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De fire gymnasier i Gentofte Kommune udbyder i samarbejde flere MasterClass-forløb  
i efteråret foråret 2022. Tilbuddene henvender sig til særligt dygtige, interesserede og  
engagerede elever i de fire gymnasiers 2.g og 3.g klasser. På MasterClass undervises  
du af gymnasielærere og evt. også af universitetslærere. Se nærmere om den enkelte  
MasterClass i denne pjece, og søg den/de MasterClasses du kunne tænke dig at følge.

Din ansøgning: Ansøgning om optagelse på en MasterClass skal være skriftligt og  
motiveret (max. en side) og sendes elektronisk direkte til det udbydende gymnasium,  
skriv ”MasterClass” i emnefeltet. Du vil efterfølgende få en mail med bekræftelse på at vi 
har modtaget din ansøgning. Kommer der for mange ansøgninger til ét forløb, foretages  
et valg blandt de indkomne ansøgere.

MasterClassene forløber hhv. i efteråret 2022 og strækker sig typisk over 12 – 16  
undervisningstimer fordelt på 6 - 8 uger uden for almindelig skoletid begyndende fra ca.  
kl. 16.00. Har du almindelige timer på din skole til kl. 16, vil du få mulighed for at gå op til 
30 min. før timen slutter, sådan at du kan nå frem til den pågældende skole, der afholder 
den MasterClass du er tilmeldt. Der serveres Afternoon tea i form af saft, the, frugt og 
kage. Det er gratis at deltage og der udstedes et diplom efter gennemført MasterClasses.

Ansøgningsfrist: Sidste frist for ansøgning er den 20. september 2022 kl. 12.00.

MasterClass på 

Anette Hestbæk Jørgensen, rektor
Aurehøj Gymnasium

Søren Helstrup, rektor
Ordrup Gymnasium

Bjarne Edelskov Nielsen, rektor
Gammel Hellerup Gymnasium

Pia Nyring, rektor
Øregård Gymnasium



MasterClass i medicinalkemi 

Indhold:
• Overlæge: Unge tror at iprener og panodiler er ufarlige
• Moderna tredobler salget af COVID-19 vaccine
• Biogen kaster næsten håndklædet i ringen vedrørende Alzheimers-middel
•  News from Novo Nordisk: Once-weekly insulin icodec demonstrates superior reduction in 

HbA1c vs insulin degludec in people with type 2 diabetes in ONWARDS 2 phase 3a trial
• Læge bag nyt søvnmedie: Melatonin burde være mere tilgængeligt til børn

Dette er nogle eksempler på avisoverskrifter fra de senere år. Nyheder og historier om 
medicin fylder meget i medierne, og selvfølgelig har de seneste par år med fokus på 
forskellige vacciner mod corona og deres mulige bivirkninger givet ekstra meget fokus. 
Udvikling af nye typer medicin mod sygdomme, der før var uhelbredelige, men også helt 
almindelig dagligdags brug af f.eks. smertestillende medicin – medicinalkemien udvikler sig 
utrolig hurtigt i disse år, og Danmark er med i front på mange områder.

MasterClass i medicinalkemi handler bl.a. om 
•  grundbegreberne inden for medicinalkemi
•  eksempler på vigtige lægemidler, deres virkning 

og bivirkninger, herunder også vacciner
•  udvikling og fremstilling af nye lægemidler, 

herunder fokus på kemisk viden og metoder
•  eksempler på danske virksomheder inden for 

medicinalindustrien
•  uddannelser inden for medicinalkemi

Fag der indgår:  Kemi eller bioteknologi
Faglige forudsætninger:  Du skal have kemi B eller biotek A
Undervisningsformer:  Oplæg, opgaver og div. aktiviteter
Undervisere:  Casper Dahl Rasmussen
Tidspunkt:  Tirsdage kl. 15.30-17.00 i ugerne 43-47 (fem gange)
Sted:  Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup
Tilmelding:  adm@ghg.dk
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MasterClass i politisk filosofi
Det Gode Samfund

Indhold: 
Under overskriften ”Det gode samfund” vil vi undersøge forskellige filosoffers bud på, hvilke 
værdier vi bør bygge vores samfund på. Hvilken styreform er den bedste, og hvordan bør 
vi som individer handle for at opnå et fællesskab, som bygger på moral og retfærdighed. 
Disse spørgsmål befinder sig inden for etikken og den politiske filosofi. Man vil i løbet af 
kurset stifte bekendtskab med historiske såvel som moderne filosoffer; blandt andre Platon, 
Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel, Sartre, Arendt, Løgstrup, Rawls og Fukuyama.

Kurset vil forløbe således, at vi hver kursusgang vil præsentere en eller to filosoffers 
hovedsynspunkter på, hvad et godt samfund er. Desuden vil der være fælles 
tekstlæsninger af uddrag, som eksemplificerer de filosofiske tænkeres ideer, hvorefter der 
lægges op til samtale/diskussion. 

Eksempler på perspektiverende cases, 
hvor de politiske filosoffer sættes i spil:  
Overvågningskapitalisme, kunstig intelligens, 
klimaproblemet, krig og designerbabyer.

Fag der indgår:  Filosofi
Faglige forudsætninger:  Interesse for etik/filosofi/samfund
Undervisningsformer:  Vekslende mellem læreroplæg, gruppearbejde, samtaler og debat
Undervisere:  Christina Lynggaard Blond og Maria Schmidt
Tidspunkt:  Torsdage kl. 15.45-17.15 i ugerne 39-45 (minus uge 42)
Sted:  Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup
Tilmelding:  adm@ghg.dk
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MasterClass i relativitetsteori

Indhold:
• Hvad er tid? (Er alt relativt?) 
• Kan man blive yngre end sine egne børn? (Tvillingeparadokset)
• Hvordan føles det at falde ind i et sort hul? (Spaghettifikation)
• Hvor lange er dine linealer?
• Hvordan går tiden omkring et sort hul? (filmen Interstellar)
• Hvordan udvikler universet sig?

Einstein sagde engang (måske) at ”Alt er relativt”. Hvad menes der, eller er det nu også 
tilfældet? Kurset begynder med de grundlæggende og ”kendte” begreber som fx tid og 
afstand og leder mod en forståelse af Einsteins relativitetsteorier. Lysets hastighed er 
meget stor og vanskelig at måle, men vi vil måle lysets fart i en fællesøvelse.

MasterClass i relativitetsteori handler bl.a. om  
• Grundbegreberne indenfor relativitetsteori
• Lorentz-transformationer
•  Eksempler på paradokser med længde-  

og tidsmålinger
• Relativistisk energi E=m·c^2.
• Relativistiske effekter i dagligdagen
•   Eksperimentel bestemmelse af lysets hastighed  

(Fx Rømer og Michelson-Morleys forsøg)
• Introduktion til fysikken omkring sorte huller
• Einsteins ligninger og udviklingen af universet
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Fag der indgår:  Fysik, matematik og astronomi
Faglige forudsætninger:  Fysik B og matematik A
Undervisningsformer:  Oplæg, opgaver, eksperimenter og diverse aktiviteter
Undervisere:  Niels Christian Jensen og Loo, Fang Yenn (lærere på GHG)
Tidspunkt:  Onsdage kl. 15.45-17.15 i ugerne 43-47
Sted:  Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup
Tilmelding:  adm@ghg.dk

MasterClass i jazzmusik 
Jazzmusik, sammenspil og kreativitet

Indhold: 
Med jazz som udgangspunkt, arbejder vi med standardformer, improvisation, sammenspil 
og komposition. Vi snakker om kreative processer, spiller, synger og komponerer. Alt 
sammen for at danne en base, for at udtrykke sig gennem musikken. 

Over et forløb på 6 gange, vil vi arbejde med jazzmusik fra en række forskellige 
perspektiver. Dels et historisk blik på vigtige elementer i jazzen, dels arbejde med at spille 
jazz i grupper og improvisere, dels arbejde med kreative processer og komposition af egen 
musik. 

Undervisningsformen bliver varieret og vil bestå af både korte læreroplæg og 
gruppearbejde. 

Kursets primære fokus vil være praktisk udførelse af sammenspil, sang, improvisation og 
komposition. 

Efter at have deltaget i kurset vil du kunne arbejde videre med spil, sang og komposition 
på egen hånd. 

Fag der indgår: Musik
Dine forudsætninger:  Du skal være komfortabel på dit instrument eller som sanger. Det vil også være 

hensigtsmæssigt med kendskab til musikteori (fx fra Musik A i gymnasiet)
Arbejdsformer: Læreroplæg og gruppearbejde (sammenspil)
Undervisere: Lektor Jonas Vincent
Tidspunkt: Torsdage kl. 16.00-17.30 i ugerne 43-48
Sted:  Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte
Tilmelding: kontakt@aurehoej.dk



MasterClass i historie
Dansk kolonihistorie

Indhold: 
Denne masterclass giver dig chancen for at komme godt ned i mange aspekter ved dansk 
kolonihistorie samtidig med at fagets palet af metodiske og teoretiske tilgange trænes og 
får plads. Hvordan kan en gammel statue vække så mange følelser, at nogen kaster den i 
havnen? 

Hvorfor mener nogen at Danmark 100 år efter salget af De Vestindisk Øer bør give en 
undskyld for det der skete dengang? Udover at komme ud af huset, vil vi arbejde med 
mange forskellige kildetyper, og du vil få mulighed for at dyrke fagets mere teoretiske del 
samtidig med at fokus ligger på historiens relevans og hvordan den lever og bruges.

Fag der indgår: Historie
Dine forudsætninger:  Interesse for emnet
Arbejdsformer: Læreroplæg, dialog og evt. byvandringer
Undervisere: Søren Vig Lind, Rune Strehlow og Jesper Kaalund
Tidspunkt: Torsdage kl. 15.45-17.15 i ugerne 43-48
Sted:  Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte
Tilmelding: kontakt@aurehoej.dk

Den syv meter høje skulptur med navnet "I am Queen Mary" har siden 2018 stået foran 
Vestindisk Pakhus i København til minde om Danmarks fortid som kolonimagt. Vestindisk 
Pakhus spillede i sin tid en vigtig rolle i trekantshandelen, hvorigennem Danmark tjente 
store summer på slavebundne menneskers arbejde.
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MasterClass i jura

Indhold: 
I det korte masterclassforløb vil vi kort berøre centrale aspekter i juraen. 

A:  Du faldt på dit fritidsarbejde og brækkede benet. Hvem skal betale erstatning? Dig selv, 
din forsikring eller arbejdspladsen? 

B:  Jeg skulle bare køre os hjem efter vi havde været på fristaden for at købe hash - Har jeg 
begået noget ulovligt? 

C:   Den fede jakke i vinduet stod til 22,50 der skulle have stået 2.500. Hvad skal jeg betale?

Vi vil således se på erstatning, aftaler, markedsføring, køb og salg samt strafferet.      

Fag der indgår:  Erhvervsøkonomi
Faglige forudsætninger:  Interesse for emnet 
Undervisningsformer:  Oplæg og samtaler
Undervisere:  Søren Christiansen 
Tidspunkt:  Tirsdage fra 16.15, 25/10, 15/11, 22/11, 29/11 samt onsdage 2/11 og 9/11
Sted:  Ordrup Gymnasium, Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund
Tilmelding:  dl@ordrupgym.dk

MasterClass i skønlitteraturens store klassikere
En bid af de store!

Indhold: 
Kursus om nogle af den vestlige kanons helt store skønlitterære klassikere. Hvad 
værkernes særlige kunstneriske kvaliteter? Hvorfor bliver vi ved med at læse dem? Vi 
læser Shakespeare, Dostojevskij, Proust, Baudelaire og Kafka. Der lægges fokus på 
et særligt træk ved hvert af de udvalgte værker, men vi undersøger også tematiske 
sammenhænge, som for eksempel: Hvordan forbinder mennesket sig til verden og 
forstår sig selv? Hvilken rolle spiller forestillinger om sandhed og skyld? Hvornår er et 
menneskeliv værdigt, hvornår er det umenneskeligt?
Du skal ikke læse hjemme. Undervisningen varer 1½ time.

Fag der indgår: Litterære fag
Dine forudsætninger: Glad for litteratur
Arbejdsformer: Foredrag, læsning, dialog
Undervisere: Christina Lindholt Mikkelsen
Tidspunkt: Tirsdage kl. 15.45-17.15 (datoer: d. 11./10., 25./10., 8./11., 22./11., 29./11.)
Sted:  Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte
Tilmelding: kontakt@aurehoej.dk
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MasterClass i spansk kultur og sprog

Indhold: 
I denne masterclass skal vi beskæftige os med den spanske kultur, det spanske sprog, 
som bliver talt af 500 millioner mennesker verden over. Vi skal nørde med sproget, blive 
klogere og se på kulturforskelle både imellem Danmark og Spanien, men også mellem de 
spansktalende lande. Vi arbejder blandt andet med musik, film og billeder. 

Fag der indgår:  Spansk
Faglige forudsætninger:  Du skal have grundlæggende spanskkundskaber
Undervisningsformer:  Oplæg, dialogisk undervisning, film og musik
Undervisere:  Ana Carina Santos
Tidspunkt:  -
Sted:  Ordrup Gymnasium, Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund
Tilmelding:  tv@ordrupgym.dk
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MasterClass i matematik
Forbered dig til Georg Mohr konkurrencen

Indhold: 
I denne masterclass vil vi træne til Georg Mohr konkurrencen, hvor første runde af denne 
finder sted d. 23. november, dvs. denne masterclass vil finde sted i perioden omkring 
efterårsferien.

Vi vil især træne ved at I spiller et Trivial Pursuit lignende spil, men hvor spørgsmålene er 
indenfor de relevante matematikkategorier.

Der vil også være nogle kortere oplæg med tips og tricks til løsning af nogle af de 
opgavetyper man får stillet.

Du deltager ikke automatisk i selve konkurrencen ved at deltage i denne masterclass, det 
skal du snakke med din egen matematiklærer om.

 

Fag der indgår:  Matematik
Faglige forudsætninger:  Interesse for emnet og mod på at deltage i Georg Mohr konkurrencen
Undervisningsformer:  Oplæg og spil
Underviser:  Frank Sylvan
Tidspunkt:  Mandage fra kl. 16.15 i uge 43 frem til jul
Sted:  Ordrup Gymnasium, Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund
Tilmelding:  fs@ordrupgym.dk



MasterClass i samfundsfag 
En verden i opbrud

Indhold: 
Rusland har angrebet Ukraine, og der er nu krig 
i Europa igen, noget vi for et år siden ville have 
troet usandsynligt. Samtidigt er USA's tidligere 
så suveræne magtposition for alvor udfordret 
af Kinas opstigen i magthierarkiet. Danmark 
har fjernet sit forsvarsforbehold og er trådt mere 
aktivt ind i et mere fælles EU som forsøger at holde 
sammen på sig selv, men som samtidigt presses af 
populistiske strømninger internt og eksternt. I det stille 
vokser Indien sig stærkere og mere betydningsfuldt mens Mellemøsten præges af en 
fortsat tydeligere regional magtkamp mellem Iran og Saudi-Arabien. I Sydamerika og 
Afrika kæmper lande med sig selv og hinanden om at vinde indflydelse og ressourcer, og 
over alt i verden skaber Klimaforandringerne og Corona-epidemien sammen med stigende 
immigration store globale udfordringer  

I dette kursus lærer du at arbejde med international politik og økonomi. Du vil blive klogere 
på en række af de centrale problemstillinger, som knytter sig til studierne af international 
politik, og du vil blive bedre til at forstå og analysere de centrale udfordringer, som lige nu 
præger international politik. På dette kursus vil du få styrket din viden om internationale 
politiske teorier, sikkerhed, magt og økonomi samt blive skarpere på centrale forhold 
omkring staters udenrigspolitik. Kurset er bygget op omkring 8 forelæsningsgange, 
og til hver kursusgang vil der være en central problemformulering som besvares. Den 
problemorienterede tilgang kombineres med metodiske overvejelser om, hvordan vi i 
studiet af international politik, kan skaffe os viden om de spørgsmål, som vi stiller. Kurset 
er til dig, som interesser dig for verden og international politik og som overvejer at skrive 
SRP i samfundsfag og måske international politik. 

Master-kurset i international politik ”En verden i opbrud” er til dig, der brænder for 
international politik, og som overvejer at skrive SRP inden for international politik. 
Det faglige niveau er højt, så du får et fagligt løft, som gavner dig i den daglige 
samfundsfagsundervisning og i forbindelse med SRP til sommeren 2023.

Kursusforløbet ser ud som følger:
Tirsdag d. 25.10:   Velkomst og foredrag om ”De store statslige aktører” i verden og international 

politik belyst gennem de klassiske teorier inden for international politik.    
Tirsdag d. 1.11:   Krigen i Ukraine og geopolitik   
Tirsdag d. 8.11: EU's Sikkerheds- og udenrigspolitik  
Tirsdag d. 15.11:   Dansk udenrigspolitik i en verden i forandring. Perspektiver på muligheder 

og trusler for Dansk sikkerheds- og udenrigspolitik.  
Tirsdag d. 22.11:     The Battle of the Great Powers - stormagterne rører på sig I disse år, hvor 

USA's internationale magt mindskes. Med udgangspunkt i USA's rolle i 
verden belyses stormagternes kamp om indflydelse og magt.   

Tirsdag d. 29.11:    Kina nærmer sig en global ledende position - men det skaber usikkerhed 
i både det regionale sydøstasiatiske område samt i vesten for hvad Kinas 
magt vil komme til at betyde. 

Tirsdag d. 6.12:     International økonomi og ulighed – perspektiver på handel og udvikling og 
hvorfor nogle lande løftes mens andre falder.  

Tirsdag d. 13.12:   Klimaforandringerne og Arktis betydning for international politik og bl.a. 
dansk sikkerheds- og udenrigspolitik - Afrunding og diplomer. 

Fag der indgår:  Samfundsfag – International politik  
Faglige forudsætninger:  Samfundsfag på A-niveau og at du er dygtig til samfundsfag, dvs. at du har 

mindst 10 i enten skriftlig eller mundtlig samfundsfag (7-7 kan også ansøge 
men kan ikke være sikre på optag).

Arbejdsformer:    Undervisningen veksler mellem forelæsninger, klassedialog og små øvelser. 
Underviser:  Thor Banke Hansen (TH) bl.a. medforfatter til Luk Samfundet Op!, Grønland, 

samfund, politik og økonomi (2016) og USA, historie, samfund og religion 
(2015).Mathias Otzen Kruse (MO) lektor ved Øregård Gymnasium), Allan 
Kjær (KJ) lektor ved Øregård Gymnasium, Peter Brøndum (PB) forfatter til 
bl.a. USA's Udfordringer (2020), Politikbogen og Luk Samfundet Op! 

Tidspunkt:   Tirsdage fra kl. 17.00-19.00 i auditoriet på Øregård Gymnasium.  
Der vil blive serveret the, kaffe og boller i forbindelse med kurset.

Sted: Øregård Gymnasium, Gersonsvej 32, 2900 Hellerup 
Tilmelding:   Du skal skrive en motiveret ansøgning som skal sendes på mail til  

post@orgd.dk  Ansøgningsfristen er senest d.20.9.2021 
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