
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Sprogambassadør – en talentklub på OG 
 
Hvem kan melde sig? 
Forløbet er for dig, der har vist talent og er særligt interesseret i sprog, formidling og 
kommunikation. 
Du går i 2. eller 3g på OG, og du har fransk, italiensk, spansk eller tysk som 
fremmedsprog. Du tilmelder dig ved at skrive en personlig, motiveret ansøgning på max 1 
side, hvori du begrunder dit ønske om optagelse samt dine forventninger til dit udbytte. 
Der skal bruges 3-6 sprogambassadører inden for hvert af de 4 fremmedsprog. 
 
Hvad skal jeg lave? 
Som sprogambassadør skal du være med til at bygge bro til elever i 8.-9. klasse fra de 
omkringliggende folkeskoler. Du skal sammen med andre sprogambassadører fremstille 
en kreativ film, hvor du præsenterer sprogfagene på OG, og hvor du fortæller om din 
egen oplevelse af, hvad der skal til for at blive en god sprogelev. 
Ud over filmen består dit arbejde som sprogambassadør i at udforme og gennemføre 
korte undervisningsseancer i dit eget sprogfag – enten virtuelt eller ved fysisk møde med 
folkeskoleeleverne.  
Alt sammen for at styrke interessen og motivationen for at lære sprog hos 
folkeskoleeleverne og for at lette overgangen for dem fra folkeskolen til gymnasiet. 
 
Som sprogambassadør vil du også gennem talentklubben få kontakt til andre, der 
arbejder med sprog – enten som studerende eller i forbindelse med deres professionelle 
arbejde. 
 
Hvad lærer jeg ved det? 
Du vil få styrket dine kompetencer inden for fremlæggelse, undervisning og planlægning, 
og du vil blive bedre til selv at forstå kernen i arbejdet med at styrke egne kompetencer 
på fremmedsproget og vigtigheden af at være god til sprog i din fremtidige karriere. 
 
Hvornår foregår det? 
Talentklubben mødes et par gange i november/december og ligeledes i januar. Der vil 
sandsynligvis også blive et par ekskursioner i løbet af foråret.  
De forskellige aktiviteter som sprogambassadør foregår som regel uden for skoletiden. 
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Motiveret ansøgning sendes til en af følgende lærere via besked i Lectio: 
 
Fransk – Mette Iwersen (MI) 
Italiensk – Anne Jørgensen (AN) 
 
 


