Musik
I musikforløbet arbejder vi med en blanding af sammenspilsnumre og lidt musikteori Du bliver præsenteret
for forskellige musikgenrer, og lærer at analysere dem. Men det meste af tiden skal vi bruge på at lære
instrumenterne at kende og øve os på sammenspilsnumre.
Vi skal også ud af huset og målet med sammenspil er at give en lille koncert.
Det vil være en fordel, hvis du har interesse for musik, men det er IKKE et krav, at du i forvejen kan synge
eller spille.
Psykologi
Psykologi er for dig, som har interesse for mennesker og gerne vil vide, hvordan menneskets psyke
fungerer. Psykologi arbejder med forståelsen af hvordan mennesket tænker, lærer, husker, udvikler sig og
opfører sig i bestemte situationer livet igennem. Hvordan reagerer vi overfor gruppepres? Hvilke teknikker
får dig til at huske bedre? Hvad er angst og hvordan overlever du en krise?
Det er nogle af de spørgsmål, som psykologifaget arbejder med på en teoretisk videnskabelig måde.
Psykologi er et fag, hvor du skal regne med, at få læselektier for. Til gengæld varieres undervisningen med
en del praktiske øvelser, observationer af andre og feltforsøg, hvor vi afprøver de psykologiske teorier i
praksis.

MTB
Er du til effektiv træning, fart og spænding i flot natur, så er MTB forløbet noget for dig.
Med udgangspunkt i jeres individuelle erfaringer skal vi arbejde med MTB-teknik på alle niveauer, så I kan
blive klædt på til at udfordre hinanden og naturen i Kollerup og Svinkløv Plantage. Tekniktræningen
omfatter bl.a. balance, sving, attack position og drop. Du er velkommen til at medbringe egen MTB cykel,
eller låne en af gymnasiets nye Principia Evoke C6.7 topprofessionelle carboncykler

CSI
Er du vild med naturvidenskab, så er et forløb på ”FG’s retsmedicinske institut” lige noget for dig. På
instituttet undersøges DNA, alkoholpromille, beslaglagte stoffer mm. Størstedelen af forløbet kommer til at
foregå i laboratoriet, hvor du kommer til at stifte bekendtskab med noget af vores avancerede
laboratorieudstyr. Målet er at forløbet afsluttes med besøg af AAU Kemishow.

