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1g
Teamkoordinatorer:
Kasper Østerholdt Jensen (KJ) kj@mks.dk og Jens Melvej Christensen (JC) jc@mks.dk
Studieretningens
overordnede
mål/identitet

International studieretning med fokus på globalisering og anglo-amerikansk
kultur.

Hvordan bidrager de enkelte fag til studieretningens mål, herunder tværfaglige forløb?
Engelsk

I engelsk A har vi et grundforløb det første halve år. Til foråret har vi et forløb om
Love og bagefter Romeo og Juliet.
Forår: Forløb om USA og New York i forbindelse med studietur til USA i 2g

Samfundsfag

Identitet og samfund i forandring. Vi skal arbejde med socialisation, det moderne
og det traditionelle samfund og lave interviews. Senere på efteråret skal vi
arbejde med politiske ideologier, demokrati og det politiske system i Danmark,
hvor vi i den forbindelse også besøger Folketinget.
Besøget i Folketinget er planlagt til d. 23. november.
Forår: Vi arbejder forsat med forløbet Politik i Danmark, herunder politiske
ideologier. Senere på foråret skal vi have om økonomi og den danske
velfærdsstat.

Historie

Forår: I historie arbejder vi med kronologiforløb. Vi når herudover i 1g at arbejde
med forløbet "Amerikansk historie gennem film”. Udover at lave kildekritiske
analyser af diverse film/genrer, arbejder vi selvfølgelig også kildekritisk med
skriftlige kilder.

Mediefag

Efterår: Vi arbejder med filmiske virkemidler, næranalyse, dramaturgiske
grundprincipper, fiktionsfilm og produktion.
Forår: Vi arbejder med faktaformidling (dokumentar), fakta- og fiktionskoder
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samt eksamensproduktion.
Musik

Forår: Vi arbejder med et eksamensforberedende musikanalyseprojekt i grupper.
Vi foretager nedslag i tre forskellige kulturhistoriske perioder ved at lytte til og
tale om en række musikværker. Sammenspil øves i grupper.

Dansk

Efterår: Vi arbejder med introduktion til de taksonomiske niveauer i faget,
litterære genrer, litterær analyse, mundtlighed og skriftlighed.
Forår: Vi arbejder inden for det litterære stofområde bl.a. med kronologiforløb
(litteraturhistorie) og inden for det sproglige stofområde bl.a. med
argumentationsanalyse (og kronikproduktion).

Matematik

Lineær og eksponentiel vækst. Statistiske deskriptorer.

Biologi

Biologi C: Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende
og det omgivende miljø. Vi arbejder med menneskets fysiologi fra celle til hel
organisme, herunder cellers opbygning og funktion, sexologi, genetik, sundhed og
trivsel.

Naturgeografi

I Naturgeografi skal i efteråret ser vi på årsager til klimavariationer,
nedbørsfordelingen og vandressourcen i Danmark og i Verden.
Forår: I geografi skal vi arbejde med energiressourcer, produktion og
pladetektonik. Når det er muligt og relevant vil vi arbejde med cases fra Danmark
og USA.

Naturvidenskabeligt
grundforløb (NV)
(afsluttet i
efteråret)

Samarbejde mellem biologi og naturgeografi. Eleverne introduceres til
naturvidenskabelig metode og tankegang med udgangspunkt i temaet ”Vand og
økosystemer” og de biologiske og naturgeografiske temaer heromkring.
Herunder arbejdes med eksemplariske forsøg, observationer og undersøgelser.

Almen
sprogforståelse
(AP) (afsluttet i
efteråret)

Ap står for Almen sProgforståelse. Ap er et slags fitnesscenter for samtlige
sprogfag: dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk og latin, som er en del af Ap. I Ap vil
vi arbejde med sproget på forskellig vis, fx ordenes oprindelse, bøjning og
betydning - sætningers struktur og opførsel m.m. I Ap indgår også læse- og
læringsstrategier + brug af IT. Der gives en samlet karakter for to prøver, én i uge
41 og én i uge 51.
Årets gang i 1e

August

Introuge
Idrætsdag
Introtur

September

9/9: Operation Dagsværk temadag med workshops

Oktober

6/10: Innovationsdag for 1.g. og 2.g.
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19/10: NV afsluttes med en prøve
Uge 41: AP-prøve (første af to AP-prøver)
Uge 42: Efterårsferie
November

4/11: Operation Dagsværk
12/11: Forældremøde med orientering om studieretning (med Studievalg
København)
Første standpunktskarakter (noteres 16/11)
23/11, 24/11, 25/11: Forældrekonsultation

December

Valg af studieretning
Uge 51-52 AT-forløb: ”Identitet”
(”AT” er en forkortelse for Almen sTudieforberedelse – hvor der arbejdes med at
bruge fagenes metoder til at undersøge en sag)

Januar

Torsdag 14. januar: Orienteringsaften for eventuelt kommende elever. En del af
skolens elever bidrager til arrangementet.
Fredag 22. januar: Krusefest

Februar

Uge 5: Fælles kronologiforløb (dansk-historie) på tværs af 1.g.-klasser.
Uge 7: Vinterferie

Marts

Uge 9: 1g FrF i Frankrig
Uge 10: 1g AT – kroppen. Innovativt forløb. Fag: Samfundsfag, Idræt, Dansk
Uge 12: Påskeferie

April

Fredag 29. april: Krusefest

Maj

Fredag 13. maj: Off. af skr. eksamensplan.
Fredag 20. maj: Off. af eksamensplan.
Mandag 23. maj: skriftlige eksaminer starter.
Uge 22: 1g AT NGiR. Emne: Det Naturvidenskabelige Gennembrud i Renæssancen.
Fag: Fysik, Matematik, Historie.

Juni

Onsdag 22. juni: Sidste prøvedag
Torsdag 23. juni: Bogaflevering
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Særlige kompetencemål:
Efterår: Gymnasieparathed: selvstændighed, punktlighed, forberedelse og
klasserumskultur. Toning af fag i forhold til studieretning så vidt muligt.
Forår: Nu er studieretningerne valgt, hvormed studieretningstoning i højere grad
kan påbegyndes. I de fag, som afsluttes i år, vil der naturligvis være fokus på
eksamen – både form og indhold.

Skriftlige indsatsområder:
Efterår: Skriftlighed – særligt fokus på dette i form af omlagt skiftlighed og
formativ evaluering. Der indlagt skriftlighedsmoduler i skemaet, således at der
mindre skriftlig arbejde hjemme.
Forår: Omlagt skriftlighed og fokus på formativ evaluering fortsættes.

Eksterne aktiviteter:
Efterår 2015: 23/11-2015 i Folketinget med Anine (Sa) og Jens (EN).
Forår 2016: Ekskursion med engelsk til København (nærmere info følger)
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2g
Teamkoordinatorer: Kasper Østerholdt Jensen (KJ) kj@mks.dk og Lone Holm (LH) lh@mks.dk
Studieretningens
overordnede
mål/identitet

International studieretning med fokus på globalisering og anglo-amerikansk
kultur.

Hvordan bidrager de enkelte fag til studieretningens mål, herunder tværfaglige forløb?
Engelsk

Engelsk A:
Vi arbejder intenst frem imod rejsen til USA; først med at færdiggøre et forløb om
USA generelt, og konflikten imellem det republikanske og demokratiske USA;
dernæst med et forløb om New Tork City, og storbyliv. Til foråret har vi
studieretningsdag om USA, og arbejder med det emne, der vælges til
udvekslingens genbesøg.

Samfundsfag

Samfundsfag A og B:
Vi arbejder med det amerikanske præsidentvalg frem imod studieturen til USA. I
den forbindelse vil vi bl.a. sammenligne det amerikanske og det danske politiske
system. Frem imod Jul vil vi fokusere på ulighed i den danske velfærdsstat.
I Samf A vil vi endvidere arbejde med de forskellige genrer i skriftligt
samfundsfag.

Historie

Historie A:
Frem med DHO arbejder vi med skriftlighed og et kort forløb om nazisme og
holocaust. Derefter tager vi fat på demokratiets historie med fokus på indførelsen
af demokrati i Danmark. Der vil naturligvis i november være en lille afstikker til
præsidentvalget i USA.

Mediefag

Mediefag B:
I efteråret arbejder vi først med praktiske øvelser – kamera, lys og redigering.
Derpå arbejder vi med faktaproduktion i form af et samarbejde med
Lokalhistorisk forening i Farum, hvor der skal produceres film om Farum set fra
elevernes synspunkt. Inden Jul skal vi arbejde med teori i form af et forløb om
fiktionsfilm.

Religion

Religion C:
I efteråret arbejder vi med introduktion til religionsfaget og dets begreber og
kristendom i et globalt perspektiv med henblik på klassens studietur til USA.

Dansk

Dansk A:
I dansk arbejder vi i efteråret først med et større afrundet medieværk i form af
DOGME95 og filmen Festen af Thomas Vinterberg. Vi skal derpå arbejde med
både lyrikanalyse, Oplysningstiden og nyhedsformidling.

Matematik

Matematik B:
Differential- og integralregning. Chi-i-andentest i samarbejde med samfundsfag
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Fysik C
Efteråret:
1) Astronomi og fysikkens verdensbillede.
2) Energi og stof, herunder klimaændringer

Årets gang i 2e
August

Fredag 12. august: Idrætsdag

September

Onsdag 14. september: Operation Dagsværk Temadag
Mandag 19. september: DHO
Tirsdag 27. september: Innovationsdag
Torsdag 29. september: Studierejse (torsdag 29. september til fredag 11. oktober)

Oktober

Fredag 28. oktober til fredag 4. november: AT-forløb (andet fremmedsprog)

November

Onsdag 2. november: Operation Dagsværk (KJ)
Tirsdag 15. november: 2g-team forældrekonsultation

December
Januar

Mandag 16. januar til fredag 20. januar: AT-forløb (innovation)
Mandag 23. januar: Valgfagsorientering 2g

Februar

Fredag 3. februar til fredag 10. februar: Udveksling fra USA

Marts

Onsdag 15. marts og fredag 17. marts: Terminsprøver

April

Uge 17: SRO

Maj

Fredag 5. maj til onsdag 10. maj: AT-forløb
Tirsdag 16. maj: Eksamensplan offentliggøres

Juni

Eksamensperiode + årsprøver
Skriftlige indsatsområder:
I 2g tilføjes nu karakterer til de skriftlige afleveringer. Der gives tilmed skriftlige
karakterer i forbindelse med standpunkts- og årskarakterer. Omlagt skriftlighed
fortsætter.
Eksterne aktiviteter:
Studierejse til USA, ekskursioner kan komme på tale i løbet af året.
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