
M U L E R N E S  L E G A T S K O L E S

... er et enestående tilbud om udvekslingsprogram med 6 ugers

uddannelsesophold i Minnesota og Chicago

INTERNATIONALE
STUDIERETNING...

En mulighed for læring, internationalt fællesskab, udvidede horisonter

og perspektiver på den globaliserede verden. Skal du med?



Mere information:

www.mulerne-gym.dk

STUDIERETNINGEN
Samfundsfag og engelsk på A-niveau

Udveksling til USA

Som elev på den internationale studieretning får du

engelsk og samfundsfag på A-niveau, med et særligt

fokus på internationale forhold. Vi tilrettelægger

undervisningen så udvekslingen med de amerikanske

studerende bliver en dynamisk og integreret del af de tre

år på gymnasiet. 

 

Under de seks uger i USA kommer du også til at

modtage undervisning på college-niveau, tilrettelagt af

de amerikanske professorer.



Udveksling
Noget af det, der adskiller den internationale
studieretning fra andre studieretninger, er
udvekslingsprogrammet med Itasca Community
College i Grand Rapids, Minnesota. 
 
I 1.g på den internationale studieretning får Mulernes
Legatskole besøg af en gruppe studerende fra USA,
som skal følge undervisningen på skolen. I en lille del
af opholdet kommer eleverne fra den internationale
studieretning også til at være værtsfamilier for de
amerikanske studerende. 
 
I 2.g. rejser du og de andre internationale mulere så til
USA, naturligvis ledsaget af en lærer, hvor de
ligeledes vil indkvarteret på motel ved Itasca
Community College. Under udvekslingen er der, ud
over det faglige og sociale på Itasca Community
College, arrangeret utallige ture og oplevelser, og
opholdet slutter bl.a. med et ophold i millionbyen
Chicago.  
 
Her får du altså internationale bekendtskaber, den
amerikanske college-oplevelse, storbyture samt
undervisning på højt fagligt niveau



Hvor meget, hvornår, hvordan...

ALT DET PRAKTISKE

Turens pris er sat til et loft på 25.000kr. Dette

er udregnet ud fra flybilletpriser,

overnatningspriser, samt prisoverslag på

leveomkostninger og udflugter. Dette tal er ikke

endeligt, men er sat som et loft, dvs. at tallet

godt kan blive mindre.  Turen betales i rater. 

 

De amerikanske studerende kommer til Danmark

i foråret 2020. Det forventes at de skal bo ved

værtsfamilierne i fem-syv dage i midten af

marts.

 

Mulereleverne rejser til USA i september-

oktober i efteråret 2020, altså i 2.g. Turen

inkluderer efterårsferien i uge 42. De vil blive

akkompagneret af to lærere, der deler turen. 

 

Udvekslingen slutter i Chicago, hvor vi vil

udforske byen på egen hånd.

 

 



HVORDAN KOMMER JEG MED?

Optagelsesproces

FOR AT KOMME MED PÅ EN SÆRLIG TUR
KRÆVER VI  NOGLE SÆRLIGE ELEVER

E N D E L I G  O P T A G E L S E  F O R E G Å R  I  O K T O B E R
E F T E R  " P R Ø V  E N  S T U D I E R E T N I N G " - D A G E N E

Interesseret? Se mere på vores hjemmeside:
www.mulerne-gym.dk

På Mulernes Legatskole baserer vi vores hverdag på "Muleridentiten". 

Muleridenteten er en fælles studenteridentitet der bygger på:

engagement - respekt - tillid - muligheder - medbestemmelse - ansvar

 

For at blive en del af udvekslingsprogrammet skal man ikke blot være moden

og selvstændig, men også vise at man har den rette muler-ånd. 

 

 

 



Med cirka 1400 studerende placeret i et af de

smukkeste områder i USA, er ICC et college

med fokus på rummelighed og åbenhed, og

med udsyn til hele verden - fuldstændigt

ligesom Mulernes Legatskole. 

PLACERET  I  BYEN  GRAND  RAPIDS ,  I

SMUKKE  OMGIVELSER  OG  MED  HØJ

FAGLIGHED

UDDANNELSE  PÅ  HØJT  NIVEAU

ITASCA
COMMUNITY
COLLEGE
www.itascacc.edu

Turen går til...



Chicago
Chicago er den tredjestørste by i USA efter New York

City og Los Angeles. Med sine 2,7 millioner indbyggere er det

den mest folkerige by i staten Illinois og i Midtvesten.

Dens storbyområde, undertiden kaldet Chicagoland er hjemsted

for 9,5 millioner mennesker.

 



Minneapolis
DEN STØRSTE BY I MINNESOTA 

Inkluderer man yderområderne af Minneapolis har byen over fire

millioner indbyggere. Den store millionby, der ligger på breden

af den legendariske Mississippi River, er kendt for sit levende

teater- og musikliv, for litteratur, kunst og sport - og så

selvfølgelig også for videnskab, som man kan se i deres byflag.


