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Om omslaget
2008 er Sangens År. Danskerne opfordres til at røre stemmebåndene. Det er sket før. I årene
fra 1895 til 1928 udkom Danmarks Melodibog i fem bind som den samlede danske sangskat.
Forsiden var prydet af tegningen af en ung kvinde, der sidder under et gammelt egetræ. Hun
læser på et banner, at melodibogen indeholder „1500 danske sange for piano med underlagt
text“, nok til mange fornøjelige stunder ved pianofortet. I træet hænger det danske våbenskjold med løver og hjerter. Egetræet er plantet lige ud til den danske kyst.
Et stykke romantik, der kunne give enhver dansker med hjertet på det rette sted lyst til at
synge „Den danske sang er en ung blond pige, hun går og nynner i Danmarks hus, hun er et
barn af det havblå rige ...“ osv. Carl Nielsens og Kai Hoffmanns sang fra 1926.
Tegningen får en til at tænke på tegneseriehelten Prins Valiants viv Aletas solgule hår og
på de bannere og flag, der vajede over prinsens farverige helteliv. Så vikingetidens skjoldmø
er blevet peppet op med popkulturens kolorit, og et par bannere flyver på sommerhimmelen
i genbrugsudgaven af motivet.
Tiderne skifter. Da det sidste bind af Melodibogen udkom i 1927 repræsenterede den en sangkultur, der var på vej ud. I 1938 udkom en ny sangbog „Syng Danmark“ med 250 nye sange.
I den forbindelse udtalte komponisten Finn Höffding: „Mon vi nu kan blive fri for det skrækkelige Monstrum, der hedder Danmarks Melodibog med samt Omslagets triste Snørelivsdame
under Løveskjoldet på Egetræet.” Dengang skrev man navneord med stort.
Der er udkommet adskillige sangbøger siden da, hver gang med et udvalg af sange, der har
afspejlet tiden og værnet om fortiden. Siden da har sangen lydt i skolen, i hjemmet og i kirken,
på landet og i byen, til hverdag og fest, til alle tider i al slags vejr.
Der synges også af fuld hals på FHF. Læs Annemarie Krarups causeri om sangens kraft på
side 55. Læs også Kim Ingholts fortælling på side 64 om morgensangen i en senmoderne tid.
Peter Bro
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HF-Vinkler 2008
Kære læsere,
I juni 2008 dimitterer Frederiksberg HF-kursus den anden hfårgang, som er blevet undervist i henhold til hf-reformen. Der er
sket meget på skolen, siden de unge mennesker startede hos os
i august 2006.
Ikke mindst overgangen til statsligt selveje har medført omfattende ændringer af skolens administrative processer, men som det
vil fremgå af HF-Vinkler 2008 er der også blevet taget betydelige
initiativer til synliggørelse af kvaliteterne ved
den 2-årige hf-uddannelse.
2008 er sangens år. Alle bidragsydere til
Din mur du
Vinkler har fået mulighed for at vælge en sang
(Mel: Hel sjæld rejste rank og rød
en rørtes pen og
– skolen forsøger at klare de mange udforbog)
dringer med højt humør.
Din mur du re
Omkring kas jste rank og rød
Til slut vil jeg takke årets hf’ere for samta
Og snar t i din njers kroner
arbejdet i to år og ønske jer alle god vind
Et spil af livets e stuer lød
fremover.
toner
Du fyldtes af
vo
Finn Bønsdorff
Vort smil og rt glade mod
vore tårer
Nu bruser alt
Rektor
Med sang i dinvort unge blod
e årer!
(Einar W. Lund,
1924)
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Et samarbejdsprojekt mellem LO og Frederiksberg
HF-kursus blev fremlagt på en konference den 13. maj:

Elevprofiler på 2-årigt HF

Af Finn Bønsdorff,
rektor

Der var mange deltagere til
hf-konferencen i LO-husets café.

4

LO-sekretær Ejner K. Holst bød velkommen til en hf-konference
i LO’s smukke lokaler på Islands Brygge. HF vil spille en vigtig og
central rolle i forhold til den politiske målsætning om, at 95 procent
af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Ejner K. Holst pegede på, at det er vigtigt, at 2-årigt HF findes.
Langt hen ad vejen er det en succes, der til stadighed skal udvikles
og understøttes. LO’s engagement i hf-uddannelsen skal ses som et
udspil, et oplæg til diskussion af hvordan et godt uddannelsestilbud
kan gøres endnu bedre.
Hf’erne – en broget skare
Baggrunden for konferencen var et forskningsprojekt, som Center
for Ungdomsforskning ved Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole har udarbejdet. I samarbejde med professor Birgitte
Simonsen og Noemi Katznelson har Maria
Lindstrøm talt med elever, der går på Frederiksberg HF-kursus og Randers HF og
VUC. Hvad er karakteristisk for de unge,
der bruger den 2-årige hf? Hvilke forventninger og planer har de?
På konferencen fremlagde Maria og
Noemi veloplagte nogle elevcases, der var
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blevet indsamlet gennem uddannelsesbiografiske
dybdeinterview med elever på de to hf-kurser:
„De eneste du ikke finder her, er dem der bare er
gået lige igennem det hele uden at se sig tilbage.“
(Kvinde, 24 år).

På tværs af familiebaggrund og klasserne kan hfkursisterne inddeles i fire grupperinger:

Ejner K. Holst, LO-skeretær bød velkommen.

1) „Pragmatikerne“: Kursister som i særlig grad
lægger vægt på, at HF tilbyder en adgangsgivende eksamen på to år.
2) „Second chance-kursister“: Kursister som
specielt har valgt HF på baggrund af enten en afbrudt uddannelse eller tidligere uddannelseseller arbejdserfaring.
3) „First choice-kursister“: Kursister som i udpræget grad har valgt HF på grund af hf’s særlige uddannelseskultur.

Maria Lindstrøm (herover) og Noemi Katznelson
(nedenfor) fra Center for Ungdomsforskning fortalte veloplagte om deres forskning om hf-kursister.

4) „De fagligt usikre“: Kursister som har valgt
hf, fordi de var usikre på, om de kunne klare en
af de øvrige gymnasiale uddannelser. I denne
gruppe findes overvejende de helt unge.
Disse grupperinger findes både i Randers og på
Frederiksberg. Undersøgelsen indikerer, at der
ikke er entydig forskel mellem provins- og storby5
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kursister, men at sammensætningen af kursister inden for disse
grupperinger vil variere fra det ene hf-kursus til det andet.
De forskellige elevtyper har hver deres forklaring på, hvorfor de
valgte hf. For pragmatikeren betyder HF hurtigt færdig. Som en
ung kvinde havde sagt det:
„Hvorfor skal jeg vælge en tre-årig uddannelse, når jeg kan
opnå den samme adgang med bare to år“.
En anden vurdering af det 2-årige forløb:
„Det kan godt være tungt at komme op og af sted hver morgen,
men så tænker jeg, at
det bare er to år. Det
er ikke lang tid. Det
kan du godt klare.“
Second chancerne
er meget optagede af,
at nu skal det lykkes
af få en hf-esamen:
„Det skal ikke gå
galt en gang til, det
nægter jeg simpelthen.“ (Mand, 22 år)
First choicerne er
dem, som siger „Hf er
lige noget for mig.“ De

Kim Mortensen fra Socialdemokraterne.
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er især optagede af uddannelseskulturen, hvor
unge med forskellig alders- og uddannelsesmæssig baggrund går i den samme klasse:
„Der er bare rigtig meget forskel på at være
18 år og på lige at være gået ud af 9. klasse.“
(Kvinde, 19 år).
De fagligt usikre er usikre på egne evner.
Mange af disse kursister er unge, der er optaget
direkte fra 10. klasse. De beskriver sig selv som
meget stille elever:
„Hf har faktisk været det første sted, hvor jeg
har turdet række hånden op.“ (Kvinde, 17 år).
En anden elev har udtalt:
„Jeg har altid været glad for skolen, for vennerne og for at lære
noget. Men jeg var usikker på, om jeg ville kunne klare alle de lektier og på, om jeg var klog nok.“ (Mand, 19 år)

Undervisningskonsulent Anette
Damkjær, Undervisningsministeriet,
lektor Gert Schmidt, Gymnasieskolernes
Lærerforening og vinkelredaktøren.

I forskningsmaterialet kommer man ved flere lejligheder ind på hfuddannelsen som repræsentant for en særlig uddannelseskultur.
Noget så gammeldags som at gå i skole, gå i en klasse og møde
nogle kammerater. Det er fortsat meget vigtigt:
„Jeg har aldrig været den store læsehest, eller den der laver allerflest lektier. Jeg interesserer mig for fodbold og kammerater.
Men så møder man nogle andre her på hf, som f.eks. læser aviser
og går op i, hvad der sker i udlandet og ikke bare lige foran ens
næsetip. Det gør da noget ved en.“
At gå i skole og lære noget er fortsat en social proces , hvor de unge
mennesker udvikler sig i samspil med lærerne og de andre kammerater i klassen.
7
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Efter forskernes indlæg var der debat og spørgsmål. Undervisningsministeriet var repræsenteret ved Annette Damkjær, og fra GL
mødte Gerd Schmidt. En enkelt politisk aktør, Kim Mortensen fra
socialdemokraterne, så gerne hf-uddannelsen som en del af en generel ungdomspolitik.
Hele konferencen blev sikkert styret af konsulent Anders Vind.
Stor tak til alle fremmødte kolleger og medvirkende og især tak til
LO for at gå ind i projektet vedrørende 2-årigt hf. Det blev en dejlig
hf-dag i LO-husets café.

Rødvinssangen
rødder’
Som Himalaya ved sine
jligt rim
Som en digter ved et de
es fødder
Som en frier ved sin pig
snedkerlim.
Og som planken ved sin
Sådan hænger jeg
Kun ved dig, ved dig
Oh røde vin
Oh du mit livs ruin
Lad alt fare
Når jeg bare
e vin.
Kan ta’ vare på min rød
(Jørgen Knudsen,
fen)
Ja, det er Brandesbiogra

8
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Adjunkt Jette Falk og lektor Peter Bro har talt med
Poul Vinholt, der er formand for skolebestyrelsen:

Formanden har ordet!
Du er indstillet til bestyrelsen af AE-Rådet?
„Ja Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, sådan hed det jo i gamle
dage.
Jeg tror faktisk, det var Stauning, der tog initiativet til at lave en
institution, som kunne være med til at beregne økonomiske konsekvenser af lovgivning. Det, man havde og også stadigvæk har
behov for, er at kunne analysere sig hen til, hvilke økomiske og
sociale virkninger, den konkrete lovgivning indebærer. Inden for
de sidste par år har vi fået Cepos, som jo er en klar liberal tænketank. Man kan man sige, at Cepos er etableret som modsætning til
AE-rådet, og i og med at den modsætning fremhæves, så har du
for så vidt også placeret AE-rådet.
AE-rådet er en økonomisk tænketank, som også skal tænke den
sociale profil ind, i hvad der nu foregår i samfundet.“

Af Jette Falk, adjunkt,
billedkunst og Peter Bro,
lektor, billedkunst/design

9
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Hvad er din baggrund ?
„Jeg er uddannet hos General Motors for mange år siden. Der fik
jeg i øvrigt job i deres store afdeling i Sydhavnen. Men derudover
har jeg faktisk beskæftiget mig med ungdomspolitisk arbejde, siden jeg var 14 år gammel. Jeg endte så også som formand for DSU’s
faglige landsudvalg. Det er vel der, min faglige karriere starter. Samtidig er jeg aktiv i HK Ungdom, og i 1975 blev jeg så ansat i HK. I
1980 blev jeg valgt til afdelingsformand, og det har jeg faktisk været indtil i torsdags, dog formelt helt til 31/05. I alle årene som fagforeningsformand har jeg også arbejdet sammen med Handelshøjskolen i forhold til forskellige udviklingsprojekter osv.
Jeg tror, AE-Rådet udpegede mig, fordi jeg bor på Frederiksberg, og fordi jeg også er formand for Frederiksberg AOF.“
Vi har fået at vide, at der er noget med en, der hedder Nynne, som
du gerne må fortælle om?
„Jeg lærte Nynne at kende, da hun var 16 år. Hun blev barnepige –
jeg har jo forholdsvis små børn. Hun var en meget sød pige, som jeg
trygt kunne overlade børnene til. Nynne kom på efterskole. Det gik
godt med rimelige karakterer. Da hun kommer hjem, tager hun et
år på Social- og sundhedsskolen. Men der er ikke noget, der peger
hen imod en akademiske karriere. Hun skulle være fysioterapeut.

10
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Så kommer hun på Frederiksberg HF. Hun slider i det og går
faktisk ud med en gennemsnitskarakter sidste sommer på 9,7. Nu
læser hun filosofi. Hvis hun overhovedet
kunne være kommet i gymnasiet, så var hun
Hvis hun overhovedet kunne være
formentligt droppet ud. Det er derfor, jeg har
kommet i gymnasiet, så var hun
stor veneration for hf. Også fordi jeg mener,
at HF er et socialdemokratisk foretagende. formentligt droppet ud. Det er derfor, jeg
Og det passer præcis til at samle dem op,
har stor veneration for HF.
som gerne vil have en eksamen på to år. Præcis dem, som kan være meget voksne i det,
selvom de måske kun er 18 år. Hf er også for de lidt skæve og lidt
anderledes, som måske skal bruge nogle år til at blive modne på.“
Du har taget en del initiativer over for skolen ?
„Jeg har været bekymret over udsigten til en taxameterfinansiering
af skolen, som ville indebære forringelser. Derfor fik jeg arrangeret
et møde med Antorini fra Socialdemokraterne. Det er vigtigt med
et politisk fokus. Rektor Finn Bønsdorff er i gang med et projekt
sammen med LO, som skal munde ud i en hf-konference, og jeg
har også arrangeret møder mellem Frederiksberg HF-kursus og en
af mine kontakter på Handelshøjskolen.“
Så vil vi vide, om du ser det som din rolle at gøre noget for, at
politikerne vil passe på det to-årige hf-kursus?
„Ja det vil jeg. Alt, hvad jeg overhovedet kan, og jeg vil benytte
samtlige kontakter, jeg har. Jeg kender jo Gud og hvermand.
Jeg vil arbejde for, at alle politikerne får fokus på, hvor nødvendig en institution HF er, netop fordi den samler de der lidt skæve
op. I et samfund, hvor folk bliver presset allerede fra folkeskolen
11
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med test og måling og alt muligt andet, vil de skæve på en eller
anden måde komme i klemme. På den baggrund er HF utroligt vigtig for, at vi uddannelsesmæssigt kan få løftet folk.“

Jeg vil arbejde for, at alle
politikerne får fokus på,
hvor nødvendig en institution
HF er, netop fordi den samler de
der lidt skæve op.

Vi har i år valgt, at der skal være et gennemgående
tema, som hedder „Sangens år“. Vi beder alle, der
skriver eller får trykt noget eller bliver interviewet
til årsskriftet om at vælge en sang eller et vers.
Kan du vælge en sang?

„Jeg har faktisk på trods af min høje alder lige købt
en cd med Natasja og „I Danmark er jeg født“, så det har jeg sådan
set ikke så svært ved.“
Et godt valg.
Fantastiske tekster. Enig!

r stor
Verden e
mine ord
Mærk Dig
g bor
s, hvor je
Jeg trive
dan
savner Su
in bror
Men jeg
søster, m
in
m
r,
Min fa
aad,
(Natasja S
lbage“)
anmark ti
„Gi’ mig D
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Autoriseret psykolog Trine M. Johnsen fortæller om
sit virke:

Psykologordning på
Frederiksberg HF-kursus
Som psykolog er jeg knyttet til Frederiksberg HF-kursus. Min psykologpraksis ligger på Peter Bangs Vej 1F (Diakonissestiftelsen) –
få minutter fra Frederiksberg HF-kursus. Hf-studerende har mulighed for at henvende sig direkte til mig og få en afklarende samtale.
Ved den vurderer jeg sammen med den unge, om der er brug for
yderligere hjælp, og hvis der er det, taler vi om, hvilken hjælp det
skal være. Det er enten på den unges eget initiativ, eller det er studievejlederen, der har anbefalet at tage kontakt til mig.
I psykologpraksissen
Han fortæller, at han trækker sig fra kammeraterne i klassen, hans
far er blevet alvorligt syg. Det er vanskeligt at koncentrere sig om
skolen, og samtidig er det svært at tale med nogen om det. Han vil
ikke belaste eller bekymre sin mor, og han er lige flyttet til København væk fra det nære netværk. Jeg fortæller generelt om, hvordan
en psykisk krise mærkes. Vi taler om forholdet til familie, skole og
kammerater, og sammen forsøger vi at finde ud af, hvor der er mulighed for at få støtte og hjælp. Hvis det ikke rigtig kan lykkes at
finde nogen blandt de tætte relationer, som han kan tale med, anbefaler jeg ham at få en henvisning til psykologhjælp igennem sin
praktiserende læge.

Af Trine M. Johnsen,
autoriseret psykolog
Peter Bangs Vej 1 F, 2.,
2000 Frederiksberg
www.psykologpraksissen.dk
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Hun er ked af det og føler sig uden for i klassen. Vi taler så om de
konkrete situationer i klassen, hvor hun bliver ked af det og trækker sig fra fællesskabet. Sammen går vi på jagt efter hvilke tanker,
en sådan konkret situation sætter i gang hos hende, tanker som gør
hende ked af det. Derefter hjælper jeg
med, om hun kan forstå situationen
I løbet af samtalen går det op for
på en anden måde, altså tænke andre
hende, at hun ved at handle andertanker, end de tanker der førte til, at
ledes, f.eks. ved ikke at trække sig, muligvis hun blev ked af det og trak sig.
Ofte lykkes det i mit lokale at
kan ændre på hele situationen.
tænke alternative tanker om den pågældende situation i klassen og derved få ændret „ked af det“-følelsen. Vi taler så om, hvordan hun tidligere er blevet drillet og
holdt uden for, da hun gik i folkeskolen.
I løbet af samtalen går det op for hende, at hun ved at handle anderledes, f.eks. ved ikke at trække sig, muligvis kan ændre på hele
situationen. Hun ser, at hun selv er en del af et mønster med de
andre og opdager, at hun har indflydelse på, hvordan situationen
forløber.
Vi bliver enige om en konkret opgave, hvor hun pålægger sig
selv at handle anderledes i relationen til kammeraterne i klassen
for at se, hvad der så sker. Vi laver en aftale en måned efter, hvor
vi skal tale om, hvordan det er gået. Hun kommer glad til aftalen
og fortæller, at det er lykkedes for hende at gøre noget andet, end
hun plejer i situationen, og det har betydet, at hun har fået et helt
andet forhold til de andre og nu befinder sig bedre i klassen.
Se mere www.psykologpraksissen.dk

14
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Socialdemokraternes uddannelsespolitiske
ordfører, Christine Antorini, på besøg hos FHF:

HF 40 år
– fødselaren til debat
Christine Antorini havde indvilget i at diskutere uddannelsespolitik
med interesserede lærere, studievejledere og elever ved et arrangement på FHF i november 2007.
Efter et kort oplæg fra skolens bestyrelsesformand, Poul Vinholt, som fokuserede på de ændrede økonomiske rammer i forbindelse med kursus’ overgang til selveje, suppleret med en
personlig historie om FHF’s rolle som sweeper i uddannelsessystemet, havde jeg fået det ærefulde hverv på studievejledernes
vegne at holde et oplæg om HF. I denne artikel vil jeg give et kort
resumé af vores synspunkter omkring 40-års fødselaren: hf, højere
forberedelseskursus.

Hans Kaargaard,
studievejleder, lektor,
dansk

Studievejledningen
Rektor Finn Bønsdorff er af den opfattelse – og det er vi studievejledere mærkeligt nok enige i – at studievejledningen er en vigtig
brik i skolens liv og værdigrundlag.
Vores hf’ere er en broget flok og har et aldersgennemsnit på
cirka 21 år, og et flertal af dem er nu i gang med deres second,
third, ja, måske last chance inden for ungdomsuddannelserne. For
nu at blive i det nydanske så sweeper vi gymnasiedroppere af alle
bogstavskombinationer; stx, htx, hhx und so weiter op, blander

15
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dem med unge, der kommer direkte fra 10. klasse og garnerer med
andet godtfolk, der efter at have været på arbejdsmarkedet føler
behov for en boglig uddannelse. Et hf-kursus med en voksenprofil
hedder det i vores „hvervekampagne“.
Ikke alle vores halvvoksne kursister er verdens bedste børn med hensyn til mødedisciplin,
Ikke alle vores halvvoksne
for langt de fleste har ingen forældre til at purre
kursister er verdens bedste
dem om morgenen, efter de har været på et for
med hensyn til mødedisciplin mange økonomisk overlevelsesnødvendigt erhvervsarbejde eller en tur i… Så der er afgjort
brug for studievejledere til at holde dem på sporet, så de ikke misser endnu en chance for en gymnasial uddannelse.
Også studievejledningen er blevet reformeret, læs:
centraliseret, så vi lokale studievejledere ikke
længere skal visitere ansøgere ind i uddannelsen. Denne visitation er i princippet blevet lagt
over i Ungdommens Uddannelsesvejledning,
som dog har strakt våben og erkendt, at
det har de ikke den nødvendige kompetence til. Og selv om det koster kursus
mange ressourcer, så prioriterer vi,
at studievejlederne har en personlig
samtale med alle ansøgere til hf-uddannelsen, så alle spørgsmål om valgfag er afklaret inden studiestart.
I studievejledningen følger vi op med indslusningssamtaler, hvor vi taler løst og fast og om fortid og fremtid. Vores elever opsøger os, når de får
en vision om, at de skal være dyrlæger, domptører, dramaturger eller dansklærere. Vejledning
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om elevernes videre uddannelsespolitiske færden er imidlertid
samlet i et centralt organ, Studievalg/København, som besøger
skolen en gang om måneden, men alle med blot lidt kendskab til
unge menneskers socialkarakter ved jo godt, at det er her og nu og
ikke om tre uger, de vil have svar. Så idealismen sejrer naturligvis,
og vi vejleder dem – uden løn!
Alle gode kræfter er vel enige om, at frafald er en meget uheldig ting,
både personligt for den enkelte, uddannelsespolitisk og samfundsmæssigt set. I studievejledningen er vi overbeviste om, at frafaldet
ikke reduceres ved at opbygge moduliserede mammutinstitutioner,
hvor de unge kan zappe sig frem til et 12-årigt uddannelsesdiplom.
Der er rod og zapperi nok i de unges hverdags- og fritidsliv. Nej lad
os, med uddannelsessociolog Thomas Ziehes begreber, være en
skole, der lukker vinduet ud til en på mange måder kaotisk og
uoverskuelig postmoderne kulturelt frisat virkelighed.
Elevernes valg – brud med den sociale arv
Fire elever, Ivan og Sif fra 2.F og Jakob og Trine fra 2.N, holdt et
kort oplæg om deres begrundelse for at vælge hf, og ikke mindst
FHF. Den røde tråd var, at de havde valgt HF efter en periode med
skoletræthed, sabbatår og erhvervsarDe var glade for at gå på et
bejde. De var glade for at gå på et rent hfkursus og fremhævede, at vores – noget
rent hf-kursus og fremhævede,
konservative – struktur med stamklasser at vores – noget konservative – struktur
og fast skema var en god ting for dem. Alle
fire havde lagt planer for et videre uddan- med stamklasser og fast skema var en
nelsesforløb. Fx ville Sif være kaospilot, og god ting for dem.
Jakob ville være folkeskolelærer.
Herefter holdt rektor Finn Bønsdorff et oplæg om, hvordan
vores hf’ere klarede sig i de videregående uddannelsesforløb. Og
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her på stedet er vi naturligvis glade for, at de klarer sig lige så godt
som de „sproglige“ studenter. Ja, så godt, at Berlingske Tidende
kom ud med en stort anlagt artikel med overskriften „Frederiksberg HF bryder den sociale arv“. Så HF må da være „gefundenes
Fressen“ for en socialdemokratisk uddannelsespolitik.
Antorinis vision: 12 års skole til alle
Antorini fik lov til at runde mødet af. Hun fremhævede, at det vigtigste mål må være at leve op til kravet om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse og mente, at vejen hertil går
over en udvidelse af den lovpligtige undervisningstid til 12 år.
Ideen om den svensk inspirerede 12-årige enhedsskole – i en fleksibel udgave – blev altså lagt frem.
At hendes synspunkter ikke umiddelbart faldt i forsamlingens
smag, skal ikke være nogen hemmelighed, men det blev en konstruktiv og livlig diskussion, der afsluttede mødet.
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Valgkamp, efteråret 2007:

Vælgermøde på
Frederiksberg HF
Via hurtig og effektiv lobbyisme fra en kollega lykkedes det en almindelig skoledag at præsentere kursisterne for et vælgermøde
med kandidater for næsten alle partier. (Manu Seran fra Radikale
Venstre var desværre kørt forkert.)
De forskellige kandidater var:
• Johanne Schmidt-Nielsen – Enhedslisten (blev valgt
ind i Folketinget)
• Christine Antorini – Socialdemokraterne (blev valgt ind
i Folketinget)
• Jan E. Jørgensen – Venstre
• Martin Henriksen – Dansk Folkeparti (blev valgt ind
i Folketinget)
• Claus Christiansen – Konservative Folkeparti
• Rachid El Mousti – Socialistisk Folkeparti
• Morten Bay – Ny Alliance

Af Emil Sonne, adjunkt,
idræt/samfundsfag

Mødet blev kort introduceret ved Jan Andreasen og hans medhjælper Emil Sonne, som sad klar med et stopur, så de værste uoverensstemmelser om kandidaternes taletid kunne undgås. Det lykkedes dog ikke til fulde, da kandidaterne allerede i introrunden gav
udtryk for, at „modparten“ blev favoriseret. Introrunden gav alligevel et godt indblik i de forskellige synspunkter, som havde været
19
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Fra venstre: Johanne Scmidt-Nielsen, Enhedslisten. Rachid El Mousti,
Socialistisk Folkeparti. Christine Antorini, Socialdemokraterne

fremme i debatten. Det var emner som behandlingen af asylansøgere, skattestop, ulighed, økonomisk politik, de forskellige partiers
tone og troværdighed mv.
Efter en opsamling og debat mellem kandidaterne blev der
åbnet for spørgsmål fra salen, hvor især et område, som ellers
mere var af kommunalpolitisk karakter, blev behandlet. Det var
ungdomshusproblematikken, hvor enkelte kursister mente, det
var en generel debat om tolerance og plads til forskellighed. Den
gammelpolitiske højrefløj stod her for skud, mens den gammelpolitiske venstrefløj fik „hug“ af nogle kursister for dens urealistiske
økonomiske politik, som ifølge kursisterne mest handlede om
overbud. Alt i alt blev det altså en omfangsrig og indholdsrig debat,
hvor det var svært at udpege en vinder, dog var det tydeligt, at især
Enhedslistens unge håb Johanne Schmidt forstod at tale kursisternes sprog.
20
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J-klassen i Prag:

Do you know fashion?
Af Adam Midtgaard, 2J,
Alt der udryddes i København: snuskede barer, nedlagte fabrikker,
og Casper Christophersen, 2J
slidte facader og grimme skilte, butikker, der umuligt kan løbe
rundt, og som man nu skal til Sydhavnen eller Ålekistevej for at
finde, florerer i Prag. Da vores fly landede i Kastrup, slog det én,
at Prag havde været en befriende grim by. I Prag er der langt mellem glasfacader, man kan spejle sig i. I J- klassen var der udbredt
enighed, om at tjekkerne i det store og hele var et grimt folkefærd,
i hvert fald ikke så pæne som os…
Vi boede på et fint hotel lidt uden for centrum i Prags arbejderkvarter Zizkov. Turen var arrangeret af vores dansklærer. Vi havde
læst Kafka, arbejdet med stilhistoriske strømningers udtryk i arkitektur, Muchas billedunivers og dokumentariske fremstillinger af
mordet på den nazistiske statholder Heydrich. I historie havde vi
læst om Den kolde krig og Tjekkiets kommunistiske periode. Hver
dag spiste vi morgenmad sammen, og kl. 9 var vi ude af døren.
Arkitektur var ikke noget dårligt fokus. Prag er bogstaveligt talt
proppet med arkitektoniske vidundere, især i den ældre bydel.
Fem stilarter skulle studeres: Vægten lå på
jugendstilen – perspektiveret til kubisme,
Prag er bogstavelig talt proppet
den særlige tjekkiske rondo-kubisme, art
med arkitektoniske vidundere
deco og funktionalisme. Omkring 1900-tallet
blev jugendstilen udviklet. Den symboliserede opgøret med tidligere stilarters stræben efter at få mennesket
til at føle sig lille foran de monstrøse bygningsværker.
Jugendstilen ville give kunsten til folket og derved gøre den en-
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keltes liv smukkere og lykkeligere. Stilen skaber et eventyrligt og materialeeksperimenterende univers af planter,
dyr og mennesker i kosmos, med
svungne, harmoniske mønstre i stærke
farver. Et univers hvor et dørhåndtag
eller et vindueshængsels udsmykning
er lige så vigtig som den største kuppel
eller statue. Det var disse lagkagebygninger, der gjorde det største indtryk
på os. Men som stort set alt andet i
Prag, der var noget værd, var mange
jugendhuse slidte og ødelagte og lugtede af fordums storhed.
Helt ærligt: det bedste ved Prag var
nok priserne.
Sammenlignet med herhjemme kostede al ting overhovedet intet, og vi
kunne – i hvert fald de første dage –
leve som konger på SU. Og når man
sådan er sammen hele tiden, løber
man hurtigt tør for samtaleemner. Derfor blev der konstant snakket om, hvor
billigt alting var, eller hvad det samme
ville koste i danske kr.
Indtil nogen blev nødt til at afbryde
og sige skål! Og hvis en ikke havde
noget at drikke, var der hurtigt en anden, der sagde: Jeg giver en
øl, den koster alligevel kun 30 af de her lortepenge. „Lortepenge“
var et navn, vi hurtigt gav den tjekkiske valuta, sandsynligvis fordi
den var så lidt værd.

HF_vinkler_Prøve:Layout 1

17/06/08

14:33

Side 23

Senere på aftenen stod vi foran et pølsehus i færd
med spise nogle enorme, ristede pølser, da en ung
fyr gik forbi, hurtigt snuppede to pølser og stak af.
Pølsemanden sagde ikke en lyd. Han åbnede bare
døren, løb hen til manden, slog ham i hovedet, tog
pølserne og gik ind i sit lille hus, hvor han lagde pølserne tilbage på panden. Så kiggede han op og grinede svedent til os.
Ved siden af lå indgangen til noget, der lignede et
diskotek, og en mand udenfor gav os gratis indgang
og øl og sagde „best discoteque in Prague“. Men indenfor var „diskoteket“ en stripklub, og noget chokeret satte vi os ned og så på showet, mens vi drak
vores gratis øl. Hurtigt kom en af damerne hen og
spurgte, hvad vi havde lyst til. Vi kunne få et lesbisk
show for 2000 Prag-penge. Ingen af os vidste, om
det var dyrt eller billigt, eller hvad det ville koste i
Danmark, så den sag diskuterede vi ikke. For resten
var stripklubben det sted, vi oplevede den bedste
service. Alle andre steder var betjeningen afmålt og ligegyldig, til
tider direkte arrogant, hvilket var noget, vi følte os dybt ramt af.
Set udefra var attituden nok berettiget. Når en stor flok teenageturister, i – efter Prag-forhold – og i vores egen selvopfattelse,
dyrt, farvestrålende og moderne tøj, vælter rundt, kaster om sig
med penge og ligegyldigt smider småmønterne på gulvet, bagtaler
tjekkerne på et fremmed sprog, og senere også på engelsk, for det
forstår de alligevel ikke. Når kunderne brækker sig på vej ud til
toilettet eller med kasketten på skrå råber til tjeneren Do you
know fashion? – uden at regne ham for intelligent nok til at forstå
den ironiske hentydning til hans tøj – så er serviceniveauet vel forståeligt.

Foto: Adam Midtgård
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Og lige efter at have undret sig over, hvor middelalderligt og tilbagestående tjekkerne lever, står man bevæget foran Jan Palachs
mindesmærke, der står midt i centrum, til ære for det offer, han
bragte det tjekkiske folk. Han satte ild til sig selv og brændte ihjel
i protest mod det kommunistiske regime.
Eller man går ned i den kirkekrypt, hvor tjekkiske modstandsfolk barrikaderede sig efter at have snigmyrdet den nazistiske „superstjerne“ Heydrich, hvis talent for undertrykkelse af den
tjekkiske befolkning og organisering af koncentrationslejre udryd-
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dede utallige liv. Omringet af nazistiske soldater nægtede de unge
mænd at overgive sig. Selv da kuglerne, hvis skudhuller man kan
stå i krypten og kigge på, fløj forbi dem og brandvæsnet prøvede
at spule dem ud, ville de hellere dø for egen hånd end for nazisternes.
De hjemløse og forhutlede karakterer i Prags gader bar noget af
den samme ædelhed, førnævnte folkehelte må være gjort af. De
havde de mest fantastiske ansigter. Som hugget i sten, formet efter
hovedpersoner i tunge russiske romaner, fyldt med furer, kløfter,
ar og rynker. Og så det sprog, de taler, med så mange konsonanter
og lange ord, komplet uforståeligt.
Lige så underlige som alle de spillebutikker og „kasinoer“, der
lå overalt og havde åbent døgnet rundt alle ugens dage, var. I hovedbanegårdens enorme ankomsthal – hvor 70’er arkitektur kolli-

Moldau.
Foto:
Adam Midtgård
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derer med den imponerende jugendbanegård – lå en firkant af
enarmede tyveknægte. Men for at komme ind at spille på dem,
skulle man gå ad en rød løber og forbi sikkerDe havde de mest fantastiske hedsvagten og hans velour-reb. Også selvom
ansigter. Som hugget i sten, klientellet lignede det, der var alle de andre steder. Og der sad de så og så misantropiske ud i
formet efter hovedpersoner i tunge al deres fattigmands pomp og pragt.
russiske romaner, fyldt med furer,
Tilbage i København er der nogle indtryk,
der står tydeligere frem end andre. Et af disse
kløfter, ar og rynker
indtryk var det, man fik af at være et sted, hvor
udseende ikke vægtes så tungt som i vores egen postmoderne
søgen efter det perfekte liv. Og opleve at nogle lande er fattigere
end andre, og det chok man så får, når man begynder at ane det
smukke i det smagløse.
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Evaluering:

Vinkler på
kulturfaggruppen
Historik
Evalueringsteamet fik i det forløbne skoleår i opdrag at evaluere
en af hf-reformens nyskabelser: Kultur- og samfundsfaggruppen.
Denne faggruppe består af fagene historie, samfundsfag og religion.
Historie er på B-niveau og har derfor 400 timer over de to år, hvorimod samfundsfag og religion har 200 timer hver.
Bekendtgørelsen eller „fag-bilaget“ for denne nye konstruktion
er ganske ambitiøs:

Af Kjeld Arne Hansen,
studievejleder, lektor,
historie/samfundsfag

“Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling lokalt, nationalt og
internationalt, både hvad angår tilværelsestolkning, de grundlæggende
livsvilkår samt individers udfoldelses- og handlemuligheder.
Den sammenhængende indsigt og helhedsforståelse, som kursisterne
opnår i arbejdet med flerfaglige problemstillinger og ved anvendelsen
af begreber, teorier og metoder fra fagene i faggruppen, giver forståelse
af sammenhængen mellem fagene i faggruppen og bidrager til at styrke
kursisternes studiekompetence.

Dybest set udtrykker dette, hvad der har været hf’s område fra dets
oprettelse i 1967!
27
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Formålet med faggruppen er en styrkelse af kursisternes studiekompetence gennem såvel særfaglige som flerfaglige projektforløb.
Konkret måles udbyttet ved eksamen på grundlag af en synopsis, som baseres på et udtrukket materiale af et omfang på 8-12
normalsider.
Den mundtlige eksamen varer 30 minutter og vurderingen baseres på kursistens mundtlige fremlæggelse af denne synopsis.
Faggruppen oprettedes som nævnt i forbindelse med reformen.
Erfaringerne er derfor meget begrænsede.
Der foreligger på nuværende tidspunkt kun én rapport, som
omhandler reformen af HF „Evaluering af HF efter reformen,
(Syddansk Universitet, 2008). Da denne rapport kun undtagelsesvis
og perifert berører vores faggruppe, skal den derfor ikke yderligere berøres.
Danmarks Evalueringsinstitut udsendte i foråret 2008 sin rapport
om faggruppen:
Rapporten anbefaler
• at undervisningsministeriet præciserer relationen mellem det
særfaglige og det flerfaglige i KS-konstruktionen.
• at Undervisningsministeriet overvejer ambitionsniveauet i de
flerfaglige mål og detaljeringsgraden i beskrivelserne af kernestoffet.
• at Undervisningsministeriet og institutionerne udfolder det anvendelsesorienterede sigte i uddannelsen i relation til KS.
• at institutionerne iværksætter tiltag, der kan styrke kompetenceudviklingen blandt faggruppens undervisere specifikt med
henblik på arbejdet med de flerfaglige mål i læreplanen og de
særfaglige aspekter i denne sammenhæng.
28
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Evalueringsrapporten lægger med andre ord op til en tydeliggørelse af de faglige mål og nedskruning af ambitionsniveauet. Dette
afventes.
Rapporten stillede sig endvidere kritisk til den gældende prøveform og anbefaler
• at Undervisningsministeriet igangsætter et arbejde med henblik
på at udarbejde forslag til, hvordan prøveformen kan klargøres
og ændres.
Om den gældende prøveform siges det:
„Prøveformen udgør i dag et uhensigtsmæssigt kompromis mellem en individuel og en gruppebaseret prøveform, samtidig med
at formen har skabt usikkerhed blandt censorer og eksaminatorer.
Det anbefales derfor at Undervisningsministeriet igangsætter et
arbejde med at genoverveje prøveformen. Forskellige elementer
bør inddrages i dette arbejde, herunder spørgsmålet om længden
af forberedelsestiden og antallet af eksaminatorer der skal være
til stede under eksaminationen. I relation til spørgsmålet om forberedelsestidens længde bør arbejdet inddrage overvejelser om
muligheden for 24 timers forberedelsestid. Det vil betyde at der
relativt set bliver mindre forskel på den forberedelsestid de
enkelte eksaminander får, men det vil samtidig betyde at eksamenstilrettelæggelsen bliver mere kompleks.“ (Rapporten side 34)
Evalueringsrapportens anbefaling af 24 timers forberedelsestid
er nu blevet efterlevet, således at institutionerne kan vælge mellem
3 timers forberedelsestid og 24 timers forberedelsestid. Dette er
indtil videre den eneste ændring.
29
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Vi skal afslutte de indledende øvelser med at inddrage eksamensresultatet 2007 i kulturpakken:
Som det fremgår klarede kursisterne på FHF sig ganske flot.

Danmarks Evalueringsinstitut opgiver landsresultatet (februar 2008):
EKSAMEN 2007

Gennemsnit

Hf på VUC*

FHF**

5,8

6,3

6,9

Andel over 7,
dvs. 10 eller 12

26,4 %

31,9 %

42,3 %

Andel under 02,
dvs. 00 eller -3

9,1 %

6,4 %

7%*

*
**

30

Hf på gymnasieskoler og hf-kurser m.v.*

UNI –C’s karakterstatistik,citeret fra EVA-rapporten, s.33
FHF-karakterstatistik, KAH, 2007
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FHF’s evaluering af kulturog samfundsfagsgruppen 2007/08
Undersøgelsen blev foretaget af det af rektor nedsatte evalueringsudvalg. Udvalget udsendte i to omgange spørgeskemaer
(november 2007 og maj 2008), og besvarelserne blev behandlet af
analyseinstituttet NORSTAT A/S. Undersøgelsen omfatter 88
kursistbesvarelser. Analysearbejdet blev foretaget af evalueringsudvalget efterfølgende.
Uddrag af undersøgelsen samt kommentarer hertil fremlægges i det følgende.
Besvarelser og kommentarer
Som det var tilfældet, da vi evaluerede den naturvidenskabelige
fagpakke, stillede vi spørgsmål til kursisternes forhåndskendskab
til fagene i kultur- og samfundsfagsgruppen.

Mens vi ved naturfagene forventede en beskeden forhåndskendskab (som i øvrigt blev bekræftet), forventede vi et relativt højere
forhåndskendskab til fagene i kultur-samfundspakken, eftersom de
tre fag i denne pakke består af historie, religion og samfundsfag.
Historie og religion har været fag i grundskolen så at sige fra indførelsen af folkeskolen, og samfundsfaget blev obligatorisk fag
med reformerne af grundskolen i 1990erne.
Forventningerne om et relativt højt forhåndskendskab til fagene
blev, som det fremgår af besvarelserne, ikke indfriet:
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Historie

Samfundsfag

Religion

Udmærket

25

17

14

Nogenlunde

42

40

44

Ringe

30

37

34

3

6

7

100

100

100

Ubesvaret
I alt

Som det kan ses, sidder der 1/3 i hver klasse, som kun føler, at de
har mindre kendskab til de tre fag.
Det var derfor overraskende positivt, at kursisterne kun få måneder efter tilsyneladende mente, at det var nemt at skelne mellem
de tre fag:
Har det været nemt at skelne
mellem fagene i projektsammenhæng?
November 2007

Antal

Pct.

Ja

68

61 %

Nej

20

18 %

Ubesvaret

23

21 %

111

100 %

I alt

Evaluering af KULT-SAMF – 1. runde. FHF, november 07. Norstat Danmark

Men antallet af „ubesvarede“ måtte undre. Af de skriftlige kommentarer tegnede der sig et billede af problemet: „Vi har ikke haft
projekt“!
Dette var den karakteristiske og generelle kommentar. Kursisterne var ikke i alle klasser bekendt med den ministerielle terminologi.
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Vi valgte derfor i anden undersøgelsesrunde at omdefinere begrebet „projekt“ til det mere mundrette „flerfaglige samlæsningsperioder“, og det samlede billede på spørgsmålet er:
Har det været nemt at skelne mellem fagene
i de flerfaglige samlæsningsperioder?
(Det moderne gennembrud, Senmodernitet
og livsanskuelser og Terrorisme)

November 07
Efter første

Maj 08
Efter sidste

Ja

61

76

Nej

18

16

Ubesvaret

21

8I

100

100

I alt

Der er en klar positiv udvikling, om end andelen af „nej“ ikke er tilfredsstillende.
Men dette kunne hænge sammen med selve holdningen til at
arbejde flerfagligt. Besvarelsen herpå dokumenterer tilsyneladende dette:
Hvad er din holdning til at arbejde med
projekter/flerfaglige samlæsningsperioder?
(Det moderne gennembrud, Senmodernitet
og livsanskuelser og Terrorisme)

November 07

Maj 08

Positiv

60

74

Negativ

13

10

Ved ikke

21

16

6

0

100

100

Ubesvaret
I alt

33

HF_vinkler_Prøve:Layout 1

34

17/06/08

14:33

Side 34

HF_vinkler_Prøve:Layout 1

17/06/08

14:33

Side 35

Der kan dog være mange andre forklaringer på dissenserne
f.eks opfattelsen af det faglige udbytte ved henholdsvis særfagligt
og flerfagligt arbejde:
Mens 11 % svarede „ringe“ til spørgsmålet om dette i november
2007, var der fortsat 6 % i maj 2008, som opfattede det faglige udbytte ved flerfagligheden som ringe!
Med disse foreløbige udredninger i betragtning og med ihukommelse af den ambitiøse målsætning for faggruppen, ser det ud som
om, at undervisernes første pædagogiske udfordring er at skabe
forståelse for, at disse tre fag skal køre sammen og fungere i et
samspil.
Testen af kursisternes samspilsforståelse indgik i begge runder,
og det samlede resultat ser således ud:
Samspil (i %)

I starten af skoleåret

Efter 1. projekt

Maj 08

Udmærket

25

29

59

Nogenlunde

47

50

33

Ringe

23

10

6

5

22

2

100

100

100

Ubesvaret
I alt

Vi kan her konstatere en overbevisende positiv udvikling, men der
er tilsyneladende en forhærdet nægtergruppe.
Stillet over for spørgsmålet, om de selv yder nok, kan følgende
„tværfaglige“ statistik iagttages:
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Naturpakken
november

Kulturpakke
07 maj 08

Kulturpakken

Større

36

22

18

Mindre

9

8

13

Det samme

53

44

67

Ubesvaret

2

28

2

100

100

100

Bedømmelse af
egen indsats (i %)

I alt

Som tillæg til ovennævnte billede kan det bemærkes, at 19% mener
at møde mere flittigt op ved de flerfaglige perioder i forhold til de
særfaglige perioder (ca. 70 % angiver ingen forskel i fremmøde).
Faggruppen er obligatorisk, men der er ikke krav om kærlighed
til fagene. Spurgt om bud på rangordning af de tre fag i gruppen
svarede kursisterne:
Spørgsmål 7:
s7a – Du bedes rangordne fagene i forhold til
din holdning til dem. Det fag, du bedst kan lide,
får nr.1, næstbedste nr. 2, osv. Første nævnt:
Maj 2008

Antal

Pct.

Historie

17

19 %

Samfundsfag

27

31 %

Religion

42

48 %

2

2%

88

100 %

Ubesvaret
I alt

Religion er en klar vinder i denne lille duel.
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I FHF’s kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsplan er der opsat et
idealmål om en undervisningstilfredshedsgrad på 92%. Hvordan ser
det så ud med hensyn til dette mål:
Undervisningen i:
(opfattelse i %)
Maj 2008

Historie

Samfundsfag

Religion

Udmærket

60

44

77

Nogenlunde

26

36

18

Ringe

11

16

61

2

3

3

100

100

100

Ubesvaret
I alt

Igen kan det konstateres, at religion står fast. Samlet set er fagene
ikke langt fra idealmålet.
Synopsis
Den afsluttende eksamen i faggruppen er baseret på en af kursisten
udarbejdet synopsis (et talepapir) på basis af et udtrukket tekstmateriale. Udformningen af synopsis trænes undervejs.
Forespurgt om de føler sig parate til den afgørende dag svarer
kursisterne:
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Spørgsmål 13:
s9 – I hvilket omfang mener du at være fagligt
rustet til at udarbejde en synopsis i kult.pakken?

Antal

Pct.

Udmærket

3

22

25 %

Nogenlunde

2

53

60 %

Ringe

1

12

14 %

Ubesvaret

–

1

1%

88

100 %

I alt
Gennemsnit

2,11

Usikkerhed (95 %)

0,13

Spredning

0,62

Kulturfagspakken. FHF. Norstat Danmark

Spørgsmålet blev udleveret efter sidste flerfaglige samlæsningsperiode (projekt) og kort før selve dagen, så forsigtigheden er måske
derfor mere tydelig, end hvis vi havde spurgt for eksempel efter eksamen.
I indledningen omtalte vi forholdet, at samfundsfaget kan optræde
på to niveauer blandt flere af faggruppens eksaminander. Som det
fremgår efterfølgende, er det oplagt, at samfundsfag B efter kursisternes opfattelse kan give en fordel (her skal der alene fokuseres
på „ja“- og „nej“-grupperne, idet man må antage, at den massive
„ved ikke“ primært udgøres af de, som ikke har B-niveauet):
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Spørgsmål 14:
s10 – Hvis du har samfundsfag på B-niveau, mener du
så, det er en fordel for din eksamen i kulturpakken?

Antal

Pct.

Ja

28

32 %

Nej

5

6%

Ubesvaret

12

14 %

I alt

88

100 %

Kulturfagspakken. FHF. Norstat Danmark

Vi foretog en statistisk sammenkøring mellem dette spørgsmål og
karakterforventningerne, og dette billede viser, at der blandt de,
som har samfundsfag B, er en forventning om karakter på over
middel! Men det samlede billede af forventninger til eksamen ser
således ud:
Spørgsmål 15:
s11 – Hvilken karakter forventer du at få til eksamen?

Antal

Pct.

-3 – 0

0

%

2–4

19

22 %

6–7

31

35 %

10 – 12

25

28 %

Ubesvaret

13

15 %

I alt

88

100 %

Kulturfagspakken. FHF. Norstat Danmark

Dette positive billede er vel det mest passende punktum at sætte
for denne artikel. Vi vil naturligvis håbe, at forventningerne bliver
indfriet.
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Som det fremgik af denne artikel om evaluering af faggruppen i kultur- og samfundsfag, er der grund til en behersket optimisme.
Denne optimisme må vi håbe, også kan bære de kommende års
kursister igennem.
Tak til jer, der besvarede spørgsmålene. Og god vind fremover!
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2N i Sevilla:

Sevilla
– la ciudad de naranjas
Jo, Sevilla er appelsinernes by – og flamencoens, tyrefægtningens
og fodboldens by. Det oplevede N-klassen – eskorteret af spansklærer Lise Hansen og dansklærer Hans Kargaard – på deres studietur
i slutningen af februar til denne andalusiske perle.
Det faglige fokus lå naturligvis først og fremmest på det sproglige område, og en hel dag var da også afsat til et usædvanligt vellykket besøg på en af Sevillas mange sprogskoler, hvor mange
Af 2.N og Hans Kargaard,
studievejleder, lektor, dansk

Et fremmøde ud over
det sædvanlige!
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elever fik et stort positivt spark fremad konfronteret med de udfordringer, som sprogskolelæreren gav dem, og hvor enkelte andre
i det mindste fik den indsigtsfulde erkendelse, at der skulle arbejdes intensivt med el idioma español inden eksamen til juni.
Klassen var klædt godt på hjemmefra med hele den komplicerede
Er Sevilla stadig dette unikke mix
andalusiske historie om de vandaaf fest og katolsk dobbeltmoral, eller
ler, gotere, romere, maurere og
andet godtfolk, der gennem tier cola’en ved at fortrænge sangriaen, vinder
derne har slået sig ned på disse
fastfooden over tapas-kulturen?
kanter, og i dansk havde rejsebeskrivelser og kultur- og religionssociologiske refleksioner fra sværvægtere som H.C. Andersen,
Nexø, Tom Kristensen og Rifbjerg givet eleverne en god ballast til
selv at gøre deres erfaringer på stedet.
Eleverne skulle på studieturen løbende gøre notater og lave
research til en større skriftlig opgave i dansk – suppleret med et
spansk abstracto.
Skriftlig dansk på HF er bundet op på krav om formidling, genrebevidsthed og adressatrelevans. Første del af opgaven bestod i,
at eleverne skulle tænke sig ind i rollen som journalister, der
var inviteret til Andalusien af et ungdomsblad, der havde
fundet sig en ny destination i Sevilla. Anden del var
mere fri essayistisk. Her skulle de indkredse den sydspanske mentalitet og vurdere, hvor modstandsdygtig den andalusiske kultur er over for den
postmoderne globalisering. Holder sevillaneren
stand ? Er det stadig sådan, som Nexø så begejstret
udtrykker det, at „Intet steds i det blasfemiske
Andalusien forenes Gudsfrygt og Gudsbespottelse saa
let og selvfølgeligt i samme Person som her“. Er Sevilla
42
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stadig dette unikke mix af fest og katolsk dobbeltmoral, eller er
cola’en ved at fortrænge sangriaen, vinder fastfooden over tapaskulturen?
At den standardiserende globalisering selvfølgelig også har sat
sine spor på disse kanter er dog evident.
Som et eksempel på respektløsheden i den kynisk, kalkulerende, kulturnivellerende kassetænkning kunne dette vejskilt
tjene. Her sættes Burger King som en
større attraktion end
det arkitektoniske
vidunder, Mesquitaen
i Cordoba. Claro –
man kan jo ikke spise
sten, men snup dog i
stedet en cola del
Toro (tyrehale) på det
lokale torv i det jødiske kvarter!
Burger King er større end La Mesquita.

Lad os overlade ordet til eleverne!
Om den sydspanske kultur generelt:
Sevilla er glædens by, skriver Nexø, og Lea er enig:
Lea: „Det er umuligt for mig at være trist i denne by. Skal man være
i Sevilla, skal man lære at sætte tempoet ned og nyde livet. Når natten kommer, er det som om, at nogen har sprayet guld over byen.“
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Tobias: „Sevilla må siges at være centrum for både ny og gammel kultur med sin succesfulde forening af konservative og liberale livsformer. Cruz Campo’en, den lokale øl, bliver serveret
uformelt, men bestemt, på de lokale træbarer. Ingen dikkedarer
her, turista eller local, menuen er altid den samme!“
Jennie: „Da jeg står i lufthavnen igen, tænker jeg tilbage på alle de
smukke oplevelser, jeg har haft i Sevilla. Jeg har mødt en kultur
med de mest fascinerende traditioner, en åbenhed og en gæstfrihed, som ikke er til at finde andre steder.“

Efter et hurtig bad vil jeg have noget
at spise, men finder dog hurtigt ud af,
at man i den andalusiske hovedstad ikke spiser
aftensmad efter børnetimen.

Johannes: „Livet i Sevilla har sin
helt egen sydlandske rytme med
siesta og et tempo, der ville blive
betegnet som sløvt i det stressede
Danmark.“

Søren: „Efter et hurtig bad vil jeg have noget at spise, men finder
dog hurtigt ud af, at man i den andalusiske hovedstad ikke spiser
aftensmad efter børnetimen.“
Patrick: „Med mit gebrokne skolespansk som eneste kommunikationsværktøj kan det at købe en is og en kildevand nemt blive til
en kulturel udfordring.“

Om arkitektur og havekunst
På turen frekventerede vi selvfølgelig de store seværdigheder i Sevilla, som fx La Catedral og La Giralda og kongeborgen Reales Alcazares med det fantastiske havekompleks, Jardines Reales. Vi
havde, som den opmærksomme læser nok har bemærket, også afsat en dag til en togtur til Cordoba.
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Her kommer et udpluk af elevernes iagttagelser og kommentarer:
Marie: „Det er en sjov oplevelse at se det enorme guldalter i katedralen blive shinet op af mænd i kedeldragter, der kommer til at
ligne små marsmænd med pudseklude.“
Trine Ø: „Bevæger du dig inden for murene i Reales Alcazares, vil
du helt klart drømme dig væk til et eventyrslot fra Tusind og en
nats eventyr.“
Trine Ø: „Uden for i kongernes have finder man de smukkeste
blomster og bassiner, og har man kontakt med sit indre barn,
ligger en fangeleg i den gigantiske labyrint lige for.“
Tobias: „Byggestilen i Andalusien viser, at den arabiske kultur har
vundet stort indpas i arkitekturen, der er kraftigt inspireret af den
mauriske med lyse, sandfarvede bygninger, runde kuppelspir og farverige lermosaikker – azulejos.“
Marie: „Stil dig på Plaza del Triunfo og kig dig
omkring. Her mellem palmer og appelsintræer ligger katedralen med byens vartegn
La Giralda, som var det, man spejdede
efter, når man kom sejlende til Sevilla ad
floden Guadalquivir.“

Om natteliv og flamenco
Har man en vis erfaring med studietur,
overrasker det ikke en, at eleverne i den
grad er hurtige til at finde ud af, hvor tingene
45
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sker. N-klassen kunne skrive en nærmest komplet guide til Sevillas
natteliv bare ud fra de fem dage, de var i Sevilla. Og selvfølgelig var
vi alle også til flamenco den sidste aften efter fælles middag på
udendørs café i Santa Cruz.
Tobias: „Agter man at blive ved til den lyse morgen, vil La Alameda
de Hércules kunne matche de flestes behov. Alameda’en er et aflangt centrum for et farverigt væld af barer og spillesteder.“

Flamencodansen i Santa
Cruz gjorde stort indtryk.

Birna: „På den anden side af Alameda’en samles „dreadlocksene“
og de kulørte nederdele, og her kan man om natten opleve duenden,
når den blandede menneskeskare pludselig opløses i ét omkring
klimtende guitarer og klappende, trampende og råbende rytmer.“
Marie: „I Sevillas natteliv kan du finde alt;
fine cocktailbarer, klubber med funk eller
reggae og små skumle barer, hvor luften er
tyk af røgen fra de mange joints, som ryges
helt åbenlyst.“
Tobias: „Et godt sted at gå hen, hvis man vil
stifte bekendtskab med den unikke andalusiske dans flamenco’en, er La Carbonéria i
Santa Cruz. En kvinde i prangende rødt tøj,
kulsort hår og et ansigtsudtryk så bestemt,
at man bliver helt skræmt kommer ind på
scenen.“
Birna: „Nattens æstetik udleves i den stolte
og dyriske flamcencodans, der underbygges
af den luntende, snart galoperende, guitar,
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den klynkende, hjerteskærende og pludseligt hæst råbende sang
og akkompagneres af sindrigt udformede rytmiske klappekor.“
Jacob: „Endnu en dør blev åbnet indtil et stort rum fyldt med mennesker og buenas noches, og jeg banede mig vej gennem et inferno
af snak og latter – „una cerveza más“. Jeg så ham straks i baren, en
jovial og venlig mand med en øl i hånden. „Der står min klasselær’.“
Jacob: „Hjerte, smerte, den ægte kærligheds uopnåelighed, længslen.“
Men alt har en ende – også N-klassens studietur til Sevilla. Og vi lader Marie få de sidste ord:
Marie: „Aldrig har jeg været i en by så ren, så unik og stemningsfuld som Sevilla. Det er helt sikkert ikke sidste gang, at jeg sætter
mine fødder her.“

Jag tror jag stannar i Se
villa
da¨r ritualerne kring liv
et
kring ka¨rleken och do¨de
n
kanske skyddar mej fra˚n
sma¨rtan
Michael Wiehe, 1999
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Studietur med F-klassen, forår 08:

Krakow
Selv i Sverige afstedkom Polens deling i 1772 social uro – på værtshuset „Krogen“ i Stockholm:

Af Mogens Jensen,
lektor dansk/
samfundsfag

(Bellman: Fredmans epistel nr. 45, strofe 3)
{Realkommentar: „Polska“ betyder både (oprindeligt) „en polsk kvinde“ og „en polka“}

Hva’ fa’en angår Polens affærer egentlig os?
Det mente F-klassen og deres to lærere i fagene historie, samfundsfag og dansk, Bodil Smith og Mogens Jensen, i hvert fald, at
det gjorde. Den historiske forudsætning for Bellmans digt var Po-
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lens deling i 1772, men Polen blev også delt i 1793, 1795 og endelig
i 1939, og i 1945 blev Polen flyttet vestpå. Så landet Polen, som vi
kender det i dag, har ikke eksisteret i ret mange år. Det har til gengæld, og sammenhængende med ovenstående, den nationale bevidsthed og forestillingen om at være blevet svigtet i den centraleuropæiske historie – ikke i den østeuropæiske historie, idet
polakkerne betragter sig selv som centraleuropæere, der ikke vil
ses som et østeuropæisk og dermed tidligere kommunistisk land.
Så historisk og samfundsfagligt set var/er Polen bestemt et interessant sted at besøge. Og da Krakow samtidig er på UNESCO’s liste
over verdensarv med masser af spændende arkitektur, bygningsværker og museer, var der også meget at gå i gang med for en
dansklærer.
Følgende billedserie med kommentarer skulle gerne give et
kalejdoskopisk indtryk af, hvad Krakow havde at tilbyde
F-klassen og deres to lærere, så spørgsmålet om, hva’
fa’en Polens affærer egentlig angår os, kan besvares:
Krakow har 800.000 indbyggere og er Polens næststørste by.
Byen fik sin egen biskop i år 1000 og blev 38 år efter Polens hovedstad. Krakow er en af Europas mest velbevarede byer med
bygningsværker fra middelalderen og fremefter. Dette billede er
taget fra Wawel Slottet, og de træer der ses er en del af Planty
Parken, der løber i en bue igennem byen og ender på den anden
side af slottet. (Kristoffer)

Krakow er en af Europas mest
velbevarede byer med bygningsværker fra middelalderen og fremefter.
49
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Krakows mest kendte
renæssancebygning:
Markedshallen.

Torvet i Krakow.

Når man kørte med dem, var det lidt
som at være med i en gammel film.
En stor del af Krakows charme
var sporvognene. Ledningerne
og sporene i gadebilledet gav
byen et gammeldags udtryk og
gjorde, at der var en hyggelig
stemning i byen. Når man kørte
med dem, var det lidt som at være med i en gammel film. (Maja)

En tilfreds og overrasket polsk guide (th)
i Auschwitz udtaler: „They behaved in a
very proper way.“
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Billedet er fra Auschwitz lejren og viser
et af de „opholdssteder“, hvor de sov.
Auschwitz blev indrettet i en tidligere polsk kaserne i juni 1940 og husede i første omgang politiske fanger.
Den egentlige udryddelseslejr, Birkenau, lå et par km fra Auschwitz.
Det samlede antal døde i de to lejre
var omkring 3,5 mio., blandt dem
mange jøder fra Krakow. (Jannie)

Kontemplation i en af de jødiske
synagoger i det jødiske kvarter Kazimierz. Siden hen forfulgte vi det
jødiske spor uden dog at finde eller
møde særligt mange
jøder i byen.
Afslutningsmiddagen
Afslutningsmiddaforegik i Noahs Ark,
gen foregik i Noahs
Ark, og kvarteret lagde også adresse til mange natlige og kvarteret lagde også adresse
eskapader (elevernes).
til mange natlige eskapader

Den danske (svenske og snart norske) konsul, Janusz Kahl, i Krakow
holder F-klassen fast med tal og
statistik fra Polen.
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>> Den højkulturelt dannede F-klasse
til Beethovens 9. i Filharmonien (...)

>> >> Den højkulturelle dannelse slog også
i gennem i drink- og tobaksvalget bagefter.

Ivan (bosnisk kroat) om hotellet: „Det var det her, jeg flygtede fra.“

Vores hotel

Også Krakow er blevet globaliseret
og i virkeligheden tidligere end
Danmark, idet Krakow, som det
blev nævnte i indledningen, allerede i middelalderen/renæssancen
var en betydningsfuld kultur- og
universitetsby.
52
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Politisk holdning

Ovenstående diagrammer er et uddrag af den undersøgelse, der
blev udarbejdet i forbindelse med studieturen. Bekendtgørelsen i
kult-faget kræver en empirisk undersøgelse. Klassen valgte at undersøge unge (mellem 18 og 24 år) polakkers holdninger til centrale emner inden for politik (herunder forholdet til velfærdsstaten) og religiøsitet. Af andre resultater, end de der er illustreret
ovenfor, kan nævnes, at alle respondenter gik ind for SU (og var ret
misundelige over den danske model), at langt de fleste var hjemmeboende, at de stort set var delte i spørgsmålet om fri abort, og
at der stort set var enighed om, at EU-medlemskabet er godt for Polen (dog så de fleste deres fremtidige arbejdsliv udfoldet i Polen).

F-klassen i gang med en af deres spidskompetencer: Tolkning af symboler. Her
i Domkirken.
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Interesserede, engagerede og frysende tilhørere til Mogens foredrag om Nova Huta. Nova Huta er
et kommunistisk arkitektonisk
kompleks, bygget i 50erne. Hovedideen var, at alle livets funktioner
skulle kunne imødekommes inden
for det samlede bygningsområde. Arkitektonisk set er der lånt
elementer fra renæssancen, barokken, klassicismen og østeuropæisk kommunistisk arkitektur.

Frokost i folkekøkkenet i Nova
Huta. Selv i folkekøkkenet blev de
vestlige livsstilskrav lagt til side
for bedre at kunne nyde tyrkisk
kaffe med grums og barszcz med
sur fløde.
„Proper way“, sagde guiden i Auschwitz. Denne formulering kan
stå som den samlende karakteristik for turen som helhed. Alle deltog i alt. Hotellets charmeforladte betonæstetik blev mødt med
godt humør. KraAl tale (lærernes) om etnocentricitet (elevernes)
kows rædselsfulde
klima ligeså. Al tale
måtte ligeledes og nødvendigvis forstumme.
(lærernes) om etnocentricitet (elevernes) måtte ligeledes og nødvendigvis forstumme.
Om vi fik besvaret spørgsmålet, om hvad Polens affærer egentlig
angik os, er svært at svare fyldestgørende på. Sikkert er det dog,
at vi fik et vigtigt indtryk af og forståelse for et EU-land ikke
særlig langt fra Danmark.
54
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Musiklæreren om sangens kraft:

Hvad er der med
det der sang?
Det hedder „At bryde ud i sang“. At bryde ud. Smag lige på det. Det
er næsten lige så stort som „At komme ud af skabet“. Eller „At være
sig selv“. At lade sit indre komme frem i fuldt flor.
Ordet Person kommer af Per Sona, som betyder „gennem stemmen“.
Når vi afholder valg „stemmer“ vi. Bruger stemmen til at give
vores mening til kende med.
For at illustrere sangens kraft, har jeg valgt en næsten hypnotisk evighedssang, der synges med stor glæde i de sammenhænge,
hvor den optræder.
Tekstmæssigt indeholder „Sejle op ad åen“ ikke de store dybsindigheder, men den har en umiddelbar livsglæde i beskrivelsen af
en tilsyneladende fuldkommen formålsløs aktivitet.

Af Annemarie Krarup,
lektor, musik/idræt/
psykologi

Hvad er der med den der sang?!
Den lyder højt. Ikke altid særlig kønt. Men på en eller anden måde
virker den!
Tag nu en fodboldkamp i Parken. Tusindvis af mennesker – og
rigtig mange af dem kunne ikke drømme om at synge til daglig. I
hvert fald ikke, når andre hører på dem. De ville faktisk synes, det
var rigtig flovt og pinligt! Og nu sidder de i Parken og skråler af
fuld hals.
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„Sejle op ad åen“ er i virkeligheden ikke helt let at synge. Lige der
hvor melodien går op og dermed er medskaber på billedet af, at der
sejles OP ad åen – præcis på ordet „åen“– hopper melodien en stor
sekst op. Sangen synges med en kraftig glidning opad – ikke et
pænt hop, som en klassisk skolet sanger ville have fortrukket. Det
er faktisk ikke helt nemt for en utrænet sanger, rent sangteknisk,
at glide op i sådan et forholdsvist stort interval.
Desuden synges hele glidningen i det samme stemmeregister.
Der skiftes så at sige ikke gear i stemmen undervejs.
Sangen synges i den krævende sangkvalitet, der hedder belting,
og som findes i musicals, opera, markedskoners råb og børns leg.
Belting er et råb af fuld hals med en krop, der er totalt parat og
vågen.
Sangens opadgående glidetur starter på en bagtungevokal, Å.
Og det er svært at synge opad på en bagtungevokal.

Og

56

Men de glade og opstemte fodboldfans ved ikke, at det er svært. De
synger bare. Og lige her ligger nøglen til mysteriet, tror jeg. I glæden, opstemtheden og den lette
Men de glade og opstemte fodboldfans
tilgang til sangen. I glæden
ved ikke, at det er svært. De synger bare. kommer hele kroppen med. Ligesom når vi griner, så maven
lige her ligger nøglen til mysteriet
hopper.
Prøv at synge, når du er stresset, sur eller træt af det hele. Det
er vanskeligt. Blandt andet fordi kroppen – og dermed støtten –
er svær at mobilisere, når humøret er lavt. Hvis du kan synge på
trods af dårligt humør, vil du til gengæld ofte opleve, at du kan
løfte dit stemningsleje. Som en løbetur også ville gøre det.
I virkeligheden er det ren kemi. Der udløses gode hormoner og
signalstoffer i kroppen, når vi bruger den – til at synge, løbe,
hoppe, danse. De grimme stoffer udløses, når vi bliver stressede.
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Ikke kun i musiklokalet
En flok elever kommer ind i musiklokalet. Fødderne slæber, skuldrene hænger, de er trætte af at sidde stille og lytte – og måske
snakke en lille smule ind i mellem.
„Skal vi ikke synge?“, lyder opfordringen. „Årh Annemarie,
vi trænger til at lave noget dejligt! Vi har haft så meget teori, nu
vil vi bruge os selv. Vi vil mærke kroppen, synge, mærke fællesskabet når vi synger sammen, føle hvordan luften udvider lungerne, hvordan kroppens muskler arbejder...“
Nej, alt det siger eleverne jo ikke. Men det er det, der skaber
glæden, tror jeg. At bruge kroppen og stemmen aktivt, og at lydene
fra alles struber forener sig i sangens fællesskab.
Efter sangen synes de at have fået transformeret deres humør; der
er kommet liv i øjnene, holdningen er mere „Her kommer jeg“agtig. Og når eleverne forlader musiklokalet, udstråler de en glæde,
der ikke var at spore, da det ringede ind.
Det er en iagttagelse, der er værd at tage i betragtning, når vi
i dag taler om, hvordan stress og depressioner er blevet vidt udbredte lidelser.

Hvis vi vender tilbage til fodboldfansene i Parken, er de i rigtig godt
humør. Og det løftede humør og sangen optræder ofte i selskab
med hinanden. Der er også tit øl involveret, men det behøver man
ikke for at skabe den glæde, sangen kan udløse.
Vi kan nemlig vælge at nærme os fra den anden side og være
med til at skabe et højere stemningsleje i skolens daglige liv ved at
synge sammen. Det behøver ikke kun at foregå i musiktimerne.
På vores skole har en entusiastisk lærer sat gang i en ugentlig
gang morgensang. Fantastisk. Jeg kan kun opfordre andre skoler
til at tage det samme initiativ. Jeg ved også, at flere af mine danskog øvrige sprogkolleger bruger sang i deres undervisning.
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Vi var en gang en nation, hvor sang havde sin naturlige plads i fællesskabet. Man sang til møder i forsamlingshusene, i kirken, morgensang i skolerne, man samledes om instrumenter og sang sammen i hjemmene. Det var før fjernsynet overtog underholdningen.
Dengang vi selv skulle sørge for at more os.
Man skulle ikke leve op til sangidoler på samme måde som i
dag. Mange tror, at hvis de ikke lyder som sangerne på cd’en, så
synger de forkert.
Men sang er efter min overbevisning en vigtig livsytring, som vi
har lige så meget brug for som for at bevæge os, løbe, svømme,
danse, gå og tale.
Næste skoleår har jeg valgt at tage orlov fra Frederiksberg HF. Jeg
er i fuld gang med at arrangere en festival på Sejerø den første
weekend i september, med de fortællinger der ligger i sangen, i musikken og i den mundtlige fortælling. Mit håb er at være med til at
aktivere sangens og musikkens fortælling andre steder i landet end
i skolen.
Hvis man vil vide mere om festivalen, kan man kigge ind på
www.annemariekrarup.dk. Der vil man inden længe kunne finde
links til festivalens planlagte hjemmeside.
Jeg håber, at jeg vender tilbage til en gymnasieskole, hvor der
synges mere, hvor kroppen har en større plads, og hvor der leves
mere levende liv.
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Studietur til Berlin vækker mange tanker:

Om lidt bliver der stille,
om lidt er det forbi!
Berlin – Tysklands hovedstad – er i dag en af de mest besøgte storbyer i verden. Med en trist krig og tung mur i ryggen har en ny generation forsøgt at skabe en ny tid, imens
den ældre generation forsøger at glemme den gamle.

Af Jennie Nebelong

Foto: Jennie Nebelong

En tung ballast
Den tyske time har sandelig været trist. En forfærdelig krig med udryddelse af en stor del af befolkningen, efterfulgt af et folk delt af
en mur. Det er først nu, Berlin begynder at hænge sammen igen.
Det eneste, der fortæller turister, om de er i Øst eller Vest Berlin,
er de små mænd i fodgængerfelterne. Du er i Øst, hvis den grønne
mand i lyssignalet løfter sin hat, og i Vest hvis han ikke gør det. Det
eneste, der vidner om en frygtelig krig, er meget få bevarede byg-
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ninger og diverse små museer. De fleste spor i horisonten er slettet.
Hvis man lytter, vil man kunne høre de sidste få monumenter
viske til hinanden. Det er fortid, og vi taler ikke længere om det.
Det er for tidligt at tale om krigen, så alle tier. De eneste spor, der
er tydelige, er dem, vinden bærer med sig. En stemning og følelse
af at noget grimt engang har fundet sted. En klagesang om at det
tyske folk kan tie, men ikke må glemme. Men det har de bestemt
heller ikke.

bare

Für dem deutschen Volk
Det er et meget ydmygt folk, jeg møder i Berlin. De fleste kigger
ned i jorden, passer sig selv, læser deres avis, og
Berlins lydniveau er så lavt, ingen taler højt. Berlins lydniveau er så lavt, at
man får lyst til at skrige bare for at fylde tomrumat man får lyst til at skrige
met. Ingen fløjter på gaden, og ingen synger i bafor at fylde tomrummet.
det. Der er stille! Vi unge mennesker af sted på studietur i Berlin er selvfølgelig glade. Vi synger, griner og hujer
begejstret, da vi bliver mødt af nye oplevelser på hvert gadehjørne.
På vej hjem fra en byvandring følges vi fire piger. I metroen går det
op for mig, at vi er de eneste, der taler sammen. Andre unge mennesker følges tilsyneladende også i små flokke, men ingen siger et
ord. Stilheden skræmmer mig! For mit indre øre spiller – „Om lidt
bliver der stille, om lidt er det forbi“ – af Kim Larsen. Hvorfor er
de så stille? Og hvem er de?
Det nye fødes
Når man bevæger sig ned i de små gader i Kreuzbergkvarteret eller
sætter sig på en cafe i det jødiske kvarter, ser man de „rigtige“ unge
berlinere. De fester rigtigt, danser rigtigt, spiser rigtigt, ser rigtige
ud, lytter til det rigtige musik, ser de rigtige film og er de helt rigtige. Denne nye unge generation er i gang med at bygge deres eget
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Berlin op. Og de starter fra Stunde Null. Tachelles (et tysk ungdomshus på den fredelige „rigtige“ måde) står stolt i det jødiske
kvarter og nægter at bøje sig for nye turistbutikDet er som om, at denne nye
ker eller sushirestauranter. Det er de unges hus,
generation af unge har fået
og de flytter ikke! Det er som om, at denne nye
generation af unge har fået tilladelse til at bygge tilladelse til at bygge Berlin op igen.
Berlin op igen. Berlin har sat sin lid til den nye
generation. Berlins håb. Det store Tachelles bliver brugt til alt lige
fra cafe til malerværksteder til biograf osv. Det er her man venter,
at de nye kunstværker bliver født, og man giver dem plads til at
komme til verden.
Ghosts
Men de tyske folk på gaden virker stadigvæk bare som fyld. De er
ikke på vej nogle steder hen, de har ikke været nogle steder, og de
siger ingenting. En spøgelsesagtig stemning hænger i luften og i deres aura. De er der ligesom bare. Selv i forretningerne. I hver
butik, du træder ind i, virker der tomt og øde, og butiksassistenten
ser ud som om, hun bliver forskrækket over at se et levende menneske træde ind i hendes butik. Det er som om, at de alle er porcelænsdukker placeret fuldstændig korrekt i et dyrt dukkehus. Nok
se, ikke røre! Jeg er på fuldstændig bar bund omkring, hvad denne
stemning bunder i. Selv de unge virker mere stive i leddene end
Danmarks folkepensionister.
Kuldegysninger kravler ned af ryggen på mig, da stemningen
omkring alle folk virker ligeså forladt som lægehuset i Sachsenhausen. Køligt, fortiet og forladt.
Wir sind ein Volk – turisterne!
Men om natten vågner Berlin. Man ryster forrige nats tømmermænd af sig og strækker sidste nats dans ud af kroppen. Nu vågner

Foto: Jennie Nebelong
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et helt nyt folk. Turisterne eller udenlandstyskerne, der har bosat
sig i Berlin. Berlin er kendt som en af de hurtigst voksende festbyer
i verden. Det er her, det sker. Om natten! Et helt nyt skjult Berlin
åbner armene, og Alexander Platz suger alle kulturer og deres medbragte humør til sig. Elektronisk musik, fashion people, farver,
drinks og dans skruer op for charmen
og lokker os til. Barerne lukker, når
Folk fra hele verden byder ind med
solen står op, men man går først i
input til Berlin og den tyske kultur.
seng, når den igen er på vej ned. Folk
Det udmunder i fantastiske nætter, hvor
fra hele verden byder ind med input
til Berlin og den tyske kultur. Det udman har løst alle problemer i verden.
munder i fantastiske nætter, hvor
man har løst alle problemer i verden. Men næste dag vågner folk
op og tier igen. Indtil næste nats første drink skal indtages, er munden lukket! Vi tilpasser os den tyske ydmyghed, men medbringer
en dansk kuffert med konfetti.

Foto: Jennie Nebelong

Berlin er måske ikke klar endnu. Berlin venter på at blive åbnet
igen. Og alle håber på, at det denne gang ikke viser sig at være Pandoras æske, de har løftet låget på. Berlin er forsigtig, ydmyg, fan62
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tastisk, pragtfuld og indeholder alle følelser i verden. Min lærer
Kim Ingholt havde købt en grøn mand fra lyssignalet som nøglering. Han sagde, at han havde valgt den grønne mand til sine
nøgler, fordi den symboliserede, at man skulle bevæge sig fremad,
og den sad som nøglering, fordi man skulle åbne døre her i livet.
Det gjorde ret stort indtryk på mig. Berlin mangler bare at ryste de
sidste dråber skam af sig, åbne nye døre og bevæge sig fremad. Ar
på sjælen er med til at forme os og gøre os til de fantastiske mennesker, vi er og kan blive. Det samme gælder Berlins sjæl. Ich bin
ein Berliner!
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Morgensang på Frederiksberg HF-kursus. En senmoderne
fortælling:

„Den danske sang er en…“

Kim Ingholt, adjunkt,
dansk/filosofi

Den danske sang er en ung blond pige, der i denne uge har fået håret farvet blåt. Hun står sammen med de otte andre, der har overvundet trangen til at blive under dynerne og angsten for at stille sig
op over for resten af skolen. For det er tirsdag formiddag på Frederiksberg HF-kursus og tid til den ugentlige morgensang. Det
brune Yamaha-klaver er stillet frem i aulaen, teksten til sangen er
blæst op på et lærred, så alle kan se og synge med, og de andre elever står på balkonen på første sal og stirrer ned på hende og de andre fra klassen. „Fuck! Jeg tør ikke det her“, tænker hun, mens nervøsiteten breder sig i kroppen som en række af kimende alarmer.
Men nu går pianisten i gang med at spille forspillet, nu løfter
hendes og de andres spinkle stemmer sig forsigtigt i rummet, nu
forstummer den sidste summen fra balkonen og bagenden af aulaen, nu er der morgensang.
„Og tider skifter, og sæder mildnes“
Sangen, hun synger, er af Kim Larsen. Den har klassen og hun valgt
dagen før sammen med pianisten. Det var ikke let at blive enige.
En ville synge en børnesang, en anden et hit fra firserne, en tredje
Er lyset for de lærde blot. „Yes“, tænkte pianisten, der også er dansklærer, mens han med et let smerteligt stik bemærkede, at også
hans sprog var blevet infiltreret af amerikansk. „Endelig en højskolesang classic“, nærmest jublede det i ham, og han så allerede for
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sig, hvordan han i timen efter morgensangen ville drage paralleller
mellem dagens tekst og den hvidhårede gubbe og nænsomt højglanspolere dannelsens efterhånden noget tilsodede monumenter.
Men ak, heller ikke Grundtvig
Men ak, heller ikke Grundtvig kunne
kunne man blive enige om. Kun en
man blive enige om. Kun en enkelt ud
enkelt ud over ham, der foreslog
sangen, kendte den. Og sådan er det over ham, der foreslog sangen, kendte den.
tit i denne tid, hvor samfundsvaskemaskinen er indstillet på globalisering med et pulver ultra effektive
traditions- og normnedbrydende enzymer. Rammerne for det fælles
er ikke længere givet.
„Thi hjertesproget er vers og sang“
Klassen er blevet færdig med sangen, og fra balkonen og aulaen
klapper de andre elever. Pigen med det blå hår smiler genert. Hun
er lettet over, at det er overstået, men føler sig også mærkeligt opløftet. Det er, som om sangen har åbnet døren til et indre rum, hvor
hun ikke er alene. Og da hun lidt efter går ud i undervisningslokalerne sammen med resten af skolens elever, klar til at hvirvle
videre i samfundsopvaskemaskinen, har de noget sammen, hun og
de andre elever på Frederiksberg HF-kursus ikke havde før: En
sang, en historie, et fundament for det fælles…

To be continued…
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Tidligere FHF-elev fortæller:

Fatamorgana

Af Sara Lubich,
tidligere FHF-elev.
Nu studernde på
Fatamorgana

„Jamen skal du så være fotojournalist?“, er det mest hyppige
spørgsmål jeg bliver mødt med, når jeg fortæller, at jeg studerer fotografi. Det gør jeg på Fatamorgana, Danmarks fotografiske billedkunstskole.
Fatamorgana har eksisteret siden 1989 og har nydt stor anerkendelse gennem årene. Skolen er en lille privat institution, som bygger på motivation og lyst til at udforske det fotografiske medie. Udgangspunktet er, at alt hvad der bliver produceret på skolen, er
billedkunst, uanset om dit motiv er en pølsemand, en iscenesat model eller noget, du ikke lige umiddelbart kan genkende. Skolen forsøger at nedbryde de grænser og barrierer, vi som mennesker
hele tiden forsøger at bygge omkring os.
I mit arbejde med kunst er dette en vigtig ballast for mig at have
med. Det er en åbenhed, der betyder, at alt kan lade sig gøre, og på
den måde finder man ud af, hvad der bliver vigtigt for en at fortælle
om. Samtidig håber jeg, at denne åbenhed kan mærkes hos beskueren. Så man som beskuer ikke lader sig diktere på grund af nogle
uskrevne regler og dermed lukker af for nogle oplevelser, men derimod giver plads til spontane indtryk, ideer og følelser.

Det er en åbenhed, der betyder,
at alt kan lade sig gøre, og på den
måde finder man ud af, hvad der bliver
vigtigt for en at fortælle om.
66
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Hen over sommeren er jeg med i et stort projekt, Get Lost, der sætter fokus på byens rum. På tværs af medier, arkitektur, kunst,
events m.m. diskuteres grænser mellem det offentlige, private og
sociale rum. Byens potentialer og problemstillinger vendes i form
af forskellige kunstneriske indslag, som alle kommer til at have
samlingspunkt på projektets hjemmeside www.getlost.nu.
Det interessante bliver her at se mulighederne i det sammensurium af aktiviteter, der kommer til at være. At man som beskuer op-

Forestillinger. Foto: Sara Lubich
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lever anderledes kreative måder at tænke på. For det er vel her,
man personligt kan udvikle sig, og være med til at gøre en forskel.
Ikke at man nødvendigvis behøver at gøre noget aktivt, men at
holdninger i sig selv har en vigtig værdi.
Jeg skal ikke uddannes til fotojournalist, men mit ærinde er på sin
vis også at fortælle min omverden om de problemstillinger, jeg oplever. Mit arbejde handler om den længsel og fremmedgjorthed, der
hersker i vort samfund. Om at føle afmagt i forhold til strømmen,
og om at føle sig som en ubetydelig brik.
Læs mere om Get Lost-projektet på www.getlost.nu
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Uddrag af elevtalen ved translokationen den 29. juni 2007:

Faglighed og fællesskab
To lærere spurgte, om jeg havde lyst til at holde denne tale
– jeg skulle ikke tænke på, at jeg skulle til eksamen hos én
af dem her en af de næste dage. Så jeg sagde pænt tak til den
ære, jeg blev tilbudt: at tale på vegne af alle os hf-elever:
Vi står her i dag og har fået bevis på, at vi har taget os sammen, men
denne følelse havde ikke været til stede, hvis glæden ved at gå i
skole ikke eksisterede.

Af Jesper Djørup,
FHF-student 2007

... Den første oplevelse, man mødte på hf, var dog nærmere en frustration. Man opdager, hvor lidt man egentlig ved. F.eks. bliver man
spurgt i en kemitime om, hvad er acetylsalisynsyre. „Salicylsyre er
en aromatisk syre, som forekommer i barken hos pilearter. Barken
har fundet anvendelse som smertestillende middel. Nu anvendes
dog salicylsyre esterbundet med eddikesyre som den syntetiske
acetylsalicylsyre, under navnet aspirin“. Det vidste jeg ikke. Og så
var der f.eks. noget, man endelig vidste, hvad var, da man blev
spurgt i biologi: Hvad er adrenalin? Man svarer stolt: det er noget,
der giver et kick. Nej, det var det så ikke. Det er et hormon, som
sætter kroppen i beredskab ved at få hjertet til at slå hurtigere og
øge energitilførslen til musklerne, når man påvirkes af f.eks. angst
eller vrede.
Men så var der jo dansk, noget man havde talt det meste af sit
liv. Her var man klar. Der kunne ikke komme overraskelser. Her
blev man også klogere. Ens dansklærer talte jo et helt andet sprog.
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Det lød godt nok som dansk, men man kunne ikke genkende et
eneste ord. Læreren blev ved med at sige: „Bare rolig, lige pludselig hænger det sammen“. Et af gennembrudene kom, da vi fandt ud
af, hvad onomatopoietika betyder.
Det er ord, som vi støder på i det
Det lød godt nok som dansk, men
danske sprog hver dag, ord som aaman kunne ikke genkende et eneste
arrrrrhhh, åååhhhhhrrrr, hhhmm,
ord. Læreren blev ved med at sige: „Bare
nnnnæææhhhh. Og kan I mærke
rolig, lige pludselig hænger det sammen“
det: lige pludselig er verden bare
blevet et bedre sted at være.
Den omtalte frustration går jo
heldigvis over og bliver erstattet af en god følelse. Man får lyst til
at studere. Man føler sig en lille smule klogere hver dag, man har
været forbi det her inspirerende sted, og nu kan man jo ikke lade
være med at lade den tidligere frustration gå ud over sine venner
ved at tale til dem i et akademisk længere sprog. Tag f.eks. ordsproget: Liden tue vælter stort læs. „Det lyder nu over for venner
sådan: „En minimal fortykkelse af vejbelægningens horisontale
profil kan forårsage en ekstrem forskydning af ladningens tyngdepunkt, hvorved der kan ske en partiel eller en fuldstændig destruktion af ladningen.“
… Så er der hele oplevelsen fra den første dag til denne sidste. Vi
kan ikke længere stole trygt på, at lærerne viser os, hvilken vej pennen skal vende. De har givet os nogle redskaber til at gå fremtiden
i møde med, men denne er jo individuel, så nu er det ikke længere
fællesskabet, der skal føre os gennem de udfordringer, der venter,
men forhåbentlig de værdier, vi sammen har opbygget her på HF,
værdier som arbejdsomhed, erkendelse, rationalitet, integritet og
retfærdighed, som jeg er sikker på vil være med til at hjælpe os alle
godt i gang med fremtiden.
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Skolen og lærerne har skylden for at have givet os alle de kompetencer, vi besidder, og jeg vil gerne sige tak for at have mærket
denne ånd fra dag ét. Den åbenhed, lærerne møder alle med, gør,
at man føler sig velkommen. Deres bidrag til dette forløb har været
inspirerende og kan ikke beskrives, men mange af os her i dag ved,
hvad de har gjort af indsats for den enkelt og for fællesskabet. Men
et tak virker for småt i denne sammenhæng, for hvordan takker
man nogen, der har ændret ens liv i en så positiv retning? Jeg kan
kun håbe på, trods mine manglende ord, at I lærere fortsætter i den
gode stil med det beundringsværdige arbejde, I udfører.
Det er jo en succes i sig selv for jer lærere, at vi står her i dag
med huen på. Men den succes, det er for os barnlige voksne, konfliktfyldte fredselskere og dovne aktivister er helt ufattelig. Den
selvtillid, det giver at have investeret to år så fornuftigt, kan bære
én gennem resten af livet …
En ting er de faglige succeser på stedet, en anden er kammeraterne. Man har mødt mennesker her, man aldrig ville have mødt
andre steder, og det er berigende. For her har man fundet en håndfuld venner, som man altid vil betro sig til og have resten af livet.
De har været med til at lære én om én selv og om fællesskabet.
Tak for det fællesskab, vi har haft her på HF. Det
at famle
har været et privilegium at være del af noget så fantaAt lære er
,
ind og stum
stisk.
i mørket, bl er samle
ell
Da jeg startede på HF, var jeg sikker på, at jeg ikke
at sprænge
densrum
r
skulle have en hue, når jeg blev student. Mit argument
sit eget ve
r,
et, der sove
at vække d
var, at jeg ikke ville være en i mængden, at det var min
ken fri,
og gøre tan
samfundsret at vælge frit på alle hylder. Og det har jeg
mel over
at se en him
nu gjort: jeg har valgt at være en del af det her – fællesan lever i.
ver drøm, m
h
skab. (Jesper tager sin hue på, red.)
, 1985
ng Lindgren
Jeg ønsker jer alle alt godt i fremtiden. Tak for denne
(Melodi: Erli
n, 1949)
se
us
sm
n Ra
Tekst Halfda
gang. Fortsat god dag.
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2D på kanotur i Sverige:

I skovens dybe stille ro

Af Mikkel Pedersen,
2D

72

Vi møder forventningsfulde op i lufthavnen tidlig søndag morgen
til den planlagte tur for idræt på tilvalg. Det er dog ikke en flyvetur
på vej mod sydens sol, der er på dagsordenen. Transportmidlet er
tog, og destinationen hedder Kornberga (Sverige), hvor en kanotur
på 30 kilometer venter. Til trods for lidt panik på grund af et par elever der ikke når toget, kommer vi af sted til tiden.
Efter nogle hyggelige timer op gennem det sydsvenske landskab ankommer vi til den lille by Kornberga, hvor de kommende
dages kanotur på Helge Åen skal påbegyndes. Det er ikke det ultimative sted at starte som nybegynder i kano, da åen på dette sted
er temmelig livlig. Der bliver derfor lyttet nøje til de instrukser,
der bliver givet, da ingen af os ønsker at starte turen med en dukkert i det kolde vand. Vi hjælpes ad med at få kanoerne i vandet,
og alle kommer sikkert af sted. Nogle ser dog noget mere stabile
ud end andre.
Flere af kanoerne må flere gange en tur igennem sivene, før teknikken falder på plads. Det kræver en del tålmodighed, og teamwork er nøgleordet, når man sejler i
kano. Det lader dog til, at de fleste kanopar hurtigt finder sig godt tilrette,
og vi padler forholdsvis ubesværet
ned ad åen i den flotte og fredsfyldte
natur. Efter at have padlet et par timer
holder vi en lille opsamling, hvor der
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er tid at få tanket lidt mad og drikke. Turen i kanoerne fortsætter,
og bedst som alt lader til at gå ubesværet, sker der noget uventet.
Åen skilles i to. Da den forreste kano padler mod højre, følger de
efterfølgende tre kanoer efter i god tro. 500 meter længere nede af
åen kan vi høre en brusen, der nærmest leder tankerne hen på
lyden af et vandfald. Så slemt er det dog heldigvis ikke, men den
sluse, vi kommer til, kræver skam også sine færdigheder for at manøvrere kanoen sikkert igennem. Den første kano kommer med
møje og besvær igennem slusen. Så godt går det ikke for den efterfølgende kano, der tipper rundt, og de to elever må en tur i vandet.
De to sidste kanoer lader til at have lært af de andres fejl og kommer sikkert igennem slusen.
Vi hjælpes ad med at få den kæntrede kano tømt for vand, og
eleverne, der måtte en tur i vandet, er begge ved godt mod og lader
sig ikke slå ud af oplevelsen. De er hurtigt tilbage i kanoen igen,
og turen fortsætter mod Hästberga, hvor vi slår lejr. Efter at have
spist noget god mad, bliver der hyggesnakket og fortalt historier
til sent ud på natten.
Næste morgen er humøret højt, selvom alle ikke har sovet lige meget. Lejren pakkes ned og kanoerne sættes i åen. Første forhindring
på dagens tur er Hästberga kraftværk, hvor kanoerne skal fires 30
meter ned. Det lykkes at få alle kanoerne sikkert ned, og turen kan
fortsætte i medstrøm ned af Helge Åen. Stille og roligt glider vi gennem vandet på den smukkeste del af turen. Der er fuldstændig
stille, og det virker som om, at træerne nærmest flettes sammen
over åen, hvilket skaber en helt fantastisk stemning.
Den idylliske stemning stoppes dog brat, da vi skal krydse en
sø. Bedst som vi har glemt alt om regnjakker, kan vi se, hvordan
regnen kommer susende hen over søen. Det bliver en sej tur hen
mod det næste planlagte stop. Det virker som om, at regnvejret
73
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ingen ende vil tage, og vi er alle ved at være godt trætte og sultne.
Vi kommer dog frem, og efter en velfortjent frokost stilner regnen
af. Mens vi spiste, har vores lærer været ude og tilrettelægge et
orienteringsløb. Ikke alle er lige positive, da vi begynder jagten på
diverse små stier og stendiger, men det er nu rart at få rørt benene
lidt efter at have siddet i en kano i mange timer. Da orienteringsløbet er overstået, begiver vi os ud på den sidste del af turen.
Vi ankommer godt trætte til lejren i Osby efter at have krydset
en stor sø. Vi får sat teltene op, og det suveræne madhold får
endnu en gang bikset en lækker aftensmad sammen.
En enkelt frivillig melder sig denne aften til kæntringsøvelser.
Vi andre følger med fra bredden, hvilket bliver underholdende, da
vores lærer ikke helt har styr på øvelserne.
En lang dag går på hæld, og efter mange timers hygge rundt om
bålet falder der ro over lejren i Osby.
Næste morgen er der planlagt endnu et orienteringsløb. Indsatsen er ikke lige stor fra alle, men vi gennemfører hver især
det, vi finder overskueligt.
En spændende tur med masser af udfordringer og socialt samvær
er forbi, og turen går tilbage til Danmark, hvor den daglige gang på
Fredriksberg HF-Kusus venter.
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SU-vejlederens opgaver
En af de rettigheder, man får, når man optages på hf, er retten til
at søge og modtage Statens Uddannelsesstøtte, i daglig tale SU. Der
er bud efter SU og vejledning gennem hele skoleåret, og SU-vejlederens dør er åben det meste af dagen. Det gør mange brug af.

Af Henrik Thostrup,
løn- og
SU-medarbejder

Siden 2002 har administrationen af SU været decentraliseret, således at den sker fra skolen, som har direkte adgang til at taste i SUsystemet. Det har været min opgave at varetage dette de sidste par
år i samarbejde med studievejleder Kjeld Arne Hansen, da det er
et forvaltningsmæssigt krav, at der skal være to personer involveret
i bevillingsprocessen, hvor data skal frigives og effektueres.
Krav for at få SU
Der er naturligvis nogle betingelser, man skal opfylde for at kunne
få SU: Man skal være studieaktiv og fyldt 18 år (nå ja, man skal
være fyldt 18 og have passeret den første i kvartalet efter fødselsdagen), før der kan gå penge ind på NemKonto, den konto vi alle
har fået tildelt, og som er tilknyttet vores personnummer.
Samtidig med at vores nye elever i maj/juni får besked om optagelse på skolen, orienteres de om de muligheder, de har for at
søge og få tildelt SU. Da en stor del af kursisterne er fyldt 18 år,
kan de søge om SU allerede fra studiestart. Det gør man enten ved
at aflevere en ansøgning på papir på skolen eller ved at søge på
nettet.
Ansøgningerne behandles på skolen, der enten taster hele ansøgningen eller påfører den elektroniske ansøgning de fornødne
ekstra oplysninger og derved bekræfter optagelse på skolen. Jo
hurtigere man er ude med sin ansøgning, jo før kommer den igen-
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nem systemet, og SU-styrelsen kan så sende en støttemeddelelse,
og så er alt fryd og gammen – nogle gange.
Der er mange ting, der skal passe sammen: skatteoplysninger,
tjek på hvilken konto der rent faktisk er NemKontoen, og i aldersgruppen 18–19 år skal SU-styrelsen også have forældreindkomsten
i indeværende år minus to. Forældreindkomsten bestemmer her,
hvor stort et beløb man kan modtage. Overstiger indkomsten
583.966 kr. (i 2006) udløses alene grundbeløbet.
Der er mange facetter omkring SU og administrationen. Det kan
være praktiske problemer omkring at flytte adresse, skifte bank
(og glemme at registrere ny NemKonto) – ændringer der tager tid,
fordi der mangler oplysninger… men døren er altid åben og dermed muligheden for at få en opdatering.
Forskelle i rettigheder
Som udgangspunkt får alle 18–19 årige SU, som om de er hjemmeboende, men sådan hænger verden jo bestemt ikke sammen.
Det giver anledning til spørgsmål og mange besøg hos vejledningen, som kan fortælle, at der er
nogle forhold, som kan udløse
Som udgangspunkt får alle 18–19 årige
den udeboende sats alligevel.
SU, som om de er hjemmeboende, men
Det kan f.eks. være, hvis forælsådan hænger verden jo bestemt ikke sammen.
drene bor langt væk, og der derfor er en gevinst ved at flytte
nærmere på skolen. Der kan også være tale om, at man er flyttet
hjemme fra mere end et år før studiestart og kan dokumentere
dette. Endelig er der den sidste mulighed, nemlig at særlige forhold i hjemmet taler for, at det vil være en god ide at flytte
hjemme fra. At være fyldt 18 år og have lyst til at flytte er ikke begrundelse nok. Efter en samtale med studievejlederen gives der
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en indstilling, der enten anbefaler eller afviser de påpegede forhold.
Når man fylder 20 år, bliver tingene lidt mindre komplicerede og
satsen større og ikke forældreafhængig – og dog: bor man stadig
hjemme, er den stort set det halve. Nu er det næppe udsigten til en
højere SU, der giver input til at flytte hjemmefra, men mange gør
det, og så skal der laves ændringer og nye indberetninger, og så er
der igen besøg hos SU-vejlederen, måske et råd med på vejen omkring praktiske ting.

Nu er det jo ikke sådan, at man får SU, og så er det det. Mange vil
have udgifter som ikke dækkes af SU’en, og må derfor have erhvervsarbejde ved siden af. SU-loven sætter grænser for, hvor meget man må tjene ved siden af. Tjener man for meget, så vil man
blive mødt med krav om tilbagebetaling. Reglerne er ikke lige til
og giver derfor en del spørgsmål og ønske om vejledning. Så prøver
vi i fællesskab at få styr på det hele, og så må man evt. melde SU’en
fra i nogle måneder for at få et højere fribeløb.

og
og

78

SU-lån, transporttilskud og specialstøtte
SU er ikke bare stipendier, men også SU-lån. Lånene søges separat
og mange vælger at se tiden an og prøve, om økonomien kan bære
uden lån. Lån skal jo betales tilbage
og koster renter. Derfor kommer
Lån skal jo betales tilbage og koster
mange forbi og får en snak om lån,
renter. Derfor kommer mange forbi
og hvad det koster, og om det er
får en snak om lån, og hvad det koster,
klogt. Et problem er, at lånene udbetales som et fast beløb på 2.562
om det er klogt.
kr. om måneden, uanset om det er
nødvendigt eller ej. Mange vælger derfor kun at låne i et begrænset
antal måneder, f.eks. op til eksamen, hvor erhvervsarbejde jo
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griber forstyrrende ind. Andre benytter muligheden for at låne og
bruge pengene, når man flytter hjemmefra.
Ved siden af SU er der mulighed for at få tilskud til transport med
bus, tog og metro. Det meste af dette har siden marts været ekspederet via en selvbetjeningsside på nettet, hvor man selv går ind
og udfylder ansøgning, som skolens SU-vejleder så bekræfter og
senere i fællesskab med en studievejleder godkender.
Men et er at bruge en hjemmeside. Den personlige vejledning
er vigtig og flittigt anvendt, for der er jo ikke noget bedre end at
sidde med et menneske over for sig.
En niche, som også behandles over SU-systemet, er støtten til elever som har behov for specialpædagogisk bistand (SPSU). Det kan
f.eks. være ordblinde, som kan få bevilliget hjælpemidler, som of-

LIDT FAKTA OM SU
PÅ FREDERIKSBERG HF:
Ved udgangen af april 2008 var
der 393 elever, som modtog SUstipendium.
Den samlede årlige udgift hertil
var 14.582.656 kr., mens de elever
som har optaget lån, har en gæld
på 2.401.759 kr.
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test i form af en it-rygsæk. Her taster skolen ansøgninger og søger
efterfølgende for refusion af de afholdte udgifter. Dette arbejde foregår i et samarbejde mellem SU-vejlederen og læsevejlederne.
Det er alt i alt en levende og spændende opgave at være skolens
SU-vejleder og kunne føle, at man gør en forskel.
ound,
orld go ar
w
e
,
th
s
e
ak
go around
Money m
the world
,
d
n
u
o
r
a
go
around,
the world
e world go
th
s
e
k
a
m
Money
round.
e world go
th
s
d,
e
k
a
m
it
or a poun
en, a buck
y
a
,
ound,
k
r
p
a
a
Am
uck or
b
a
,
d
n
u
o
ap
ound,
a buck or
orld go ar
w
e
th
s
e
mak
Is all that
g sound,
ing clankin
k
n
li
c
t
a
th
round.
e world go
th
e
k
a
m
n
Ca
baret“)
icalen „Ca
(Fra mus

HF_vinkler_Prøve:Layout 1

17/06/08

14:35

Side 81

tabu
Kunsterne Lene Stæhr og
Alec Due har i foråret
2008 afholdt tre workshops med billedkunstelever på Frederiksberg HF,
Cph West – Ishøj Gymnasium og Christianshavns
Gymnasium med fotografiet som medie har de
unge arbejdet med aktuelle tabuer relateret til
deres egen virkelighed.
Resultatet af de tre workshops kan ses i ARKENs
Børnerum indtil september 2008.
Vi glæder os til at se jer.

ARKEN
11. juni – september 2008

Mange hilsener
ARKEN Undervisning,
Lene Stæhr, Alec Due og
billedkunst-eleverne.
Tak til billedkunstlærerne:
Margrethe Mucha Munk, Lotte
Stuhr, Jette Falk, Anna Houe

Skovvej 100 DK – 2635 Ishøj
tel +45 43 54 05 22 l fax +45 43 54 05 22
e-mail: reception@arken.dk
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Bestyrelsen for Frederiksberg HF-kursus
Med virkning fra 1. januar 2007 fik Frederiksberg HF-kursus nye vedtægter, sóm er
godkendt af Undervisningsministeriet. Følgende organisationer er indstillingsberettigede: AE-rådet, Danmarks Pædagogiske

Universitet, Københavns Universitet og
Frederiksberg Kommune.
Et medlem udpeges af medarbejderne
på skolen, og Elevrådet udpeger ligeledes
en repræsentant.

Skolebestyrelsen er i juni 2008 sammensat således:

82

Formand for HK-Industri
Poul Vinholt
AE-rådet

Lektor Asgerd Gudiksen
Københavns Universitet

Advokat Jan E Jørgensen,
Frederiksberg Kommune

Lektor Mogens Jensen,
personalerepræsentant

Unna L. Wildt
elevrådet

Seniorforsker Lars Klewe
Danmarks Pædagogiske
Universitet
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PERSONALET

Kirsten A. Andersen
lektor, matematik

Jonas Kjær Andersen
årsvikar, engelsk

Jan Andreasen, st.vejl.,
lektor, historie/samf.

Berit Baklid
lektor, engelsk

Henrik Bisgaard
årsvikar, historie

Peter Bro
billedk./design

Nicolette Brun-Hansen
lektor, dansk/historie

Finn Bønsdorff
rektor, samf./fransk.

Ketzban Caliskan
rengøringsassistent

Daniel Christensen
insp., lektor, rel/fy/data

Astrid Marie Christiansen
årsvikar, religion

Hanne Clausen
skolesekretær

René Cordua
udd.stil., religion/historie

Anders Daugaard
adjunkt, dansk/engelsk

René Dobrosielski
ass. skolebetjent
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Pernille Engel
udd.stil., kemi

Pelle Esbensen
årsvikar, engelsk

Jette Falk
adjunkt, billedkunst

Vibeke Fengers, lektor,
engelsk/religion/psyk.

Anne Dorte Fridberg
lektor, dansk/engelsk

Randi Gregersen
årsvikar, biologi

Kjeld Arne Hansen
st.vejl., lektor, hist/samf

Lise Hansen, insp.,
lektor, tysk/sp.

Lone Nøhr Hansen
lektor, hist./idræt

Ole Skov Hansen
lektor, fysik/mat

Susanne Hansen
datalogi/mat.

Maria B. Hassenfeldt
lektor, religion/psyk.

Therese Holter
adjunkt, biologi/geografi

Charlotte Illemann
årsvikar, religion

Kim Ingholt
adjunkt, dansk/filosofi

Carsten Jakobsen
adjunkt, kemi

Lars S. Jakobsen
skolebetjent

Jakob Jensen
årsvikar, musik

Ditte Gøricke Jensen
årsvikar, drama

Mogens Jensen
lektor, dansk/samf.
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Jan Bach Jeppesen
årsvikar, dansk

Mette Jeppesen
sekretær

Hans Kargaard
st.vejl., lektor, dansk

Kirsten Knudsen
lektor, matematik

Lotte Rønne Koch
årsvikar, fransk

Huriye Koken
rengøringsassistent

Annemarie Krarup
lektor, mu/id/psyk.

Rolv Kvisgaard
lektor, matematik

Ask Hejlskov Larsen
adjunkt, dansk/filosofi

Otto Leholt
lektor, geo./hist.

Anders Lundsgaard
lektor, fysik/kemi

Kirsten Møller
adjunkt, biologi

Jan Buchtik Nielsen
årsvikar, historie

Anders M. Nielsen
årsvikar, geografi

Sammuel Njekal
rengøringsassistent

Manisha de M. Nørgård
udd.stil., matematik/rel.

Mette Kierulff M.
Sekretær

Bo Møller Petersen
årsvikar, kemi

Ole Rasmussen
lektor, dansk/psyk.

Birthe Rossel
lektor, dansk
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Mikkel Bloch Schousboe
lektor, samf./hist.

Helle Schiellerup
lektor, engelsk

Tanja Schaarup-Jensen
udd.stil., engelsk/religion

Kirsten Seitzmayer
adjunkt, engelsk

Christina Simonsen
årsvikar, engelsk

Johan Smith
lektor, matematik

Bodil W. Smith, st.vejl.,
lektor, hist./samf.

Emil Sonne
adjunkt, idræt/samf.

Lotte Stuhr
lektor, dansk/billedk.

Henrik Thostrup
løn- og SU-medarbejder

Sevgi Tireli
rengøringsassistent

Eddie Unglaub
boginsp., lektor, tysk

Peter Braams Valore
lektor, dansk/tysk/drama

Trine Vandborg
årsvikar, design/spansk

Mette Vangsgaard
adjunkt, fransk/idræt

Marianne Weile
lektor, hist./religion

Simon Westh
årsvikar, biologi/idræt

Inger Worsøe
lektor, dansk/historie
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AFGANGSKLASSERNE

2A

Anahita N. Santin

Jacob Kongsdal

John Grosmann

Julie Koch

Jørn Engelbrecht Olsen

Malene Pedersen

Nedim Prguda

Rasmus Tange

Sara Harstad Jensen

Sigurd Ammitzbøl

Smion Hjuler Lading

Stine Santin

Thomas Ege

Titan Kræmmer

Trine Køhler Rasmussen

Yvonne Xina Ditlevsen
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2B

Andreas
Noer Snorrgaard

Christina
Stejnmejer Sylvest

Diana Thomsen

Johan S. Loller

Karina Erslev Petersen

Line Knudsen

Lise Hornehøj

Louise Lee
Henriksen Elverdal

Malte Strømgaard

Maria Christensen

Mark Jensen

Mathilde Hammershøj

Mike Janholm Laumann

Morten Noer

Sophie-Amalie
Okstof Ferraris
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2C

Bente Johanne Lausten

Bilal Andersen

Camilla Christensen

Erdem Güven

Iben Johannesen

Ida Emilie
Herskind Larsen

Jane Hovalt Mathiassen

Jannie Rasmussen

Jennie Nebelong

Jimmi Thimgaard
Pedersen

Johan Schou Jansen

Josefine Dehli

Josefine Amalie Winding

Josefine W. Pedersen

Julie Willemoes

Michael René
Myhre Bæk Olsen
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2D

Amanda Egholm

Brian Strøh Tange

Camilla Bech Erstad

Ejnar Erland Videbæk

Emilie Marie Johanne
Eigelsen

Fatima Aoulad Hammou

Fatima El Hashemi

Gabriella Flarup

Martin Rønde
Christensen

Mikkel Pedersen

Naja Rosalia Wrona

Pernille Marie
Boot-Jensen

Phillip Johansen

Sabrina Marie Nielsen

Simone Dippel
Andersen

Stefan Harstad Jensen

Thue Tomis Petersen

Zabrine Janum
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2E

Adam Gjøttrup
Kristensen

Anne Hvalsøe Andersen

Bende Paulsen

Elena Elisabeth Malou
Daphne Schou

Heidi Fagerstrøm

Lærke Stig Møller
Thorsøe Stokholm

Rachel Lewin Rukov

Rolf Anderson

Samuel Sanyang Jensen

Simon Heilbuth Sophie

Sophie Thorsøe
Stockholm

Taugir Shah

Thomas
Schleisner-Meyer

Tue Dalum Jensen

Valerie Petersen
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2F

Ane Mogensen

Camilla Christine

Christina Sølgaard
Effersøe

Christina Oleander
Nielsen

Duangrat Chaiton

Fanny Hee Foss

Ivan Lukic

Jannie Kærgaard
Petersen

Kirstine Emilie Knudsen

Kristoffer Klepper

Laura Aaen

Mie Spenner

Mie Belinda
A. Langkilde

Nete Aaberg Larsen

Sif Zachariassen

Tim Bjelstrand
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2J

Anja Møller Simonsen

Anna Sophie
Milsted Sønderholm

Hannah Elvira Tvede

Casper Christoffersen

Freja Maria Bøyesen

Henriette Søby

Mads Klifoth

Maja Theodoraki

Malene von der Maase

Mathilde Stræde Meiner

Mia Jacobsen

Nadim Stub Jensen

Trine Emilie
Schøler Christensen

Nanna Skov

Natascha
Høgsted Jensen

Nina Ballegaard

Umal Khair
Mukhtar Ahmed
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2K

2L

Andreas Rasmussen

Anja Laerz

Anne-Mette Davidsen

Christa Larsen

Christian Norup

Daniel Malmberg

Hans Hendriksen

Jana Shevchenko

Kamille Louise

Maria Rose Thingsted

Marie B. Hagensen
Fabricius Andersen

Magnus Grønnegaard
Haslund

Mathias Thede
Kaasgaard

Tina Badstue

Unna L. Wildt

Yarilena Falkenberg

Nikolai K. Andersen
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Adam Scott Christensen

Ali Al-Hakim

Cecilia Younge

Edmund I. Gardi

Hassan Jawad Ali Taleb

Jacob Hesse

Jesper Nissen

Lau Toft Wiese

Louis Winkler

Maria Brask Hagelund

Maria Elise Sørensen

Martin Nielskov

Melissa Sourial

Muktar Hussein

Rasmus Onsberg

Rizwana Ahsan Khan

Rosa Marie Leth Schmidt

Taus Burchard Grøtner

Tine Petersson
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2M

Birna Katrine Dahl

Jacob Sejergaard
Sørensen

Jennie Jensen

Johannes Skov

Jonas Arnoldi Sørensen

Lea Sandra
Erboe Petersen

Maria Søndergaard

Marie Bakkegård
Jepsen

Patrick Korolkiewicz

Rasmus Manne
Mortensen

Rasmus Thastum

Søren Rye

Tobias Benji Hansen

Trine Petersen

Trine Nielsen Ørting
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Om omslaget
2008 er Sangens År. Danskerne opfordres til at røre stemmebåndene. Det er sket før. I årene
fra 1895 til 1928 udkom Danmarks Melodibog i fem bind som den samlede danske sangskat.
Forsiden var prydet af tegningen af en ung kvinde, der sidder under et gammelt egetræ. Hun
læser på et banner, at melodibogen indeholder „1500 danske sange for piano med underlagt
text“, nok til mange fornøjelige stunder ved pianofortet. I træet hænger det danske våbenskjold med løver og hjerter. Egetræet er plantet lige ud til den danske kyst.
Et stykke romantik, der kunne give enhver dansker med hjertet på det rette sted lyst til at
synge „Den danske sang er en ung blond pige, hun går og nynner i Danmarks hus, hun er et
barn af det havblå rige ...“ osv. Carl Nielsens og Kai Hoffmanns sang fra 1926.
Tegningen får en til at tænke på tegneseriehelten Prins Valiants viv Aletas solgule hår og
på de bannere og flag, der vajede over prinsens farverige helteliv. Så vikingetidens skjoldmø
er blevet peppet op med popkulturens kolorit, og et par bannere flyver på sommerhimmelen
i genbrugsudgaven af motivet.
Tiderne skifter. Da det sidste bind af Melodibogen udkom i 1927 repræsenterede den en sangkultur, der var på vej ud. I 1938 udkom en ny sangbog „Syng Danmark“ med 250 nye sange.
I den forbindelse udtalte komponisten Finn Höffding: „Mon vi nu kan blive fri for det skrækkelige Monstrum, der hedder Danmarks Melodibog med samt Omslagets triste Snørelivsdame
under Løveskjoldet på Egetræet.” Dengang skrev man navneord med stort.
Der er udkommet adskillige sangbøger siden da, hver gang med et udvalg af sange, der har
afspejlet tiden og værnet om fortiden. Siden da har sangen lydt i skolen, i hjemmet og i kirken,
på landet og i byen, til hverdag og fest, til alle tider i al slags vejr.
Der synges også af fuld hals på FHF. Læs Annemarie Krarups causeri om sangens kraft på
side 55. Læs også Kim Ingholts fortælling på side 64 om morgensangen i en senmoderne tid.
Peter Bro
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