
 
 

Talentkoordinatorer : 
 

Hans Marker (hm@sag.dk) 
Maria Møller (mm@sag.dk) 

 

Aktivitetsudvalg:  
Programmet fastlægges af et 
aktivitetsudvalg bestående af 

talentkoordinatorerne samt 2-3 Boblere 
fra hver årgang.  

Foredrag, besøg og aktiviteter udvælges 
i vidt muligt, så de dækker både 

humanistiske, samfundsfaglige og 
naturvidenskabelige emner, men det er 

udbuddet, der i sidste ende afgør 
mulighederne. 

Find Boblernes aktivitetsudvalg på 
Lectio under grupper. 

 

Samarbejdspartnere 

Boblerprogrammet samarbejder med 
mange videregående uddannelses- og 

formidlingsinstitutioner.  

Aktiviteterne foregår enten på skolen 
sammen med årgangens Boblere, eller som 

besøg hos vores samarbejdspartnere til 
foredrag og workshops.  

Du får gennem Bobler-programmet 
mulighed for at møde forskere, studerende 

og formidlere fra de videregående 
uddannelser.  

Talentprogrammet 

Sjælør Boulevard 135 2500 Valby 
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Sankt Annæ Gymnasium Et  godt tilbud  
- til dig, der gerne vil udfordres 

udover den daglige undervisning. 

Boblerne 



 
  

« Det er vildt 
spændende at høre 

forskerne selv fortælle! » 
Hvor foregår det og hvordan?  

Bobler-programmet afvikles både på 
Sankt Annæ Gymnasium og uden for 
gymnasiet, i skoletiden og uden for 
skoletiden.  

Når aktiviteterne ligger i skoletiden, 
får du godskrevet fravær, men det er 
underforstået, at du selv er i stand til 
at indhente undervisning, du er gået 
glip af imens.  

Bobler-programmet er  målrettet dig, 
som har  interessen, tiden og det 
faglige overskud til at lære lidt mere 
sammen med andre, der vil det 
samme. 

Du synes det er fedt at gå i gymnasiet, og vil gerne have mere. Bobler-
programmet er Sankt Annæ Gymnasiums tilbud til dig, som har tid, evner og 
lyst til at blive udfordret fagligt - ud over det, du møder i gymnasiets 
almindelige undervisning. Boblerprogrammet er håndsyet til dig, som 
interesserer dig for samfundsforhold, naturvidenskab, litteratur og kultur. 
 
 

Hvad laver man som Bobler? 

Programmet tænkt progressivt, dvs  at man i 
1.g møder aktiviteter med et almentdannende 
indhold. Det kan fx være debat, innovation 
eller lifeskillsworkshops. 

I 2.g og 3.g vil du i højere grad møde faglige 
aktiviteter som lægger sig op ad din 
studieretning. Aktivitetsudvalget planlægger 
en rækker faglige besøg i løbet af året og står 
som værter for et til to arrangementer på 
skolen af mere social karakter. Besøg kan være 
aftenforedrag i videnskabernes selskab, 
Workshop på LIFE eller forskerbesøg på 
SAG.  

Du vælger selv hvilke af arrangementer, du vil 
deltage i. Enkelte tilbud er dog obligatoriske. 

Har du mod på lidt mere ? 

 
Hvordan kommer jeg med? 
Du kan komme med i programmet 
på to måder:  
• Efter grundforløbet indstiller 

lærerne de elever, som har 
udmærket sig i løbet af 
grundforløbet. 

• Du kan også selv melde sig til 
programmet ved at henvende sig 
til en af talentkoordinatorerne.  

Indstillingerne gælder for hele 
gymnasieforløbet, men du kan til 
enhver tid træde ud af Bobler-
programmet.  


