
Forberedende Grunduddannelse Læs mere om vores skole på fguoj.dk

KOM GODT VIDERE

DENNE PROFIL TILBYDES I RYOMGÅRD

Fag i profilen
Dansk eller DSA  
Matematik 
Identitet og medborgerskab  
Engelsk 
Et valgfag

AGU 
Kultur og mennesker

Er du nysgerrig på kultur og mennesker? Og har du lyst til at dykke ned i, hvad 
kulturen betyder for et samfund og dem, der lever i det? 

Det bliver du god til

På Kultur og mennesker opbygger du en bred forståel-
se af hvad kunst og kultur er – og ikke mindst, hvad det 
kan bruges til. 

Du lærer at formidle i skrift og tale, at samarbejde med 
andre og at tilrettelægge events og aktiviteter fra før-
ste idé til udførelse og den afsluttende evaluering. 

Profilen er oplagt for dig, der gerne vil videre på HF 
eller en af de sundhedsfaglige eller pædagogiske ud-
dannelser, eller vil arbejde i et servicefag og jobs, hvor 
kontakten med mennesker er en grundsten. 

På Kultur og mennesker arbejder vi med den rolle og be-
tydning, kulturen har i vores samfund. Hvordan kommer 
den til udtryk? Hvordan kan den bruges aktivt? Hvordan 
påvirker den mennesker – og ikke mindst, hvordan kan 
vi som mennesker påvirke kulturen? Alt det undersøger 
vi gennem temaer om kunst, køn og krop, psykisk sår-
barhed, ungdomskultur, kultur og frivillighed og meget 
mere.

Du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk både 
med, hvordan man skaber kulturelle oplevelser, og hvor-

dan man formidler til andre. Vi tager på kunstudstilling, 
anmelder teaterforestillinger, analyserer film og skaber 
kulturevents sammen med børn, unge og ældre. I ma-
tematikken ser vi på statistikker, som kan fortælle noget 
om den kultur, vi lever i og hvordan matematikken bliver 
brugt i eksempelvis arkitektur, kunst og hverdagsliv. 

I samarbejde med blandt andre aktivitetscentret i Ry-
omgård og Syddjurs Egnsteater, bliver du en aktiv del af 
det lokale kulturliv og du bliver tryg ved at være den, der 
fremlægger, fortæller og formidler.


