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Tag en del af din studentereksamen på college i USA

Be part of the solution

Fremtidens udfordringer løses ikke med en
enkelt Google-søgning. Det globale samfunds
muligheder for at imødegå bl.a. pandemier,
klimaforandringer og ressourceknaphed kræver,
at vi kan anvende teknologi og viden på nye,
bæredygtige måder. Du kan gøre en forskel,
hvis du har internationale erfaringer og de rette
sprogkundskaber. Derfor har Holstebro Tekniske
Gymnasium en international studieretning, hvor
du kan tage en del af din studentereksamen i
USA.
Vi henlægger to måneder af undervisningen i
2.g til Mission College i Santa Clara, Californien.
Muligheden er der for kommende elever, der
vælger studieretningen Matematik A og Fysik
A eller Matematik A og Bioteknologi A. Det er
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et ophold, hvor du bliver klogere på dig selv, på
verden, og på hvordan du kan ændre den.
Mission College ligger i hjertet af området, der
populært kaldes Silicon Valley, syd for millionbyen
San Francisco. Virksomheder som Apple, Google,
Intel, HP og Adobe har i dag deres internationale
hovedkvarterer og udviklingsafdelinger hér,
og verdens førende biotechvirksomheder har
etableret sig i området. Silicon Valley har et rigt
forsknings- og uddannelsesmiljø, med anerkendte
universiteter som Stanford og University of
California. Silicon Valley er kort sagt ground zero,
hvor fremtidens teknologiske løsninger skabes.

The Higher Technical Examination

Htx er en studentereksamen med fokus på
naturvidenskab og teknologi på højt niveau.
Du får fag som dansk, samfundsfag og engelsk

sammen med de naturvidenskabelige og
teknologiske fag. Vi arbejder med videnskabelige
teorier og forsøg i undervisningen. I de mange
projektforløb, der er på htx, styrker du evner til
planlægning, selvstændighed og samarbejde.
Htx-elever fra UCH udvikler nogle af landets
mest innovative produktløsninger, som ofte
anerkendes bl.a. i forbindelse med topplaceringer
i den årlige DaVinci-konkurrence.
Så hvis du drømmer om at komme på
universitetet og blive fx læge, dyrlæge, ingeniør,
arkitekt, biolog eller måske softwaredesigner,
kan du få den helt rigtige start på din fremtid
med en mørkeblå studenterhue fra Holstebro
Tekniske Gymnasium. Hvis du vælger at
kombinere en uddannelse ved Holstebro Tekniske
Gymnasium med et studieophold ved Mission
College, får du både en stærk naturvidenskabelig
studentereksamen og et enestående kendskab til
den del af USA, som opfatter fremtiden ikke som
en trussel, men som en challenge.

College is calling

På Mission College får du undervisning i fag fra
htx-uddannelsen.
Undervisningen foregår typisk fra mandag til

torsdag, mens fredag er afsat til skoleudflugter
og andre sociale arrangementer. Det kan være
et virksomhedsbesøg på Google, en udflugt til
Stanford Universitet eller amerikansk fodbold på
Levi’s Stadion – hjemmebanen for SF 49’ers.
Undervisningen er specielt tilrettelagt for US
Science-eleverne. Du kommer til at have alle
timer sammen med resten af holdet. Dette sikrer
det maksimale faglige udbytte, hvor du og dine
klassekammerater vil kunne hjælpe hinanden –
med sprogforståelse for eksempel - undervejs.
Det er undervisere fra Mission College, der
underviser holdet. Det foregår på engelsk
og efter de pædagogiske principper, som
er gældende på stedet. Alle grundbøger,
opgavesamlinger og øvrige materialer er
engelsksprogede.
Indholdet er fastlagt i et tæt samarbejde
mellem underviserne på Holstebro Tekniske
Gymnasium og deres amerikanske modparter
fra Mission College. Undervisningen opfylder
derfor også kravene i fagbekendtgørelserne fra
Undervisningsministeriet.

Mission College i USA.
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Ready for launch

Igennem 1.g vil du på Holstebro Tekniske
Gymnasium få en solid faglig og social
forberedelse, så du kan få det bedste udbytte
af studieopholdet. Der vil blive fokus på dine
engelskfærdigheder, så du har niveauet til at
deltage i undervisningen på college.

HTX on a Mission

Udvekslingsprogrammet med Mission College
i Santa Clara koster 30.000 kr., og det omfatter
rejseudgifter, udflugter, virksomhedsbesøg,
ophold hos værtsfamilier og transport i
lokalområdet. Andre gebyrer kan forekomme
i forbindelse med deltagelse. Der tages
forbehold for evt. ændringer på grund af f.eks.
valutakursudsving.
I den første uge vil en lærer fra Holstebro
Tekniske Gymnasium være med for at sikre, at
I kommer godt på plads hos såvel værtsfamilier
som på college. Det samme sker i den sidste
uge, hvor en lærer hjemmefra sendes over for
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at skabe en god afslutning og følge eleverne hjem
igen.
Der tages forbehold for evt. ændringer på grund af
f.eks. valutakursudsving.
I den første uge vil en lærer fra Holstebro Tekniske

The melting pot of San Francisco
USA er og har altid været smeltedigelen for
alverdens kulturer, og på dette punkt er San
Francisco kun overgået af verdensmetropolen
New York.
Kulturer fra hele Stillehavsområdet er rigt
repræsenteret i Santa Clara, herunder det
mexicanske, japanske, kinesiske, koreanske,
indonesiske og vietnamesiske.
Efterkommerne fra 1800-tallets guldgravere
findes der også. Du skal forberede dig på en
mangfoldighed af synspunkter, dialekter og
udseender, som virkelig kan give kontrast til det
liv, du er vant til fra Danmark.

Gymnasium være med for at sikre, at I kommer
godt på plads hos såvel værtsfamilier som på
college. Det samme sker i den sidste uge, hvor en
lærer hjemmefra sendes over for at skabe en god
afslutning og følge eleverne hjem igen.

Here’s what you do

Du skal søge om optagelse på htx-uddannelsen
på www.optagelse.dk, og samtidigt skal du
udfylde ansøgningsskema til US Science, som
du kan hente på vores hjemmeside. Du skal
naturligvis opfylde de helt almindelige krav til
optagelse på en gymnasial uddannelse.
Som studieretning skal du vælge enten
Matematik A og Fysik A eller Matematik A og
Bioteknologi A. Derudover er du forpligtet på at
vælge Engelsk A som et af dine valgfag.
For at blive optaget skal dine engelskfærdigheder
først vurderes, og du skal deltage i en personlig
samtale med vicerektor. Dette finder sted i
løbet af 1. semester inden endeligt valg af
studieretning.
Bliver du derefter vurderet som parat, vil du få
en bekræftelse på deltagelse i programmet. Den
efterfølgende januar skal du betale et depositum
på 5000 kr. Beløbet modregnes senere i den
samlede pris for udvekslingsopholdet.
Hvis du fravælger udvekslingsprogrammet
senere, vil du kun kunne få dit depositum tilbage
i tilfælde af sygdom og lign. Du vil naturligvis
kunne få en komplet htx-uddannelse alligevel.

Om Mission College
Mission College er et
såkaldt community
college, hvor man typisk
tager den første del af sin
universitetsuddannelse.
Mission og andre community colleges har
studerende i alderen 17-25 år. Der går årligt
8-9000 studerende på Mission College.
Mission College har fået sit navn på grund
af skolens forbindelse til hjembyen Santa
Clara, som også kaldes The Mission City.
Det henviser til Californiens fortid som
spansk koloni. Spanierne etablerede
katolske missionscentre adskillige steder i
Californien, herunder i Santa Clara.
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Forsikring
Alle deltagere skal have en rejseforsikring
gyldig i hele opholdsperioden, og som dækker
alle former for assistance i forbindelse
med sygdom, herunder indlæggelse og evt.
hjemtransport i forbindelse med sygdom.
Derudover skal forsikringen dække forhold,
der omfatter tyveri, skader (på person og
genstande), krisehjælp, hjemkaldelse m.m.
Det er op til den enkelte deltager at tage
stilling til behovet for supplerende forsikringer,
som dækker eksempelvis ulykke, bagage
og afbestilling. Især sidstnævnte anbefales;
men deltagere bør tjekke med deres
forsikringsselskab, under hvilke specifikke
omstændigheder (fx pludseligt opstået
sygdom) afbestillingsforsikringen træder i kraft.
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The hosts with the most

Du vil komme til at bo hos en værtsfamilie i og
omkring byen Santa Clara ved Mission College
sammen med en af dine klassekammerarter.
Studierne kommer til at fylde meget i din hverdag,
med det er vigtigt, at du benytter fritiden til at
lære værtsfamilien og området grundigt at kende
og er åben for nye indtryk, nye omgivelser og
andre måder at leve på.
Familierne har erfaring med den opgave og det

Chigusa Katoku
Chigusa has a B.A. in
English and American
Literature from Sagami
Women’s University in
Japan, as well as a M.A. in
TESOL. (Teaching English
to Speakers of Other
Languages) from the
Middlebury Institute of
International Studies at
Monterey in California.
She has been at Mission
since 2001.

ansvar at have en udenlandsk studerende boende.
Ligesom værtsfamilien er åben over for at byde
dig velkommen i deres hjem og dagligdag, er det
vigtigt, at du som udvekslingsstudent er åben
over for de nye normer og værdier, du møder
ved værtsfamilien. At få indsigt og kendskab
til disse anderledes måder at leve på giver
udvekslingsprogrammet en unik mulighed for.

Director of
International Programs
at Mission College,

“I oversee the US Science program, the
International Student Center, and the Institute
of International Studies. I am responsible for
the development of institutional partnerships
and other international programs. I am the
point of contact for questions about classes,
instructors and field trips at Mission College. I
am ready to answer your questions and assist
with any study-related issues during your stay
at Mission College.”
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For more information:

Hvis du og dine forældre vil vide mere, kan I kontakte vores internationale
koordinator Paul Muller på telefon 99 12 23 68 eller sende ham en mail på:
pam@ucholstebro.dk.
I kan også læse mange flere informationer om htx-uddannelsen, fagene og
studiemiljøet på Holstebro Tekniske Gymnasium på vores hjemmeside:
htx.ucholstebro.dk.
På hjemmesiden finder I også yderligere oplysninger om US-Science, ligesom
I kan hente ansøgningsskemaet.

Uddannelsescenter Holstebro
Teknisk Gymnasium
Døesvej 70
7500 Holstebro
Kontaktperson US SCIENCE:
Paul Muller
Mobil: 99 12 23 68
E-mail: pam@ucholstebro.dk.

htx.ucholstebro.dk
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