Lenin ligger 

begravet. 

• Besøge den danske ambassade og på russisk 

skolebesøg. 

• Tale med en dansk journalist, bosiddende i 

Moskva. 

• I den ”militære forlystelsespark” Patriot Park. 

AT-EMNER: Blot et lille udvalg af mulige emner: 

• ”Game of Trolls”  påvirker Putins ”internet-

trolde” den politiske udvikling i USA og EU? 

• Putins udenrigspolitik  ny kold krig? 

• Annekteringen af Krim  nyt sovjetisk imperium? 

• Putins selviscenesættelse gennem sporten  OL 

og doping, VM i fodbold? 

• Rusland, Skandinavien og Arktis? 

• Den russiske selvforståelse (national identitet) 

• Den ortodokse kirke og det russiske samfund 

• Menneskerettigheder under pres (f.eks. Pussy Riot 

og homoseksuelle) 

• Det’ gas! (energipolitik som udenrigspolitik) 

• Kampen mod terror (Syrien og Tjetjenien) 

• Politiske og sociale forandringer fra Jeltsin til 

Putin 
SÆRLIGE FORHOLD? Vi skal have visum til Rusland. 
INNOVATION PÅ 
REJSEN? 

Ja, faget innovation deltager. 

ANDET? VG elsker Putin! Og vi rejser søndag d. 16/9 – fredag d. 
21/9 

 



 

10.Rom 
 

REJSEMÅL: Rom 

FAG: Dansk,samfundsfag,oldtidskundskab,idræt,
psykologi,fysik 

LÆRERE, den første er 

ansvarlig for rejsen 

KK,MM 

PRIS, ca: 4600,- 

KORT 
BESKRIVELSE AF 
REJSEMÅL: 

Storby med alt – 
Vatikanet,oldtidsmonumenter mm. 

AT-EMNER: • Danske kunstnere i Rom 

 

• Idrættens arenaer i historisk perspektiv 

 

• Den romerske familie 

 

• Kønsroller før og nu 

 

• Engle og dæmoner 

 

• Colosseum 

 

• Magtsymboler 

 

• Migration og meget mere … 

 
 
 

SÆRLIGE 
FORHOLD? 

Vi bor centralt i Trastevere – indenfor 
gangafstand af fælles highlights 

INNOVATION PÅ 
REJSEN? 

 

ANDET?  

 



 

10.Quebec 
 

REJSEMÅL: Quebec – Canada  

FAG: Fransk, engelsk, historie (samf, dansk, biologi)  

LÆRERE, den første er 

ansvarlig for rejsen 

HB, CM 

PRIS, ca: 8000 kr. 

KORT 
BESKRIVELSE AF 
REJSEMÅL: 

Rejsemålet for turen er den fransktalende 
canadiske provins Quebec med ophold i Canadas 
næststørste by Montreal. Derudover skal rejsen 
inkludere et besøg på Bishop’s University i byen 
Sherbrooke, og vi afslutter turen i hovedstaden, 
Quebec. Vi skal bl.a. opleve storslået natur, 
besøge et indianerreservat, et historisk museum 
og møde en gymnasieklasse fra Québec. 
 

AT-EMNER:  

• Trudeau & politisk korrekthed 

• Immigration 

• Sprog og dobbelt identitet 

• Multikulturalisme 

• Imperialismen i det 19. århundrede (England, 

Frankrig, Tyskland, USA) 

• Globalisering & verdensorden 

• Klima vs kultur 

• Klima og miljø 

• Opdagelsesrejsende i Nordamerika 

 

INNOVATION PÅ 
REJSEN? 

• Eventuelt produktion af App, blogs, podcasts 

og andre digitale platforme til formidling af 

Canadisk kultur og sprog 

• Mulighed for interviews med unge canadiere 

om globalisering & verdensorden, 

immigration mm.  

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Dette rejsekatalog kan I også finde på hjemmesiden! 
 

 

 

 
Kontakt: Pia Gars Jensen 

45832141, mobil: 26224090 
 
 
 

 

 
 

 


