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HF Vinkler 2012
Kære læsere,
HF-Vinkler udarbejdes af elever og lærere ved Frederiksberg hf-kursus. I år har vi tillige
en informativ artikel fra ét af vores medlemmer af skolebestyrelsen.
Der er ikke tale om en Årsberetning, hvor der gøres status over hvilke mål, der blev sat, og
i hvilken grad de blev opnået, men snarere en mosaik der skildrer et udvalg af skolelivets
mange facetter.
Det har været et udfordrende skoleår.
HJEMAD
„En telefonsamtale løb ud i natten og glitrede på landet
og i forstæderne.
Bagefter sov jeg uroligt i hotelsengen.
Jeg lignede nålen i et kompas som orienteringsløberen bærer
gennem skoven med bankende hjerte.“
Tomas Tranströmer: Samlede Tranströmer, 2011.
Hf-årgang 2012 har haft indstillet kompasset på eksamen og gennemførsel. Det har krævet både mod og vilje.
I ønskes alle god vind fremover.
Finn Bønsdorff
Rektor
3

Ekskursion til kunstmuseet Arken
Installation af Jeppe Hein
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Den tidligere skolegang
har ikke været lineær …
Men Frederiksberg hf-kursus tilbyder en 2-årig
hf-uddannelse med gode perspektiver og bidrager
til regeringens målsætning om, at 95 pct. skal
gennemføre en ungdomsuddannelse!

Af Finn Bønsdorff,
rektor

Det danske samfund mangler hoveder og hænder. Der bliver
færre mennesker i den arbejdsaktive alder, derfor skal vi alle
arbejde i flere år end tidligere, og ikke mindst de unge skal
tage en ungdomsuddannelse og derefter i fuld fart se at komme videre i uddannelsessystemet. Der er udarbejdet bonusordninger, som præmierer de unge, som starter på en videregående uddannelse inden for 2 år efter afsluttet eksamen.
Efter 9.klasse, 3-årigt stx, herefter start på en erhvervsrettet videreuddannelse. Det kan ikke gå hurtigt nok.
Det hele finder sted på en ret linie uden tab af tid. Men
på Frederiksberg hf-kursus er elevernes udgangspunkt anderledes. Det aldersmæssige gennemsnit er på ca. 21 år.
Mange ansøgeres skolegang har på ingen måde levet op til
idealkravet om linearitet. Flere af vores kursister har brudte
uddannelsesforløb bag sig, og andre har været ude at rejse,
før de kommer hjem og vil starte på en frisk. Tiden er brugt
på oplevelse, dannelse og udvikling. Det handler om unge
mennesker, som først på et senere tidspunkt er blevet klar til
at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Det kan der være flere årsager til.
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I foråret 2012 skriver en mor i en ansøgning om optagelse hos os om sin datter:
„Hun er p.t i Australien. Hun startede efter et år på Rantzausminde efterskole, i gymnasiet i 1. g. Grundet forældrenes skilsmisse, flytning fra Gladsaxe til Østerbro, gjorde. at
hun fik en dårlig start på gymnasiet. Vi vurderede sammen
i efteråret, at hun var påvirket af opbruddet i familien i en
sådan grad, at det bedste for hende var at stoppe. Vi fremsender skolepapirer og jeg har kontakt med en UU-vejleder
med henblik på hendes uddannelsesplan.“
Sociale omstændigheder førte til, at den unge pige ikke
kom ordentlig i gang, og derfor valgte af afbryde.
En anden ansøger i 2012 bemærker:
„Jeg er 23 år gammel. Jeg arbejder til dagligt som automekaniker hos Peugeot på Østerbro, hvor jeg i øvrigt bor. I
2009 afsluttede jeg min mekanikeruddannelse, med et snit
på 8,5, efter den nye skala. Har siden dengang, arbejdet
hos Peugeot Østerbro. I 2005 afsluttede jeg 9. klasse, med
et snit på 8,4. Grunden til jeg skal på HF er, at jeg efter
nogle år som udlært, føler at jeg er „gået død“ i faget,
og mangler udfordringer. HF-uddannelsen er for mig et
springbræt videre. Jeg har endnu ikke fastlagt mig helt
endnu, men har selvfølgelig gjort mig nogen tanker. Enten
starter jeg uddannelsen som maskiningeniør, ellers er mine
tanker gået lidt i retning af CBS på Frederiksberg. Derfor er
gode karakterer for mig altafgørende. Jeg er generelt meget
ambitiøs omkring de ting jeg sætter mig for, og går aldrig
halvhjertet ind i noget. Jeg håber, i vil overveje at tage mig
ind, på trods af den lidt sene ansøgning.“
Vi har også elever, som har taget en erhvervsuddannelse, og som efterfølgende vil bruge en hf-uddannelse som
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adgangsbillet til en videregående uddannelse. En ung pige
noterer i sin ansøgning i 2012:
„Jeg er en 20-årig pige som er bosat i Rødovre. Jeg er en
pige som godt kan lide nye udfordringer, og dette resulterede også i at jeg flyttede til Jylland for at arbejde i en periode. Jeg er god til at arbejde med ting som interessere mig,
og elsker at lægge liv og sjæl i mit arbejde. Derudover er jeg
mindre god til at arbejde med ting jeg ser som uinteressante,
da det let kan kede mig. Jeg mener selv jeg er god til at tage
ansvar, og dette bunder i at jeg i de seneste 4 år har haft min
egen hest. Det er et stort dyr som skal passes hverdag, og
her lærer man virkelig at tilrettelægge sine uge- og dagsplaner. Jeg ser mig selv som værende en lærelysten pige, med
en god humor, og som værende sød og rar i alle henseender.
Jeg kan dog godt have svært ved at åbne mig fuldstændig
op for nye mennesker, men så snart jeg lærer folk at kende,
så plejer det som regel ikke være et problem for mig at skabe nye og solide venskaber. Dog har jeg lært at være meget
åben efter mine mange år som butiksassistent. Jeg kender
mig selv så godt, så jeg ved at det er nu jeg skal starte på en
uddannelse, da jeg ellers ikke tror jeg kommer igang. Jeg gik
på gymnasiet, hvor jeg fortsatte til 1. g, og tog halvdelen af
2. g med. Jeg droppede ud da jeg kørte fuldstændig træt i alt
skole-ræset, men jeg kan mærke på det halvandet år jeg har
været væk fra skolebænken, at jeg nu er modnet og klar til
at hente min eksaminer hjem.“
Der er også eksempler på unge, som bare ikke følte at
de var parate. At de havde en eller anden fornemmelse af
at lige her og nu kunne de ikke få udfoldet deres potentiale.
Mange af dem kommer senere og banker på vores skoledør. Nu vil de have en uddannelse. De har været igennem
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en modningsproces, og måske også erfaret, at beskæftigelsesmulighederne på det ufaglærte arbejdsmarked kan være
vanskelige og ofte knyttet til økonomiske konjunkturer.
Frederiksberg hf-kursus ved af erfaring, at det er en
vigtig betingelse for at gennemføre hf-uddannelsen, at den
enkelte elev holder fast i sit valg. Det at turde og at ville
en hf-uddannelse, indebærer også at kunne navigere i de
mørke vintermorgener og i maj måneds klare sol. Det er
ikke altid lige let for alle, men skolens lærere, vejledere og
øvrige personale er dagligt en samarbejdende del af en fælles fastholdelsesudfordring, der indeholder alt fra vanskelige samtaler til udlevering af hovedpinepiller. Det kræver
mod at holde fast, men sommetider står mismodet på lur,
og udfordringerne kan virke store og uoverkommelige for
den enkelte elev.
Men for årets hf’ere er der grund til at markere dagen.
Nogle af jer har haft vanskeligheder undervejs, været i tvivl,
manglet modet, men nu er eksamen i hus. Efter et langt sejt
træk er I kommet i mål!
Hvad indebærer det så at gennemføre en hf-eksamen fra
Frederiksberg hf-kursus? Ved vi noget om det? Politikerne
vil have de unge hurtigt igennem, men ungdomsarbejdsløsheden viser en stigende tendens!
Seniorforsker Lars Klewe har for Frederiksberg hf-kursus undersøgt hf-elever fra Frederiksberg hf-kursus over en
periode på 40 år. Tallene er fornemme. Arbejdsløsheden er
2-3 pct, altså ikke eksisterende, og især fra 1990 vælger elever fra Frederiksberg hf-kursus uddannelser på universiteterne, og gennemfører disse. Se særskilt Klewes artikel s. 15.
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Tabel 1

Andel af hf-studenter, der var i gang med en uddannelse i
efteråret 2009 og godt et år efter i efteråret 2010, fordelt på
hf-studenter fra Frederiksberg hf og hf-studenter fra resten
af landet. Tallene er angivet i procent.
Hf-studenter årgang 2009
Hf-studenter fra
Frederiksberg hf

Hf-studenter fra
resten af landet

Efterår
2009

Efterår
2010

Efterår
2009

Efterår
2010

Ikke under uddannelse

72

49

74

47

Under uddannelse:

28

51

26

53

Erhvervsfaglige grundforløb

3

2

3

4

Erhvervsfaglige praktik- og
hovedforløb

1

1

2

4

Korte vidergående uddannelser

0

4

3

5

Mellemlange vidergående
uddannelser

11

19

14

30

Bacheloruddannelse

13

24

4

11

I alt i procent

100

100

100

100

Tabellen viser hf-årgang 2009, som er den seneste, der kan
fås adgang til gennem Danmarks Statistik. Allerede året efter dimissionen (2010) er 51 pct. i gang med en uddannelse,
og det er især de mellemlange uddannelser (19 pct.) og bacheloruddannelser/universiteterne (24 pct.), som de unge
vælger og optages på.
Undersøgelser af hf-årgange 2006, 2007 og 2008 viser ligeledes, at eleverne fra Frederiksberg hf-kursus fortsat vælger akademiske uddannelser.
9

Elevernes forudgående skoleforløb har ikke været lineært,
snarere kroget, præget af brud, men også af refleksion. En
refleksion der, efter skolens opfattelse, yderligere styrker
dem til videreuddannelse efter hf.
Nu har de unge et klarere blik for både, hvad de gerne
vil, og hvad de kan.
Som en forskningsrapport i CeFu-regi har vist: „Det eneste du ikke finder her (Frederiksberg hf-kursus), er dem der
bare er gået igennem det hele uden at se sig tilbage“.
Hf-årgang 2012 skal nu selv ud at vise, at også I har de
faglige forudsætninger, modet og viljen til at udfordre fremtidens globale arbejdsmarked med succes.
Jeg er overbevist om, at I vil klare det pænt!
Kilder:
Lars Klewe: Højere Forberedelseseksamen i 40 år og Frederiksberg hf-kursus.
DPU 2007.
Lars Klewe: Notat om undersøgelse af hf-studenterårgang 2009 fra Frederiksberg
hf-kursus. Oktober 2011.
Center for Ungdomsforskning: Samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg hf-kursus, Randers hf og VUC og LO. 2009.
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Vi skal turde ville give
de unge en chance
Når dette års hf-studenter fra Frederiksberg hfkursus sidder i skolens aula med nye blå huer og
venter på at få deres eksamenbevis overrakt, vil
bestyrelsesformand Kristian Madsen-Østerbye
holde en tale for dem. Men hvem er han egentlig, og
hvilke visioner har han for Frederiksberg hf-kursus?

Af Kim Ingholt,
lektor i dansk og
filosofi

Den grundlæggende drift er på plads

Da Københavns universitet i 2010 skulle udpege et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen for Frederiksberg hf-kursus, faldt
valget på Kristian Madsen-Østerbye. Som uddannet cand.
polit og institutadministrator på Institut for idræt under Københavns Universitet med ansvar for over 200 ansatte og et
årligt budget på omkring 80 millioner havde Kristian Madsen-Østerbye den rette profil til jobbet. Selv nævner han en
„høj ekspertise inden for offentligt bureaukrati“ og en „lyst
til at være med til at præge en ungdomsuddannelse“ som
det, der fik ham til at sige ja til jobbet. På spørgsmålet om
det ikke er krævende både at være institutadministrator
og bestyrelsesformand i en tid, hvor konkurrencen mellem
forskellige uddannelsesinstitutioner bliver stadig hårdere,
svarer Kristian Madsen-Østerbye, at han „sover roligt om
natten“. For med sin beliggenhed i en storby „rekrutterer
Frederiksberg hf-kursus meget bredt. Skolen har en sund
økonomi, og den grundlæggende drift er på plads“.
11

Som far til to sønner, hvoraf den ene er blevet student fra
Frederiksberg hf-kursus, mens den anden er i gang med
at tage uddannelsen, var Kristian Madsen-Østerbye ellers
blevet advaret mod at kombinere bestyrelsesarbejdet med
rollen som far til to studerende på skolen. Ifølge Kristian
Madsen-Østerbye har det dog ikke skabt problemer, men
istedet givet ham „en mulighed for at se skolen fra en anden
side“, og med den viden, han har fået om hf, er han ikke i
tvivl om, at der er „brug for hf“ i det danske uddannelsessystem.
Uddannelse giver større velfærd

Hvis regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse skal opfyldes, er der
nemlig brug for en uddannelse for dem, som har svært ved
at finde sig til rette i gymnasiet. Kristian Madsen-Østerbye
karakteriserer selv hf’ere som „nogle, der ikke er kommet
så godt igennem tilværelsen“, og for hvem „udfordringerne
med at tage en eksamen er store.“ Det er imidlertid ikke
bare ønsket om at realisere regeringens målsætning for de
kommende ungdomsårgange, der driver Kristian MadsenØsterbye. Uddannelse er også vigtig set i et større perspektiv. Uddannelse giver nemlig den enkelte et „apparat til at
håndtere omstillinger i tilværelsen“ og dermed „større velfærd“. I den forbindelse mener Kristian Madsen-Østerbye,
at man som ung på Frederiksberg hf-kursus har gode muligheder for at få en ungdomsuddannelse.
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Rummelighed og høj faglighed

Frederiksberg hf-kursus er nemlig for det første karateriseret ved en høj faglighed. Selv om man ifølge Kristian Madsen-Østerbye ikke kan sammenligne karakterer skoler imellem, konstaterer han dog tilfreds, at Frederiksberg hf-kursus
med hensyn til karaktergennemsnit ligger pænt placeret
sammenlignet med andre hf-kurser. For det andet er Frederiksberg hf-kursus karakteriseret ved, at „man har en meget
stor rummelighed“, hvilket gør, at skolen er i stand til at få
elever til at gennemføre uddannelsen på trods af problemer
af personlig eller anden karakter. Kristian Madsen-Østerbye
indskyder dog, at målet endnu ikke er nået. „Vi skal blive
bedre til at få folk til at gennemføre“, siger han og nævner,
at bestyrelsen i de kommende år vil „lægge meget vægt på
at få flere til at gennemføre uddannelsen“.

Det er imidlertid ikke bare ønsket om at realisere regeringens målsætning for de kommende
ungdomsårgange, der driver Kristian Madsen-Østerbye. Uddannelse er også vigtig set i et større perspektiv. Uddannelse giver nemlig den enkelte et „apparat
til at håndtere omstillinger i tilværelsen“ og dermed
„større velfærd“.
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Udsigt fra Musée d´Orsay

Frederiksberg hf-kursus
fylder 45 år
Hf-uddannelsen blev til i 1967, og dermed fylder hf-uddannelsen i år 45 år. Frederiksberg hf- kursus fylder ligeledes 45
år, da skolen har eksisteret helt fra starten. Da skolen blev
oprettet i 1967, var det under navnet Statens hf-kursus, og
de første hf-studenter dimitterede herfra i 1969.
I anledning af hf-uddannelsens 40 års jubilæum i 2007
foranledigede Frederiksberg hf-kursus i samarbejde med
det daværende Danmarks Pædagogiske Universitet, at
der blev gennemført undersøgelser af en række årgange
af hf-studenter fra Frederiksberg hf og hf-kurserne i resten
af landet, hvor man så på, hvordan det senere var gået hfstudenterne uddannelsesmæssigt og arbejdsmarkedsmæssigt1. Frederiksberg hf-kursus har endvidere siden 1990’erne
foranlediget en række andre undersøgelser af, hvordan det
senere er gået hf-studenterne fra Frederiksberg hf2. I det følgende beskrives nogle få af resultaterne fra disse og andre
undersøgelser af hf-studenters videre forløb.

Af Lars Klewe,
senior forsker ved
Institut for uddannelse og pædagogik.
Aarhus Universitet,
medlem af bestyrelsen for Frederiksberg
hf-kursus

Hf-studenternes baggrund

Hf-uddannelsen har på flere områder andre målgrupper
end det 3-årige almene gymnasium. Hf tiltrækker i modsætning til det almene gymnasium mange af de lidt ældre
unge. Denne aldersblanding kan betragtes som en del af
hf-uddannelsens styrke. De yngste hf-elever (som kommer
direkte fra 10. klasse) profiterer af at være sammen med de
lidt ældre og mere modne elever. Blandt hf-eleverne er én af
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de væsentligste begrundelser for at vælge hf-uddannelsen
frem for gymnasiet netop, at eleverne på hf er ældre og mere
modne end eleverne i det almene gymnasium. Det er også
et særkende ved hf-uddannelsen, at mange kommer med en
afbrudt gymnasial uddannelse bag sig, når de begynder på
hf. Mange starter blot senere på en ungdomsuddannelse og
har brugt nogle år på at rejse eller have forskelligt arbejde,
hvorefter de finder ud af, at de vil noget andet med deres liv.
Det falder godt i tråd med, at hf-uddannelsen fra starten var
tænkt som en ‘second chance’ uddannelse.
Hf-studenter har desuden en noget anden forældrebaggrund, end det ses blandt sproglige studenter og matematiske studenter. Færre af hf-studenterne end af de sproglige
studenter og de matematiske studenter har forældre
Studenterne fra Frederiksberg hf-kursus
med en mellemlang eller
vælger i højere grad lange videregående uden lang videregående uddannelser/bacheloruddannelser sammenlignet med
dannelse. Ser man for ekhf-studenterne i resten af landet.
sempel på de studenter,
som dimitterede i 1990, så
havde kun 27 % af hf-studenterne forældre med en mellemlang eller en lang videregående uddannelse, mens det
samme gjaldt henholdsvis 42 % og 48 % af de sproglige studenter og de matematiske studenter. Med hensyn til forældrebaggrunden er der imidlertid forskel på hf-eleverne fra
Frederiksberg hf-kursus og hf-eleverne i resten af landet, jf.
tabel 1.3
Tabel 1

Årgang 1990. Forældrenes højeste fuldførte uddannelse fordelt på hf-elever fra Frederiksberg hf-kursus, Frederiksberg
16

Gymnasium og hf, Aarhus kommune, Odense kommune,
Ålborg kommune og hf-elever i resten af landet. Tallene er
angivet i procent.

Forældrenes højeste
fuldførte uddannelse:
Ingen erhvervsuddannelse
Erhvervs-kort videregående uddannelse
Mellemlang videregående uddannelse
Lang videregående
uddannelse
I alt i %
n

Frederiksberg Frederiksberg Aarhus
hf
Gymnasium
kommune
og hf

Odense
Ålborg
Resten af
kommune kommune landet

17

21

17

18

27

24

38

57

47

54

54

50

28

18

26

23

18

21

17

5

9

5

2

5

100
127

100
97

100
392

100
203

100
194

100
3.263

45 % af hf-studenterne årgang 1990 fra Frederiksberg hfkursus har forældre med en mellemlang eller en lang videregående uddannelse, mens det samme kun gælder mellem
20 % og 35 % af de øvrige hf-studenter.
Sammenligner man fordelingerne for hf-studenterne
fra Frederiksberg hf-kursus med fordelingerne for hf-studenterne for henholdsvis Frederiksberg Gymnasium og hf,
Odense kommune, Ålborg kommune og resten af landet, så
er forskellene i alle tilfælde statistisk signifikante. De samme forskelle på forældrebaggrunden blandt hf-eleverne fra
Frederiksberg hf-kursus og forældrebaggrunden blandt hfeleverne i resten af landet er fundet ved samtlige de nævnte
undersøgelser af forskellige årgange af hf-elever og hf-studenter.
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Frederiksberg hf-kursus synes således til en vis grad at
tiltrække elever med en lidt anderledes forældrebaggrund,
end det ses de fleste steder i landet, uden at dette alene kan
tilskrives en ren ‘storbyeffekt’.
Hf-studenternes valg af uddannelse

Langt den overvejende del af de første hf-studenter fik
senere en uddannelse som folkeskolelærer. Det gælder
også de første studenter fra Statens hf-kursus (Frederiksberg hf-kursus), idet omkring to tredjedele af studenterne
herfra senere gennemførte en mellemlang videregående
uddannelse, heraf de fleste en uddannelse som folkeskolelærer. Det skal dog ses i sammenhæng med hf-uddannelsens tilblivelse, hvor mange, som tidligere nok ville
have valgt det 1-årige præparandkursus som adgangsvej
til læreruddannelsen, nu i stedet tog den nye 2-årige hfuddannelse. Dette ændrer sig dog relativt hurtigt, og hen
over årene sker der et fald i andelen af hf-studenter, der
vælger en mellemlang pædagogisk uddannelse. For årgang 1990 var det for eksempel 15 år senere i 2005 kun
9 % af landets hf-studenter fra denne årgang, der underviste i folkeskolen.
Udviklingen hen over årene viser i det hele taget, at
hf-studenternes uddannelsesvalg ikke er så snævert, som
nogle i tidens løb har hævdet. Det er bestemt ikke alle hfstudenter, der bliver folkeskolelærere, pædagoger eller sygeplejersker. De bliver også alt muligt andet, og de kommer
i beskæftigelse inden for et meget bredt spektrum af brancher.
Ser man først på, hvor mange af hf-studenterne sammenlignet med studenterne fra det almene gymnasium
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(matematiske og sproglige studenter), der senere tager en
uddannelse ud over deres gymnasiale uddannelse, så er der
ikke de store forskelle på, hvor mange der kommer videre i
uddannelsessystemet. Ser man for eksempel på, hvor mange af studenterne fra årgang 1980, der 25 år efter i 2005 har
gennemført en uddannelse ud over en gymnasial uddannelse, så drejer det sig for hf-studenternes vedkommende
om 83 %, for de sproglige studenter om 86 % og for de matematiske studenter om 87 %.
Ser man dernæst på, hvor mange af henholdsvis hf-studenterne, sproglige studenter og matematiske studenter
fra den samme årgang, der senere gennemfører enten en
mellemlang videregående uddannelse eller en akademisk
uddannelse, så gælder det 59 % af hf-studenterne, 58 % af
de sproglige studenter og 63 % af de matematiske studenter.
Der er dog ingen tvivl om, at der gennem tiden og den
dag i dag stadig er flere af hf-studenterne, der vælger mellemlange videregående uddannelser og færre, der vælger
lange videregående uddannelser, når man sammenligner
dem med studenterne fra det almene 3-årige gymnasium.
Det er nok generelt den største forskel på hf-studenternes
uddannelsesvalg sammenlignet med studenterne fra det
3-årige almene gymnasium.
Som det vil fremgå senere adskiller studenterne fra Frederiksberg hf sig på dette punkt væsentligt fra hf-studenterne i resten af landet, idet flere af studenterne fra Frederiksberg hf-kursus vælger lange videregående uddannelser
(bacheloruddannelser) sammenlignet med studenterne fra
hf-kurserne i resten af landet.
19

Hvilke uddannelser vælger studenterne
fra Frederiksberg hf-kursus?

Hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus vælger typisk
de samme uddannelser, som hf-studenterne i resten af landet. Langt de fleste vælger forskellige mellemlange videregående uddannelser eller akademiske uddannelser, mens
relativt få vælger erhvervsuddannelser eller korte videregående uddannelser. Hf-studenterne vælger også stort set
de samme typer af videregående uddannelser som hf-studenterne i fra hf-kurserne i resten af landet. Derfor ses her
kun på de uddannelser, som studenterne fra Frederiksberg
hf-kursus typisk vælger.
Tabel 2 viser, hvor mange af studenterne årgang 2007 fra
Frederiksberg hf-kursus, der var i gang med en bestemt uddannelse umiddelbart efter dimissionen (efteråret 2007) og
op til to år efter dimissionen (efteråret 2009).
Tabel 2

Andel af hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus, der ikke
var i gang med en uddannelse og hf-studenter, der var i
gang med en uddannelse umiddelbart efter dimissionen og
op til to år efter dimissionen. Årgang 2007. Tallene er angivet i procent.
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Efteråret
2007
68

Efteråret
2008
56

Efteråret
2009
40

Under uddannelse
hf

32
0

44
0

60
1

Teknologi og kommunikation
Det merkantile område
Fra jord til bord
Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb
Handel og kontor
Bygge og anlæg
Jern og metal
Grafiske uddannelser
Jordbrug og fiskeri
Levledsmiddel og husholdning
Korte vidergående uddannelser
Tekniske uddannelser
Formidling og erhvervssprog
Samfundsfaglige uddannelser
Mellemlange vidergående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Tekniske uddannelser
Sundhedsuddannelser
Formidling of erhvervssprog
Levnedsmiddel og ernæring
Kunstneriske uddannelser
Samfundsvidenskabelige uddannelser
Bacheloruddannelser
Humanistiske uddannelser
Samfundsvidenskabelige uddannelser
Tekniske uddannelser
Naturvidenskabelige uddannelser
Jordbrugsvidenskabelige uddannelser
Sundhedsuddannelser

1
2
0
3
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
8
4
1
2
0
1
0
1
18
9
6
1
1
1
0

0
0
0
5
3
1
1
1
0
0
3
2
1
1
13
5
1
3
1
2
0
1
22
7
9
3
3
0
1

0
0
1
7
4
0
1
1
1
1
5
3
1
2
19
9
1
5
1
2
1
1
28
9
11
3
3
0
1

Ikke under uddannelse
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Friluftstur med idræt

22

Blandt hf-studenterne årgang 2007 fra Frederiksberg hf-kursus var det kun en tredjedel eller 32 %, der gik i gang med
en uddannelse umiddelbart efter dimissionen. Et år efter i
efteråret er 44 % i gang med en uddannelse, og to år efter er
60 % af hf-studenterne i gang med en uddannelse. Det, at
mange ikke går i gang med en uddannelse umiddelbart efter dimissionen, er ikke blot noget, som gælder årgang 2007,
men er et almindeligt mønster ikke blot blandt hf-studenter,
men blandt studenter fra de øvrige gymnasiale uddannelser
(stx, hhx og htx).
Relativt få af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus
vælger en erhvervsuddannelse. Der er her i de fleste tilfælde
tale om en uddannelse inden for handel og kontor. Der er
desuden nogle få, der er i gang med fag på indgang til en
erhvervsuddannelse. Der er også kun få, som vælger en kort
videregående uddannelse.
Derimod går mange af hf-studenterne fra Frederiksberg
hf-kursus i gang med mellemlange videregående uddannelser. Godt to år efter dimissionen er 19 % i gang med en mellemlang videregående uddannelse. Der er især mange, der
vælger pædagogiske uddannelser (fx uddannelser til folkeskolelærer eller pædagog) og sundhedsuddannelser (fx
uddannelsen til sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut). Ellers findes de på de tekniske uddannelser (omfatter
de ingeniøruddannelser, der ikke er civilingeniøruddannelser, fx uddannelsen til diplomingeniør), på formidling og erhvervssprog (fx journalist, bibliotekar eller erhvervssproglige uddannelser), på uddannelser inden for levnedsmiddel
og ernæring, kunstneriske uddannelser (fx designeruddannelser og billedkunstuddannelser) og samfundsvidenskabelige uddannelser (fx uddannelser som socialrådgiver,
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registreret revisor og HD i
erhvervsøkonomi).
taget, at hf-studenternes uddannelsesvalg ikke
Godt to år efter dier så snævert, som nogle i tidens løb har hævdet. Det missionen er 28 % af studenterne i gang med en
er bestemt ikke alle hf-studenter, der bliver folkeskolebacheloruddannelse. Ser
lærere, pædagoger eller sygeplejersker. De bliver også man på hf-studenternes
valg af bacheloruddanalt muligt andet, og de kommer i beskæftigelse inden
nelser, så er de foretrukne
for et meget bredt spektrum af brancher.
uddannelser samfundsvidenskabelige uddannelser
(fx psykologi, sociologi, antropologi) og humanistiske
uddannelser (uddannelserne inden for humaniora og teologi). Hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus vælger
dog også tekniske uddannelser (omfatter civilingeniøruddannelserne) og naturvidenskabelige uddannelser (fx
uddannelser inden for biologi, fysik, kemi, geologi, nanoteknologi og statistik) samt sundhedsuddannelser (fx
læge og tandlæge).

Udviklingen hen over årene viser i det hele

Mange studenter fra Frederiksberg
hf-kursus gennemfører lange videregående uddannelser

Studenterne fra Frederiksberg hf-kursus vælger i højere
grad lange videregående uddannelser/bacheloruddannelser sammenlignet med hf-studenterne i resten af landet, jf.
tabel 3, som for årgang 1990 viser hf-studenternes højeste
fuldførte uddannelse i 2005 (altså 15 år efter dimissionen)
delt op på hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus, Frederiksberg Gymnasium og hf, hf-kurser i tre store kommuner
og hf-studenter i resten af landet.4
24

Tabel 3

Årgang 1990. Hf-elevernes højeste fuldførte uddannelse i
2005 fordelt på hf-elever fra Frederiksberg hf-kursus, Frederiksberg Gymnasium og hf, Aarhus kommune, Odense
kommune, Ålborg kommune og hf-elever i resten af landet.
Tallene er angivet i procent.
Højeste fuldførte
uddannelse i 2005:
Gymnasial
uddannelse
Erhvervsuddannelse
Kort videregående
uddannelse
Mellemlang videregående uddannelse
Bacheloruddannelse
Lang videregående
uddannelse
Uoplyst
I alt i procent
n

Frederiksberg Frederiksberg Aarhus
Odense
Ålborg
hf
Gymnasium
kommune kommune kommune
og hf

Resten af
landet

16

30

15

17

14

16

13

15

18

19

21

18

4

1

8

10

9

7

39

28

41

37

39

40

1

12

3

1

3

5

23

9

10

9

10

10

3
100
136

5
100
102

4
100
418

6
100
221

5
100
207

5
100
3.529

Som man kan se, adskiller studenterne fra Frederiksberg
hf-kursus sig markant fra hf-studenterne fra Frederiksberg
Gymnasium og hf, fra hf-studenterne i de tre store kommuner og hf-studenterne i resten af landet. Der er procentvis
mere end dobbelt så mange af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus, som i 2005 har gennemført en lang videregående uddannelse sammenlignet med de øvrige hf-studenter.
Tabellen viser, at denne forskel på hf-studenterne fra
Frederiksberg hf-kursus og hf- studenter fra hf-kurser i resten af landet ikke slet og ret kan tilskrives en ‘storbyeffekt’,
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men er et særkende ved studenterne fra Frederiksberg hfkursus. Herfor taler også, at denne forskel på studenterne
fra Frederiksberg hf-kursus og studenterne fra hf-kurserne i
resten af landet er fundet for alle undersøgte årgange siden
årgang 1990. For alle årgangene 1993, 1995 og 2001 og 2009
er der således fundet en lignende forskel på studenterne fra
Frederiksberg hf-kursus sammenlignet med studenterne fra
hf-kurserne i resten af landet. Undersøgelser af studievalget
blandt studenterne fra Frederiksberg hf-kursus årgang 2006,
2007 og 2008 (hvor der ikke er foretaget sammenligninger
med resten af landet) viser endvidere, at der også for disse
årgange er tale om, at mange af studenterne fra Frederiksberg hf-kursus vælger akademiske uddannelser. For årgang
2007 er der for eksempel flere af studenterne fra Frederiksberg hf-kursus, som vælger lange videregående uddannelser sammenlignet med antallet, som vælger mellemlange
videregående uddannelser.
En hf-eksamen fører i mange
tilfælde til gode indkomstforhold

Set i et længere perspektiv fører en gymnasial uddannelse i
de fleste tilfælde til gode indkomstforhold for studenterne.
Ser man for eksempel på bruttoindkomsten blandt alle studenter (inklusive hf-studenter) årgang 1980 viser det sig,
at hf-studenterne klarer sig godt; især sammenlignet med
sproglige studenter, jf. tabel 4 som viser bruttoindkomsten
i 2004 blandt de studenter fra denne årgang, som var lønmodtagere i 2004.5
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Tabel 4

Årgang 1980. Bruttoindkomst i 2004 fordelt på hf-studenter,
sproglige studenter og matematiske studenter, der var lønmodtagere. Tallene er angivet i procent.
Indkomstgruppe
0 – 100.000 kr.
101.000 – 200.000 kr.
201.000 – 300.000 kr.
301.000 – 400.000 kr.
401.000 – 500.000 kr.
501.000 – 600.000 kr.
601.000 – 700.000 kr
701.000 og derover
I alt i procent
n

hf-studenter
1
4
29
41
15
5
2
3
100
3.276

Sproglige
studenter
1
4
24
38
18
7
4
5
100
4.208

Matematiske
studenter
1
2
12
26
20
14
10
15
100
6.702

Der er ikke nogen særlig stor forskel på hf-studenternes og
de sproglige studenters bruttoløn i 2004. Dog havde 16 %
af de sproglige studenter en bruttoløn på over 500.000 kr.,
mens dette ‘kun’ gælder 10 % af hf-studenterne. Den lille
forskel på indkomstforholdene blandt hf-studenterne og de
sproglige studenter afspejler formentlig det forhold, at hfstudenter og sproglige studenter i vidt omfang gennemfører
de samme typer af uddannelser og får arbejde inden for de
samme brancher.
Derimod adskiller de matematiske studenter sig markant fra såvel hf-studenterne som de sproglige studenter,
idet ikke mindre end 39 % af de matematiske studenter i
2004 havde en bruttoløn på over 500.000 kr. Dette afspejler
blandt andet, at der er beskæftigelser, hvor de matematiske
studenter er klart overrepræsenterede i forhold til både hf27

studenter og sproglige studenter. Det gælder med hensyn
til ledende stillinger, civilingeniørområdet, IT-området og
det gælder til en vis grad sundhedsområdet (fx læge/tandlæge).
Nogle kommende udfordringer for hf

Det er desværre også et særkende ved hf-uddannelsen, at
mange af eleverne ikke gennemfører uddannelsen; i hvert
fald ikke i første omgang. Frafaldet på hf-uddannelsen har
måske været det forhold, der har afstedkommet den stærkeste kritik af uddannelsen. Frafaldet på hf-uddannelsen har
op gennem halvfemserne ligget på mellem 22 % og 26 % af
hf-eleverne, hvilket procentvis er omkring dobbelt så mange, som det er tilfældet med eleverne i det sproglige gymnasium og det matematiske gymnasium. Senere hen har frafaldet i nogle år været endnu højere. Det ser altså ud til, at det
ikke er let at ændre væsentligt på dette forhold.
Som nævnt er der mange af hf-eleverne, der har en afbrudt gymnasial uddannelse bag sig, når de starter på hf.
I mange tilfælde er det elever, som tidligere har forsøgt sig
med en hf-uddannelse, men som af forskellige årsager har
måttet opgive. En nyere undersøgelse peger i retning af,
at en væsentlig medvirkende årsag til frafaldet på hf-uddannelsen på Frederiksberg hf-kursus kan være, at mange
af hf-eleverne på Frederiksberg hf-kursus under deres opvækst har været udsat for forskellige former for belastende
sociale forhold.6 Da frafald på ungdomsuddannelserne kan
have store konsekvenser for eleverne, ser Frederiksberg hfkursus det som ét af sine væsentligste satsningsområder at
modvirke det alt for store frafald, som vi må konstatere også
ses på Frederiksberg hf-kursus.
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Noter
1.	Klewe, L. (2007). Højere forberedelseseksamen i 40 år – hvordan er det gået hf-eleverne. Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus.
2.	Allerup, P. Klewe, L. og Skov, P. (1999). Elever fra Frederiksberg HF – en undersøgelse af ’93’ årgangen. Danmarks Pædagogiske Institut, Allerup, P. Klewe, L.
og Skov, P. (2000). Elever fra Frederiksberg HF – en undersøgelse af ’95’ årgangen.
Danmarks Pædagogiske Institut samt Klewe, L (2001). Elever på Frederiksberg
HF – dimittender, afbrydere og ikke-mødte fra årgang 1997. Danmarks Pædagogiske Universitet.
3.	Tabellen er taget fra Klewe, L. (2007). Højere forberedelseseksamen i 40 år – hvordan er det gået hf-eleverne. Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus.
4.	Tabellen er taget fra Klewe, L. (2007). Højere forberedelseseksamen i 40 år – hvordan er det gået hf-eleverne. Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus.
5.	Tabellen er taget fra Klewe, L. (2007). Højere forberedelseseksamen i 40 år – hvordan er det gået hf-eleverne. Danmarks Pædagogiske Universitet og Frederiksberg hf-kursus.
6.	Ozmuch, M.N. og Hansen, N.M. (2011). Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF.
Et ungdomssociologisk studie. Center for ungdomsforskning.
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30
Galleribesøg i Paris

Vælgermøde på
Frederiksberg-HF
Op til folketingsvalget den 15. september 2011
dannede en fyldt aula på Frederiksberg hf-kursus
ramme om et vælgermøde, hvor politikere fra en
række partier kunne møde skolens unge vælgere.

Af Emil Sonne,
lektor i idræt og
samfundsfag

Lars Løkke valgte kort tid efter sommerferien at udskrive
valg til afholdelse 15. september 2011. Det faldt sammen
med et forløb i kultur og samfundsfagsgruppen om demokrati, herunder demokratiets fordele og ulemper, partiernes
ideologier mv. Det var derfor en flok velforberedte elever,
der var klar til at gå i dialog med de forskellige politikere en
eftermiddag i Frederiksberg HF’s aula. Der var blevet indbudt forskellige partiers kandidater, og grundet diverse afbud og tv-forpligtigelser endte det med, at vi faktisk havde
den nuværende miljøminister fra SF Ida Auken på podiet
sammen med Yildiz Akdogan fra Socialdemokraterne, Rasmus Jarlov fra Konservative og Carl Christian Ebbesen fra
Dansk Folkeparti.
Politikerne var blevet bedt om at fortælle lidt om deres ideologi og deres mærkesager frem mod valget. Emner
som den famøse betalingsring/mur (retoriske kneb var en
del af debatten), menneskesyn, miljøpolitik mv. blev berørt
i større eller mindre grad. Et emne overskyggede dog alle
de andre, nemlig debatten om den økonomiske krise. Hvem
havde ansvaret for krisen (udlandet, den tidligere regering
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eller begge dele), og hvordan
kunne vi komme gennem
krisen. S-SF mente, at vi skal
arbejde os ud af krisen samt
beskatte usunde ting som fx
tobak og slik hårdere.
Vi skal med andre ord
iflg. S og SF arbejde mere –
investere i offentligt forbrug
– kickstarte økonomien og
betale mere for usunde fødevarer og energi.
K og DF var meget imod
denne tilgang, da det ville
gøre det dyrere at være dansker og bare ville slå et endnu
Debatten var livlig, og der kom også flere
større hul i statskassen. De
skarpe spørgsmål fra salen, som altså overpegede på tiltag som afskafvejende gik på den økonomiske krise.
felse af efterlønnen og besparelser i den offentlige sektor
(besparelserne var DF dog ikke helt så optagede af). Det var
i den forbindelse slående, at flygtninge-og indvandrerdebatten stort set var fraværende, hvilket ellers har været det
mest debatterede emne de sidste par gange, der har været
debatmøder her på skolen i 00’erne.
Debatten var livlig, og der kom også flere skarpe spørgsmål fra salen, som altså overvejende gik på den økonomiske
krise. Alt dette udmøntede sig, som I ved, i et regeringsskifte, hvor det i dag er S-SF-R, der bestrider ministerposterne med Danmarks første kvindelige statsminister Helle
Thorning-Smith i spidsen.
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At turde huske Berlin
Om en studietur i et demokratiår til en by, hvor
demokratiet har haft svære kår
Hvorfor egentlig tage på studietur?

Hvad kan en klasse reelt lære af en studietur? Den desillusionerede lærer vil sige, at eleverindringerne fra et flertal
af studieture oftest vil handle om, hvem der blev mest fuld,
og hvem der fulgt hjem af politiet. Den kulinariske oplevelsestrang kan typisk også ligge på et meget lille sted, som til
forveksling kunne ligne en burgerbar derhjemme. Hvis man
er heldig, husker eleverne dog måske deres ømme fødder
efter, at deres lærer trak dem forbi en tilsyneladende uendelig række af ligegyldige monumenter og museer.
Nogle gange kan en studietur og mødet med en tysk hovedstad dog også vise at sig at være en skræmmende lærerig oplevelse for alle. Både elever og lærer. Inden vi kommer
så langt, så er det dog på sin plads med en lille introduktion
til en studietursoptakt set fra lærerens synspunkt. Hvilke
faglige og pædagogiske overvejelser gøres der hjemmefra,
og hvilke mål satte denne lærer sig?

Af René Cordua,
lektor i religion og
historie

Demokrati ude og hjemme

Årets store emne i historie (og dermed også for de to andre
fag i Kultur- og samfundsfagpakken, religion og samfundsfag) har været demokrati. J-klassen såvel som alle andre 2.års klasser har set på demokratiets urolige udvikling i såvel
Danmark som Egypten og Kina. Det ville have været oplagt
at fokusere på dette emne på en studietur i dette skoleår.
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Dog er det ikke lige demokrati, som Berlin er kendt for.
Hvor København kan siges at have været demokratisk fra
1849 – bortset fra en mindre parentes under besættelsen – så
kan Berlin i stedet prale af at have været hovedstad i både et
preussisk ledet kejserrige (1871-1918), i det nazistiske „tredje rige“ (1933-1945) og i det socialistiske DDR (1949-1990).
Her kan demokratiet nærmest siges at være parentesen under Weimarrepublikken (1918-1933) samt fra 1990 til i dag.
Berlin – et erindringslandskab

Det er dog nok også denne historiske baggrund, som har været med til at gøre Berlin så interessant for så mange besøgende. Den har været præget af store og voldsomme brud,
og Berlin har dermed repræsenteret en række forskellige
former for politiske ideologier. Som hovedstad er Berlin et
nationalt symbol, og de forskellige herskere har derfor brugt
byen til at anskueliggøre deres magt. Berlin er derved blevet
til et ‚erindringslandskab’, hvor man kan se, hvorledes mag34

ten i dens forskellige former
Som læseren nok har gættet, endte underhar ønsket at fremstille og
tegnede lærer med at blive helt begejstret
symbolsk repræsentere sig
gennem tiden. Her har veje over denne studietur. J’erne turde og ville alle dele
skiftet navn, og bygninger
af en studietur. De turde stille faglige spørgsmål til
er blevet opbygget og fjernet utallige gange for at rundviserne, de turde være sammen, de turde snakke
destruere fortiden og søge og bestille mad på tysk, de turde indtage de store af
at bestemme opfattelsen af
mængder kød, eddike – skyllet ned med weissbier, og
nutiden og fremtiden.
Hvad blev så overført de turde bo på det meget farverige hostel.
til eleverne? Fik eleverne i
2J oplevet dette erindringslandskab, eller fik de i det mindste bare set lidt af Berlin? Eller gik det hele op i druk og ture
på McDonald’s? Svaret følger …
… og så af sted for at lære noget!

Turen blev indledt i klassisk stil. En ret kedelig rundviser
viste os rundt på Stasimuseet i Østberlin, hvorefter læreren
førte an i den klassiske byvandring fra Østberlin i form af
Alexanderplatz til Vestberlin og Brandenburger Tor. Efter at
dagens program var færdigt, begyndte der dog at ske mærkelige ting: Flere elever var sultne efter mere og begyndte at
vise læreren rundt på steder, som de havde besøgt før. Samtidig indledte eleverne en jagt efter ordentlige(!) spisesteder
med udgangspunkt i en af elevernes medbragte guidebog.
Dagen endte meget uortodokst med, at hele klassen inklusive
læreren uden for programmet spiste sammen på mexicansk
restaurant for derefter at tage til ølsmagning.
Dag to stod den på gråvejr, Stasifængslet Hohenschönhausen og museet over nazisternes forbrydelser – Topogra35

phie des Terror. Denne „depri-dag“ ødelagde dog ikke J’ernes humør. De mødte alle til tiden, de lod sig rive med af
den fantastiske guide i Stasifængslet, og igen spiste de alle
sammen om aftenen på lækker indisk restaurant.
Dag tre og J’erne viste nu lidt træthedstegn, men efter
en stille start ved Muren, så vågnede de op igen til den guidede tur i et luftbeskyttelsesrum fra Hitlers Berlin. De bar
over med den finurlige guides fiffige spørgsmål (eks: hvor
meget er 70 mio. tons jord?) og blev grebet af stemningen i
halvmørke gange.
Erindringen om Berlin

Som læseren nok har gættet, endte undertegnede lærer med
at blive helt begejstret over denne studietur. J’erne turde og
ville alle dele af en studietur. De turde stille faglige spørgsmål til rundviserne, de turde være sammen, de turde snakke
og bestille mad på tysk, de turde indtage de store af mængder kød, eddike – skyllet ned med weissbier, og de turde bo
på det meget farverige hostel.
Og som alt dette ikke var nok, så kom årets demokratitema også til udtryk. Som afslutningen på besøget i Stasifængslet, hvor flere af eleverne var blevet dybt berørt af fortællingerne om den fysiske og psykiske totur, som de indsatte var
blevet udsat for, mindede guiden os om, hvor vigtigt det er
ikke at glemme diktaturers gerninger, hvis vi vil opretholde
demokratiet. Efterfølgende blev læreren konfronteret med
følgende udsagn fra en af eleverne: „Man står tilbage med
følelsen af, at man bør gøre mere for demokratiet“.
Litteratur:
Karl Christian Lammers: Hovedstad Berlin 1871-2000, Det Schønbergske Forlag
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STASI-fængslet BerlinHohenschönhausen
Om en tur til Berlin med 2.A
hvor historie blev virkelighed
Den kolde krig

Hvad var det? Historieundervisning må tage udgangspunkt
i, at nogle elever ikke ved noget. Berlinmuren har mange
hørt om, men de var ikke født, da den faldt. Så forklarer
man, hvordan Tyskland blev delt efter 2. verdenskrig, at den
vestlige del blev til Forbundsrepublikken/Vesttyskland og
den østlige til DDR/Østtyskland. Og Forbundsrepublikken
blev en del af den vestlige alliance under USA’s ledelse,
mens DDR blev kommunistisk under sovjetisk kontrol.
Og så var der det med den mur – den må da indhegne
Østberlin, for det var jo der, der var kommunisme og ufrihed. Nej, frem med kortet: Hele Berlin ligger i Østtyskland,
så Vestberlin er en vestlig oase bag jerntæppet. Derfor skulle
den indhegnes for at beskytte de østtyske borgere imod fristelsen til at begå republikflugt.
Det læser vi så lærebøger og kilder om, og lidt flere har
så meget styr på det, at de ville kunne forklare det til lillesøster. Men historieundervisning handler også om for alvor at
kunne sætte sig ind i andre tiders og steders livsvilkår. Derfor så vi filmen De andres liv fra 2006, som giver et tysk bud
på, hvordan undertrykkelsen konkret påvirkede et østtysk
par og hele deres liv. De meget stærke følelser, den formidler, giver det tørre historiske stof noget at knytte an til.

Af Inger Worsøe,
lektor i dansk og historie, læsevejleder
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Men Mike gav
endnu mere. På
Men Mike gav endnu mere. På studietustudieturen til Berren til Berlin så vi STASI-fængslet Berlinlin så vi STASIHohenschönhausen. I et hemmeligt område i
fængslet Berlin-Hohenschönhausen. I
Østberlin, hvortil offentligheden ikke havde adgang,
et hemmeligt områlå et fængsel, hvor det østtyske regime holdt systemde i Østberlin, hvorkritikere indespærret i årevis. Nu er det museum, og
til offentligheden
den kolde og klamme beton var skræmmende nok i
ikke havde adgang,
lå et fængsel, hvor
sig selv, men da Mike pegede ind i en af cellerne og
det østtyske regime
fortalte, at det var hans, gibbede det i os alle.
holdt systemkritikere indespærret i
årevis. Nu er det museum, og den kolde og klamme beton
var skræmmende nok i sig selv, men da Mike pegede ind i
en af cellerne og fortalte, at det var hans, gibbede det i os
alle. Han havde siddet der i mange år. Og for både ham selv
og mange af de andre havde det kun styrket modviljen mod
systemet.
Men hvorfor lavede I så ikke oprør? I de fleste celler var
der flere indsatte. Nej, svarede han, for vi vidste ikke, hvem
af medfangerne der var STASI-agenter. Det var ligesom vi
havde forstået fra filmen, sådan, at agenterne var overalt –
med eller mod deres vilje. Men hvorfor blev I så ved med at
protestere? Jo, det gjorde vi, fordi vi ikke ville eller kunne
finde os i undertrykkelsen.
Og Mike vidste, at der var en verden uden for DDR. Han
havde set filmene om Olsenbanden og vidste, at Danmark var
et dejligt land. Når han på ferieture til Østersøkysten så færgen
Kong Frederik IX, drømte han om selv at sejle med til Danmark.
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Men først efter murens fald i 1989
kunne han tage på en bustur til Sønderjylland, hvor han mødte dansk
gæstfrihed.
Hjemme i Berlin lærte han sig
selv dansk, bl. a. ved at læse brugervejledninger til vaskemaskiner
– de har jo den samme tekst på
mange sprog. Nu er han så guide,
for han synes, at det er vigtigt, at
unge mennesker kender til fortiden. Den er jo baggrunden for
nutiden – og måske kan vi lære af
det, som var så forkert.
2.A forstod godt, hvad han
mente. Hans rundvisning var højdepunktet på Berlinturen, og vi
glemmer aldrig STASI-fængslet
og alt, hvad det stod for. Vi har
fået uddybet vores forståelse for,
hvad der skete under den kolde
krig, historien blev virkelig.
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Nogle mennesker får succes, fordi det er
bestemt for dem, man kan sige at det er deres
skæbne, men de fleste mennesker får succes, fordi de
har bestemt sig for det. Hvordan ville verden mon se
ud, hvis vi alle kunne sige det til os selv? Som kursist
på Frederiksberg-hf, er denne tro på sig selv nødvendig. Man har sat sig et mål om at få en uddannelse,
og man skal hele vejen igennem tro på sig selv og tro
på, at man kan hvad man vil.
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At rejse er at lære
Et hold fransk-, billedkunst-og designstuderendes
indtryk fra byernes by
Nogle mennesker får succes, fordi det er bestemt for dem,
man kan sige, at det er deres skæbne, men de fleste mennesker får succes, fordi de har bestemt sig for det. Hvordan
ville verden mon se ud, hvis vi alle kunne sige det til os
selv? Som kursist på Frederiksberg-hf, er denne tro på sig
selv nødvendig. Man har sat sig et mål om at få en uddannelse, og man skal hele vejen igennem tro på sig selv og tro
på, at man kan, hvad man vil. Men ens tid på Frederiksberghf skal også være mere end blot en uddannelse. Den skal
være med til at gøre én rigere på oplevelser, give dig mulighed for at knytte bånd med nye mennesker og muligvis give
dig venskaber, der vil vare hele livet. Bøger kan ikke lære
dig alt. Det, der skulle være med til at muliggøre alt dette,
var for os vores tur til Paris.
Paris er en by, der ikke er som alle andre. For ud over
at den er centrum for alverdens store modehuse, centrum
for kunst og kultur, er den også et forbillede for de fleste af
verdens metropoler. Vores gruppe, der skulle afsted, bestod
af henholdsvis fransk-, billedkunst- og designstuderende,
og Paris virkede som en by, der kunne tilbyde os alle noget.
Vi landede i Paris tirsdag formiddag, og straks, efter vi
havde tjekket vores bagage ind på hotellet, gik vi på opdagelse. Vi lagde ud med et besøg i Sacre Coeur Kirken på
Montmartre. Den imponerende kirke er bygget på Paris’
højeste punkt, og dermed fik vi også mulighed for at kaste

Af Mia Skjold Bosse,
elev i 1.X
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et blik ud over den by, vi skulle opleve de kommende par
dage.
Der var på forhånd lavet en plan for, hvordan vi skulle
tilbringe vores tid, så det gjaldt bare om at følge med og
nyde de mange nye indtryk. Hver aften havde vi mulighed
for at udforske på egen hånd og med de mange restauranter
og caféer, Paris har at byde på, var det ikke svært for os at
finde steder, vi kunne tilbringe vores aftener.
I løbet af vores uge i Paris var vi naturligvis forbi nogle
af de mest omtalte steder. Til manges store skuffelse var Eiffeltårnet desværre ikke med i planen, så da vi om fredagen
havde eftermiddagen fri, var det dér turen for manges vedkommende gik hen.
42

Champs-Elysées fik vi mulighed for at opleve
på egen hånd, hvilket var til stor begejstring for
alle os piger, da Paris jo er kendt som modens
hovedstad. Dette var efter, at vi havde været en
tur i Arc de Triomphe (den gamle Triumfbue), der
er beliggende i den ene ende af Champs-Elysées.
Man kan dog næsten ikke tillade sig at tage forbi
den gamle Triumfbue, uden også at se den nye,
Grande Arche, og på hver deres måde formåede
begge bygninger at imponere.
Et must at se i Paris er Louvre. Det store museum var, da det blev bygget, tiltænkt som et slot,
men allerede i 1793 var store dele af det lavet til
museum. Det er dog værd at bemærke, at Louvre på ingen måde er det eneste berømte kunstmuseum i Paris. Musée d’Orsay, beliggende på
den venstre side af Seinen, indeholder en enorm
samling af mesterværker. Så det var vigtigt for de
mange kunstinteresserede, vi havde med, at se
dette. Den største kunstoplevelse, vi havde, var
dog, da vi besøgte Centre Pompidou, beliggende i
Beauborg-kvarteret. Centre Pompidou er, udover
at være et moderne kunstmuseum, et stort stykke
moderne kunst i sig selv. Den højmoderne bygning står i skarp kontrast til det omkringliggende,
ældre kvarter. Bygningen er en stor firkantet blok.
Facaderne på centret er meget iøjefaldende, da
der ses store stålsøjler, glasvægge samt adskillige
rør i forskellige farver. Den postmoderne bygning
er også blevet kendt som „inside-out“ bygningen,
fordi de rør, man normalt skjuler i en bygning, er
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synliggjort. Her var der ikke blot mulighed for de kunststuderende at lære noget, men også for de designstuderende.
De fik igen muligheden, da vi besøgte Villa Savoye, der
ligger et stykke uden for Paris i Poissy. Her var der mulighed for at komme væk fra de travle gader i Paris og se
Frankrig uden for storbyens rammer. Passende nok var der
skyfri himmel den dag, og vi benyttede os alle af den store
have, der omkransede det moderne hus, der blev bygget af
den franske arkitekt Le Corbusier.
På vores sidste dag i Paris besluttede vi, at vi skulle besøge Latinerkvarteret, der er et af de ældste kvarterer i Paris
og her skulle vi naturligvis se Notre-Dame kirken, men også
Sorbonne universitetet, hvis studerende Latinerkvarteret
er opkaldt efter, da de i gammel tid talte latin med hinanden. Inden turen gik hjem mod København fik vi mulighed
for selv at vælge, hvad vi ville bruge tiden på og på den
måde også selv vælge, hvordan vi ville tage afsked med den
smukke by. Mange valgte at bruge tiden på at shoppe, mens
andre valgte at spise et sidste parisisk måltid. Samme aften,
da vi alle sad i flyveren på vej hjem, var vi blevet en oplevelse rigere, med flere venskaber i bagagen end da vi tog
afsted – og helt uden at åbne en bog, var vi blevet klogere.
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Udflugt til Le Corbusiers Villa Savoye
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Paris med alle sanser
Om jagten på Paris’ bedste citrontærte og modet
til at åbne sig for nye indtryk
Et velklædt og imødekommende kabinepersonale byder
velkommen på både fransk og engelsk. Flyveturen er behagelig, og man når kun lige at småsnakke og drikke en kop
kaffe, så ankommer man til en ny lufthavn. Vi er på vej til
Paris, men i virkeligheden kunne det lige så godt have været Barcelona, Madrid, Hamburg eller en anden europæisk
storby. Lufthavnen i Paris er det, som man kalder et „nonlieu“1, dvs. et anonymt og standardiseret sted med internationale brands, og i virkeligheden er også rejsen så anonym,
at den med rette kunne kaldes en „non-experience“.
Man ankommer først for alvor til Paris, når toget ruller ind på Gare du Nord, og sanserne vækkes. Det er den
sprøde duft af smørbagte croissanter, en forførende og lettere syndig duft, der blandes med lugten af urin. Blandingen af croissanter og urin er en tung lugt, der på en gang
er frastødende og charmerende; for har man tidligere været
her, opstår genkendeligheden, og man ved med et, at man
nu er ankommet til byernes by: Paris.
Jeg forsøger at erindre duften … har citrontærter overhovedet en særlig duft? Jeg er i tvivl. Men modsat duften
kan jeg fremkalde smagen, og jeg kan nu huske nogle af de
steder i Frankrig, hvor jeg tidligere har spist cirtontærte. At
spise citrontærte er en kontrastfuld og ganske særlig oplevelse. Det er kontrasten mellem en syrlig creme, en sød
bund og en sprød marengs. Jeg sidder med en „personlig“

Af Jette Falk,
lektor i billedkunst
og design
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guidebog i hånden, og jeg er ikke længere i tvivl om, hvad
en en del af vores frieftermiddag skal bruges til. Louise
Sandager, guidens forfatter, kender stedet, hvor man spiser
byens bedste citrontærte, stedet skal findes, og jeg vil nyde
hver en skefuld.
Drømmen om Paris’ bedste citrontærte førte os til Maraiskvarteret, og hele to gange måtte vi gå forgæves og stirre
på et tomt kagefad. Vi valgte derfor på egen hånd at finde
frem til om ikke byens bedste, så i hvert tilfælde turens bedste cirtrontærte. Med hjælp fra en ældre distingveret kvinde,
som lignede en, der ikke spildte sin tid de forkerte steder,
befandt vi os pludselig i en meget lyserød tidslomme et eller
andet sted i Paris. Der var noget til både øjne, ører og gane,
og tankerne fik frit løb ved synet af tjeneren, der måske havde Paris mest nostalgiske blik.
At rejse er at åbne sine sanser, og eleverne fik derfor til
opgave at tegne nogle af turens seværdigheder. Når man
tegner, er man nødt til at være nærværende og modtagelig
for indtryk, og når det sker, bliver man ét med byen. Vil man
opnå et indgående kendskab til Paris, kræver det både mod,
list og selvfølgelig langt mere end fire dage, men eleverne
tog i kraft af deres indsats det første skridt: deres tegninger
vidner om koncentration og nærvær. De turde lade sig udfordre, de turde se og synliggøre, hvad de så og åbnede sig
derved for byen.
Noter
1.	Begrebet „non-lieu“ stammer fra Marc Augés bog Non-Lieux, (Editions du
Seuil, 1992)

48

49

50

Østeuropæiske indtryk
Med 2.C på dannelsesrejse til Krakow og Europas
centrum
Kraków er en smuk og behagelig by, der med en kølig lyseblå
forårshimmel og solskin tager godt imod 2.C og deres to lærere,
som efter en omvej via Oslo endelig er ankommet til deres studietursdestination. Det er en mandag eftermiddag i begyndelsen
af marts, temperaturen er blot krøbet en anelse op over frysepunktet, og vi står midt på midt på Krakóws elegante og stilfulde torv, der engang udgjorde byens centrale markedsplads.
Pladsen vrimler af liv, solen varmer os, og vi nyder synet
af de smukke og velholdte bygninger i alle kunsthistoriske
stilarter, der omkranser torvet. Stående her mærker man, at
Kraków er en af Østeuropas kulturhovedstæder, og når vi
kigger os rundt får vi simpelthen arkitekturhistorien forærende; alle stilarter er repræsenteret – lige fra finurlig renæssance, tung barok, mondæn klassicisme via historicisme
til svungen art nouveau – ja selv den renlivede, stramme
1930’er-modernisme er det til at få øje på. På torvets centrum dominerer den imposante klædehal fra 1555, hvor byens borgerskab kunne få fingre i de luksusvarer, der blev
fragtet til byen fra andre Syd- og Østeuropæiske handelsbyer, og minder os om, at Krakow og Polen blomstrede i
midten af 1500-tallet. I dag er det dog os og byens øvrige
besøgende, der her finder en passende souvenir.
Kraków er i dag en by på størrelse med København, og
med sine knap 800.000 indbyggere blot Polens tredjestørste,
men i mere end 500 år var byen kongelig residensby og Po-

Af Birthe Rossel,
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lens åndelige, kulturelle og intellektuelle hovedstad. Ambitiøse konger med forhåbninger om at gøre Krakow til polsk
og østeuropæisk centrum opførte den ene pragtbygning efter den anden, og da byen i modsætning til så mange andre
polske byer stort set undgik ødelæggende bombardementer
under Anden Verdenskrig, rummer byen i dag en enestående kulturel og arkitektonisk arv, som på trods af sine mange
stilarter udgør en imponerende æstetisk helhed. Det er med
denne historiske bykerne som kulisse, at vi i de følgende
dage skal bevæge os rundt i både lyse og mørke sider af de
sidste godt 800 års polske og europæiske historie.
Kazimierz den Store og den polske vugge

Kraków kan trække sine historiske rødder tilbage til midt i
900-tallet, men byen oplever sin store blomstringsperiode i senmiddelalderen under den ambitiøse kong Kazimierz den Store,
der regerede fra 1333 til 1370. I denne periode voksede byen, og
tyske og jødiske håndværkere strømmede til byen, der overalt summede af bygningshåndværkernes, arkitekternes og de
tilrejsende kunstneres aktiviteter. Kazimierz ønskede at forene de mange små polske fyrstendømmer i ét samlet, stærkt
Polen, og for skabe en stærk polsk centralmagt måtte landets
militære, administrative og retslige kapacitet styrkes. På kongeslottet Wavel, der stadig i dag knejser højt og smukt på sin
limstensklippe ved en krumning på floden Wisla, grundlagde
Kazimierz med pavelig tilladelse et universitet – Centraleuropas næstældste – hvorfra man skulle udklække den politiske,
intellektuelle, administrative og retslige elite af embedsmænd,
der skulle virkeliggøre den visionære konges ambitioner om
at skabe en stærk polsk centralmagt. Kazimierz’ regeringstid
blev startskuddet til flere århundreders økonomisk, politisk
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og kulturel vækst, der kulminerede i 1500-tallet – og dermed
blev Kraków det økonomiske, politiske og kirkelige centrum
i et stærkt og samlet Polen, der kom spille en betydelig rolle i
Østeuropa indtil den første af tre senere delinger i 1772.
„At turde“ på Collegium Maius

Mens Kazimierz må tilstedes æren for Krakóws senmiddelalderlige blomstring, skulle også universitetet komme til at
udklække sine berømte sønner. Collegium Maius, den ældste
del af universitetet, har til huse i en smuk gammel renæssancebygning fra 1400-tallet. Det er ikke tilfældigt, at Collegium
Maius mest af alt minder om et kloster. For her mødes de to
strømme, der tilsammen har skabt lyset i Krakóws historie:
tro og viden. I den indre gård indsnuser vi stemningen fra de
hellige haller. Søjlearkaderne strækker sig mod himlen, præcis som i et romersk-katolsk kloster. Og har den katolske kirker sine relikvier, har også universitetet sine. Det var nemlig
her i de hellige haller, at astronomen Nikolaus Kopernikus
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(1473-1543) lagde grunden til den opdagelse, der siden skulle
revolutionere verdensbilledet; at solen – og ikke jorden – er
universets centrum. Bag glasset i montrerne i universitetets
museum får vi lov at beskue Kopernikus’ måleinstrumenter,
som sammen med en af de tidligste udgaver af Kopernikus’
værk De revolutionibus orbium coelestium libri er museets
relikvier. Heri offentliggjorde han kort før sin død i 1543 sin
opdagelse om universets indretning. Han tøvede med udgivelsen. „Han turde ikke før“, fortæller vores guide, „han
frygtede at blive brændt som kætter.“
Fra opløftende indsigt til afgrundsdyb rædsel

Hvor langt er der fra den højeste genialitet til det dybeste
vanvid? Det simple og håndgribelige svar er: 69 km ad
landevej 44. Den distance svarer til afstanden mellem Kazimierz’ universitet i Krakow og koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau, på hvis stenede jorder
nazisterne industrialiserede massemordet på 1.1 millioner
uønskede individer; jøder, sigøjnere, homoseksuelle, psykisk- og fysisk handicappede og politiske fanger af forskellig nationalitet under Anden Verdenskrig.
Vores besøg starter i Auschwitz I, der består af det oprindelige lejrkompleks med omkring 30 kasernebygninger opført i
røde mursten adskilt af brostensbelagte alléer, og indhegnet
af dobbelt strømførende trådhegn. En stor del af bygningerne
rummer udstillinger med forskellige temaer: „Udryddelse“,
„En fanges liv“ og „Livet og de sanitære forhold“. Med plancher, fotos og tusindvis af originale genstande fundet i lejren
fremstiller museet ofrenes historie på en enkel, men meget
stærk måde. Vi ser dynger af briller, proteser og toiletgrej.
Bunker af kufferter med påmalede navne: Eva, Otto, Sara.
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Vi kommer til skoene. Bjerge af ofrenes sko, mørnede og
snavsede, og dér, midt i dyngen, en lille rød barnesandal
med fine små spænder. Vi går ud af den ene og ind i den
næste blok. Taler stort set ikke sammen længere. Vi konfronteres med mængder af afklippet kvindehår, der skulle
have været anvendt i tekstilindustrien, men som sovjetiske
soldater fandt opmagasineret i sække ved befrielsen. Bliver
det for meget? Ja, næsten – men måske er det netop sådan,
at Holocaust – hvis overhovedet – kan begrebsliggøres. Den
enkle udstillingsmåde, der lader genstandene tale, fungerer
jo netop så stærkt, fordi den visualiserer og håndgribeliggør
nazisternes manglende respekt for individet på en måde, så
vi forstår/fastholdes i, at det netop var individer, mennesker med håb og drømme, som os selv, der blev tilintetgjort.
Vi afslutter besøget i Auschwitz-Birkenau, tre kilometer fra
Auschwitz I, der er den største af de i alt tre lejre. Området er
enormt: 1.5 km2. Vi går ind på området og følger de snorlige
jernbanespor ned til den fjerneste ende af lejren til de sammenstyrtede gaskamre og krematorier. Hertil ankom jøder og andre
uønskede individer fra hele Europa, nogle efter at have stået op
i dagevis i de overfyldte togvogne, for med det samme at blive
udvalgt til enten tvangsarbejde eller den øjeblikkelige død i gaskamrene. Birkenau blev opført i 1941 i forbindelse med Die Endlösung – den endelige løsning på jødeproblemet. Massemordet
på de europæiske jøder skulle sættes i system, og Birkenau blev
til en egentlig udryddelseslejr, der på sit højeste husede 90.000
fanger, som boede i de over 300 barakker. Et lille udsnit af barakkerne står tilbage sammen med jernbanesporene, vagttårnene,
de mange kilometer pigtråd, krematorierne med gaskamrene og
sumpene, hvori man skilte sig af med asken fra de mange mennesker, der blev brændt i krematoriernes ovne.
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Det er en kold, klar eftermiddag, og vinden suser ind gennem sprækkerne i træbarakkerne. Mens vores guide, Maria,
fortæller om fangernes liv og deres overlevelsesmuligheder,
betragter vi de faldefærdige etagesenge og den lange række af
latriner i barakkens midte. Vi begynder så småt at forstå, hvor
svært det har været blot at holde sig i live, selv når alene kulden
og de umenneskelige sanitære forhold tages i betragtning. På vejen tilbage mod Krakow funderer Emil over, hvordan en nation
kan bearbejde en sådan fortid, som den tyske nations. Kan man
arve skyld? Og i givet fald; hvornår har man betalt sin gæld?
Kazimierz

Hen under aften vandrer vi over floden Wisla og ind i det
gamle jødiske kvarter, Kazimierz, som blot ligger ti minutters gang fra centrum, for at finde et sted at spise. Bydelen
henligger stærkt forfalden, hovedparten af synagogerne har
stået tomme siden krigen, men i de smalle, charmerende gader er der masser af små caféer, boghandlere og spisesteder,
hvis navne står skrevet med hebraiske bogstaver. Et spirende
kunstnerkvarter er på vej, forlyder det, og bydelen er på vej til
at blive det nye in-sted for studerende og den kreative klasse.
Vi fornærmer forhåbentlig ingen ved ikke at kalde polsk
gastronomi for et højdepunkt i moderne europæisk gastronomi, og 2.C finder da også hurtigt en italiensk restaurant, der
lokker med cucina italiana. Maden og stemningen er god: ikke
alene er Kraków en smuk by; byen er samtidig efter danske
forhold utrolig billig. Så billig at 2.C kan tillade sig at bestille
en (blev det mon flere, da lærerne var gået…?) af restaurantens
bedste flasker vin til maden uden at sprænge SU-budgettet.
Alligevel er det sært at sidde her på restauranten og fylde
sig. Engang var bydelen et blomstrende epicenter for jødisk kul57

tur i Østeuropa og i flere århundreder hjemsted for Krakóws op
mod 70.000 jøder. I dag rummer den jødiske menighed færre
end 200 mennesker. Imellem de to tal ligger krigen, forfølgelserne og udryddelserne, og uden for restaurantens vinduer, på
Kazimierz store torv og i de omkringliggende gader, ser vi overalt spor efter de omfattende ødelæggelser af den jødiske bydel,
der først inden for de seneste ti år er blevet genopbygget.
Det paradoksale ved den grusomme skæbne, som overgik de polske jøder under Anden Verdenskrig, er, at jøderne
blev inviteret og fik beskyttelse, da Kraków og Polen blomstrede under Kazimierz den Store. Mens man andre steder i
Europa forfulgte og fordrev de jødiske befolkningsgrupper
– tog Kazimierz den Store og det officielle Polen særdeles
godt imod de jøder, der blev forfulgt i Spanien, Portugal
og Tyskland. Jøderne fik privilegier og religionsfrihed og
bidrog som håndværkere og handlende, pengeudlånere og
bankfolk i høj grad til Krakóws opblomstring.
Denne alliance mellem den polske kongemagt og det
jødiske samfund skabte på de store linjer stabile vilkår for
jøderne i Krakow, der kom til at fungere som et blomstrende
fristed for først Østeuropas – og siden også vesteuropæiske
– jødiske befolkningsgrupper, således, at det jødiske samfund fik et afgørende tyngdepunkt i Kraków.
Siden blussede antisemitismen op, og derved er vi fremme
ved denne artikels knude på den røde tråd, „at turde og at ville“, der løber igennem dette års udgave af Vinkler. For mens
hovedparten af Kazimierz’ jødiske befolkning med Nazitysklands invasion af Polen i 1939 blev fordrevet fra Kazimierz,
nogle til den klaustrofobiske ghetto i bydelen Podgórze på den
anden side af Wisla-floden, andre direkte til de nærliggende
koncentrationslejre, lykkedes det den tyske, nazistiske forret58

ningsmand Oskar Schindler (1908-74) at redde mere end 1.100
jøder. Schindler, oprindelig blot en opportunistisk fabrikant,
havde i de første krigsår flyttet sin fabrik til Kraków for at drage fordel af den billige arbejdskraft i sin produktion af emaljevarer. Efter at have været vidne til nazisternes brutale behandling af den jødiske befolkning ændrede Schindler indstilling,
og det skulle vise sig, at Schindler både „turde og ville“.
Gennem den resterende del af krigen brugte han alle midler
på at beskytte sine jødiske ansatte, og gennem snedigt diplomati og kontant bestikkelse lykkedes det ham at holde mange
af dem væk fra koncentrationslejrene. Med jorden brændende
under sig bad Schindler i 1944 SS om tilladelse til at flytte sin
fabrik fra Kraków til Brünnlitz i det tidligere Tjekkoslovakiet.
Med til denne nye fabrik, som skulle producere våben til tyskerne, ønskede Schindler imidlertid at medbringe sine mange
jødiske arbejdere. De jødiske ansatte blev med navn anført på
en liste, Schindlers liste, der sikrede dem udrejse af Kraków.
Falske produktionstal gjorde det muligt at skjule, at fabrikken i
Tjekkoslovakiet kun leverede en enkelt vognfuld ammunition
i de otte måneder, den var i drift. Men ved at opretholde illusionen lykkedes det Schindler at holde sine mere end 1.100 jødiske ansatte i live. Schindler selv døde falleret i 1974, men blev
siden som det hidtil eneste medlem af det tyske nazistparti begravet i Jerusalem. Historien blev i 1993 filmatiseret af Steven
Spielberg, og Schindlers gamle fabrik, Deutsche EmaillwarenFabrik i Krakow, er fornyelig blevet indrettet til museum.
Litteratur:
Mette Haakonsen: Auschwitz: Stedets magt, Weekendavisen, 23.1.2009.
Søren Kolstrup: Polen i 1000 år – set fra Kraków, Forlaget Skovlænge, 2007.
Per Nyholm: Europæerne – reportager fra en rejse i Europas erindring, Lindhardt og
Ringhof, 2008.
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At turde, at ville
Hvad der fulgte af en rejse til Randers HF og VUC
Det hele begyndte med en invitation, en invitation til at deltage i en konference om det pædagogiske udviklingsprojekt
FAG på Randers HF og VUC. FAG står for Faglighed, Aktivitet (fremmøde, aktiv deltagelse og aflevering af skriftlige
opgaver) og Gennemførelse.
Frederiksberg hf-kursus kan bidrage til, at den enkelte
kursist gennemfører sin ungdomsuddannelse ved at fokusere på skolens uddannelseskultur og på skolens udviklingsorientering. Hjemvendt fra Randers begyndte derfor
ikke alene en videndeling, men også en kompetenceudvikling på Frederiksberg hf-kursus.
Uddannelseskulturen
Faglighed

„Den almene målbestemmelse for undervisningen er her at
yde eleverne hjælp til at udvikle deres selvbestemmelsesevne
og solidaritetsevne … Sammenhængen mellem undervisning og
læring forstås som interaktionsproces, i hvilken eleverne med
støtte fra undervisere i tiltagende grad skal tilegne sig selvstændige erkendelser og erkendelsesformer, vurderings-,
bedømmelses- og handlemuligheder … “ 1
Kursisterne skal dermed både dannes og uddannes, så
de ikke alene tilegner sig den viden og de kompetencer,
som er nødvendige for at gennemføre en videregående uddannelse; men også i mødet med fagene, medkursisterne
og lærerne træde ud af deres selvforskyldte umyndighed
(Kant).

Af Manisha de
Montgomery
Nørgård, adjunkt
i matematik og
religion og Peter
Johannes Larsen,
lektor i dansk og
historie
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Selv om kursisterne både tør og vil begive sig ud på en
læringsrejse, kan mødet med fagene for nogle blive et møde
med det radikalt anderledes (Ziehe), og den enkelte lærer
må derfor tilrettelægge undervisningen på en måde, så den
tager udgangspunkt i hver enkelt kursists zone for nærmeste udvikling (Vygotsky). Derfor har vi på Frederiksberg hfkursus i skoleåret 2011-12, inspireret af Randers HF og VUC,
haft etnodidaktik og aktioner som særligt indsatsområde i
skoleåret 2011-12.
Etnodidaktik betyder, at undervisningen tilrettelægges
efter netop de kursister, som man har i en given klasse. I
„Mangfoldighed og fællesskab“ skriver Beck og Paulsen:
„Begrebet giver først mening, når man begynder at overveje, hvilke motivationelle og kognitive forudsætninger de
elever eller kursister, man taler om, har, og hvad deres nærmeste udviklingszone er.“ 2
Til støtte for denne refleksion har Beck og Paulsen udviklet denne model over kursisternes faglige og sociale dannelse3:
Fagligt
afventende
Socialt Bidragende
Socialt ambivalente
Socialt tilbageholdende
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Fagligt
ambivalente

Fagligt
engagerede

Modellen er en stor hjælp for den enkelte lærer til at lære
sine kursister at kende og dermed sikre, at de i tiltagende
grad tilegner sig selvstændige erkendelser og erkendelsesformer, vurderings-, bedømmelses- og handlemuligheder.
Undervisningen og kursisternes læringsprocesser evalueres
ud fra samme model, idet formålet er, at så mange kursister
som muligt bliver både fagligt og socialt bidragende – og
dermed at de både har gennemgået en faglig og en social
dannelsesproces.
Aktivitet

Den enkelte lærers didaktiske overvejelser fører til undervisningsformer, som ideelt sikrer, at den enkelte kursist bevarer sin lyst til at lære i det forpligtende fællesskab, som
en klasse udgør. Fremmødet, den aktive deltagelse og afleveringen af skriftlige opgaver afhænger naturligvis ikke
alene af læreren, men den enkelte lærer kan sikre den rette
progression i læringen, det vil sige at stilladsere tilegnelsen
af viden og kompetencer for den enkelte kursist.
Derfor har lærerne på Frederiksberg hf-kursus påbegyndt
arbejdet med følgende aktioner i forårssemesteret 2012:
1.
2.
3.
4.
5.

læringssamarbejde og undervisningsdifferentiering
lektiekultur
tavler og noter
it
studieforberedende skriftlighed

De fem aktioner fokuserer på fremmødet og den aktive deltagelse i timerne, fordi kursisterne motiveres til at komme,
hvis undervisningen er tilrettelagt ud fra Vygotskys tanker
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Selv om kursisterne både tør og vil begive sig
ud på en læringsrejse, kan mødet med fagene
for nogle blive et møde med det radikalt anderledes
(Ziehe), og den enkelte lærer må derfor tilrettelægge
undervisningen på en måde, så den tager udgangspunkt i hver enkelt kursists zone for nærmeste udvikling (Vygotsky). Derfor har vi på FHF i skoleåret
2011-12, inspireret af Randers HF og VUC, haft

om zonen for nærmeste udvikling. Med hensyn til de
skriftlige afleveringer fokuseres der på udviklingen af
kursisterne til bevidste skrivere, og dermed er man et
langt skridt i retning af at
kursisterne gennemfører.
Gennemførelse

Ud over undervisningen
kan de kursister, som har
brug for det, få læsevejledning eller få en mentor. I efterårssemesteret 2012 føjes der to nye dimensioner til arbejdet med uddannelseskulturen på Frederiksberg hf-kursus:
For det første den motiverende samtale. Her vil skolen i et
samarbejde med UCC fokusere på, hvordan man som lærer
og tutor kan bidrage til at motivere de kursister, som har
forskellige problemer, der besværliggør, at de gennemfører,
så kursisterne til trods for disse vanskeligheder tager deres
eksamen. Der vil være to pædagogiske dage samt supervision af lærerne, der har førsteårs hold.
For det andet håber vi, at en ny studiebog sammen med
det etnodidaktiske fokus vil bidrage til det samme.
Rejsen til Randers førte altså til, at vi begav os ud på en
længere rejse.

etnodidaktik og aktioner som særligt indsatsområde i
skoleåret 2011-12.

Skolens udviklingsorientering

En rejse, som vi rejser sammen, for „[e]n professionsstandard sættes ikke af den enkelte lærer alene. Et samarbej64

dende lærerkollegium er optaget af at forbedre kvaliteten i
skolen. Det at afprøve nye ideer bliver en norm … kollegialiteten er præget af samarbejde, som stimulerer og motiverer for didaktiske undersøgelser … Kollegerne opmuntrer
hinanden til at reflektere over deres praksis og til at finde
nye måde at forbedre den på.“ 4 Og det er netop det, som
vi er i gang med foranlediget af vores besøg hos kollegerne
i Randers.
Rejsen har ført os ud i læringsloop, fordi vi først bestemmer målene for undervisningen og arbejdet med aktionen,
så samler vi erfaringer i klasserne og derefter reflekterer vi
over, hvordan det gik og hvorfor – dvs. vi lærer af hinandens
erfaringer. På den måde udvikles skolen som professionel,
pædagogisk organisation5, fordi vi deler viden og udvikler
kompetencer. Og det er da ikke noget tosset resultat af en
rejse til Randers.
Noter
1.

Wolfgang Klafki: Dannelsesteori og didaktik (2002), p.286f

2.

Steen Beck og Michael Paulsen: Mangfoldighed og fællesskab (2011), p. 10

3.

Steen Beck og Michael Paulsen: Mangfoldighed og fællesskab (2011), p. 62

4.

Erling Lars Dale: Pædagogik og professionalitet (1999), p. 236

5.

Erling Lars Dale: Pædagogik og professionalitet (1999), p. 223

65

66

Kunstmuseet Arken
Installation af Olafur Eliasson „Din blinde passager“

Hvad sker der
på Enghavevej?
Om et oplæg om dannelse og medier
med Peter Heller Lützen
Vi kom vidt omkring. Det kom til at handle om Dolly Parton
og Claus Meyer, måbende turister og svævende cyklister
på Enghavevej, runeristeres og andre mediebrugeres skepsis over for det ukendte og ikke mindst om takt og tone,
da dansklærergruppen i november havde forfatteren Peter
Heller Lützen på besøg til et oplæg om medier og dannelse
i danskfaget.
Medieundervisningen i dansk handler traditionelt set
om at anskue det enkelte medie med det begrebsapparat,
som passer til det. Vi ser på klip og lys, når det drejer sig om
film, på argumentation og appelformer, når vi analyserer
avisartikler, og på det gyldne snit og frøperspektiv, når vi
studerer billeder. Vi sætter altså selve mediet i fokus. Vi ser
på mediet med kritiske øjne, siger Peter Heller Lützen – som
for at afsløre det, fordi mediet ifølge den opdragelse, vi har
fået i skolen (den marxistiske!), er noget, der forfører. Nye
medier opfattes desuden som mere medieagtige end gamle,
og det er derfor vi umiddelbart ser med mere kritiske øjne
på et nyt medie som tv, end vi gør på et gammelt medie som
bogen.
Men et medie er jo sådan set bare det, der er mellem to
kommunikerende instanser (afsenderen og modtageren),
og en ny måde at angribe medieundervisningen på kunne

Af Anne Dorte
Fridberg, lektor i
dansk og engelsk
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være at tage udgangspunkt i
den måde, der kommunikeres på, de billeder, den tekst
gamle damer og stramme tanter med løfog den lyd, der bruges, og
tede pegefingre og påbud om at sidde ordentligt ved
samspillet mellem dem. Altbordet. Foruden gamle mænd (sagde Peter Heller
så en mere æstetisk tilgang.
Tag Dolly Parton, fx elLützen) med krav om kendskab til Højskolesangbogen
ler
Claus Meyer. Begge har
og viden om vikinger. Dette er den traditionsformidskabt et univers med sig selv
lende, substantielle dannelse. På den anden gren har
i centrum. Dolly Parton har
vi den refleksive dannelse, som handler om partikubygget en eventyrverden op,
hvor hun iscenesætter sig
laritet, om at se sig selv som en del af noget større og
selv i forskellige roller, men
vide og acceptere, at der er flere synspunkter end ens
bag glamouren lurer selviroeget.
nien. Claus Meyer har bygget et imperium op med den
gode smag og sig selv i centrum. Dygtige forretningsfolk er
de uden tvivl begge to, men de er interessante i en medieanalysesammenhæng, fordi de midt i al virakken formår at
fastholde en integritet, en sand kerne, som gør, at vi som
modtagere af deres budskaber (deres underholdning, selvfremstilling og troen på det perfekte ølandshvedebrød) stadig fascineres af dem og tror på ægtheden. Og hvorfor så
det? Ja, nu er det så, vi må have analysebrillerne på og se på
den tekst, de billeder, den lyd, de programmer, de medvirker på. Og her kommer så argumentationsanalyse, appelformerne og billedanalysen ind i billedet og klasseværelset.
Og så er vi tilbage ved det dannelsesbegreb, der var udgangspunkt for Peter Heller Lützens oplæg. Dannelse er på
den ene side takt og tone, gamle damer og stramme tanter med løftede pegefingre og påbud om at sidde ordentligt

Dannelse er på den ene side takt og tone,
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ved bordet. Foruden gamle
Men et medie er jo sådan set bare det, der
mænd (sagde Peter Heller
er mellem to kommunikerende instanser
Lützen) med krav om kendskab til Højskolesangbogen (afsenderen og modtageren), og en ny måde at anog viden om vikinger. Detgribe medieundervisningen på kunne være at tage
te er den traditionsformidlende, substantielle dannel- udgangspunkt i den måde, der kommunikeres på, de
se. På den anden gren har billeder, den tekst og den lyd, der bruges, og samspilvi den refleksive dannelse,
let mellem dem. Altså en mere æstetisk tilgang.
som handler om partikularitet, om at se sig selv som
en del af noget større og vide og acceptere, at der er flere
synspunkter end ens eget. Det kan fx omsættes i undervisning, når vi ser på, hvorfor og hvordan „Paradise Hotel“ og
„Restaurant bag tremmer“ virker på seerne og Facebook og
blogs på brugerne. Og når vi prøver at forholde os til deres
æstetiske og informationsbærende udtryk i stedet for bare
at vende tommelfingeren nedad og fordømme dem.
Vi har tendens til at synes, at det gamle er bedre end det
nye, og at billeder og TV er mindre lødige end det skrevne
ord i bøger og aviser. Som et lille kuriosum viste Peter Heller
Lützen et indlæg i rokokoposten.dk, angiveligt publiceret
„3. maj år 984“, hvor det fremføres, at „Det nye medie papir
er i fuld gang med at fortrænge runestenen som den førende
platform for skrift. Men runeristere er skeptiske; de mener,
at papiret er forgængeligt, fordummende og farligt.“1
Og at det i hvertfald ikke altid er den skinbarlige virkelighed, der står skrevet på papiret, må vi jo give runeristerne
ret i. På forsiden af en informationsfolder fra Københavns
Kommune2 ser man et gademiljø fra Enghavevej på Vesterbro. Ved første øjekast ser det tilforladeligt ud. Der er en
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bus, en cyklist og et par, der venter på
bussen, en vej, en cykelsti og et fortov.
J?
HVAD SKER DER PÅ ENGHAVEVE
Men studerer man billedet nærmere,
er
ested
stopp
og
r
rhelle
midte
tier,
opdager man, at cyklisten, det festAnlæg af cykels
klædte par, træerne, ja selv cykelstien
er resultatet af en billedmanipulation.
Alle disse elementer er sat ind via et
billedbehandlingsprogram. Er det fusk
og svindel? Næh, ikke hvis pointen er
at vise, hvordan vejen kommer til at se
ud efter ombygningen. Men hvis det
skal dokumentere, at de vesterbroske
gader er cyklistvenlige, og at alle cyklister bærer hjelm, ja så er det. Og således bliver analysen en analyse af samspillet mellem billede, tekst, formål, og
virkning.
Medieundervisningen skal beskæftige sig med mediebilledet, som det
ser ud, og bruge fagets koder til at analysere det med relevans for øje. Det er
der ikke noget nyt i. Men vi fik masser
af nye pust og input til nye indfaldsvinkler og måder at bruge dannelses- og mediebegreberne
på. Så Claus Meyer og „Paradise Hotel“ – here we come!
Noter
1.	http://rokokoposten.dk/2011/10/03/runeristere-papir-er-fordummendeog-asocialt/
2.
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http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_publikationer/pdf/365_Enghavevej.pdf
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Halloween på FHF
Foto: Nicolai Kofod Larsen

Kognitiv skrivning på
Frederiksberg hf
„Ny skriftlighed“ som pædagogisk
udviklingsarbejde
Nolens volens

Det kan nok virke lidt overraskende, at studieforberedende
skrivning i enkelte fag og på tværs af fag stadig i dag er
næsten ukendt eller uerkendt trindt om land.1 Det fællesfaglige mål med fire hovedfunktioner for det skriftlige arbejde:
læring, dokumentation, formidling og evaluering er ellers
formuleret i 2005-reformen i alle fire gymnasiale uddannelser, men uden fælles fokus og navn. Evalueringsrapporten,
som afdækker mangler i implementeringen i ledelse, lærerkorps og undervisningsbeskrivelser, foreslår, at man skal
kalde den fællesfaglige indsats for „ny skriftlighed“ i håb
om synliggørelse og udbredelse. Bortset fra lidt uheldige
newspeak-konnotationer virker navnet dog også misvisende, fordi 2005-reformen (og dens revisioner, senest hf i 2010)
blot viderefører det nu trediveårige ministerielle kvalitetsudviklingsprojekt.2 Et andet og mere indholdsrelevant navn
kunne være „kognitiv skrivning“, og det skal virke, nolens
volens, også på Frederiksberg hf-kursus.

Af Ole Emil
Rasmussen, lektor i
dansk og psykologi

„Ny skriftlighed“ i 1991

Frøkornet til „ny skriftlighed“ kan findes i en rapport fra
Undervisningsministeriets KUP-udvalg om skriftlig fremstilling (formand Tøger Seidenfaden) fra 1991.3 Man frem73

satte her den idé, at man i
alle fag, hvor der skrives,
reformaktiviteter var den kognitive vending
ikke kun skulle skrive fagligt-interne, formaliserede
i opfattelsen af læsning og skrivning, som fandt sted
opgavetyper, men også alpå Harvard i starten af 1970’erne.Janet Emig udgav
mene og formidlende opgai 1971 bogen „The Composing Processes of Twelfth
ver, fordi man lettere lærer
at forstå faget selv og dets
Graders“, der som den første var baseret på empirisk
grænser ved at skrive i og
forskning og de studerendes tænke-højt-proces. Samom det.
menfattende pegede hendes forskning på 1. At skrive
Det samlede felt fremstår således i historisk perer ikke kun at meddele sig til andre 2. At skrive er
spektiv forskningsbaseret
at overføre tanker fra hjernen til papiret og omvendt
og lokalt i Danmark diffe3. At skrive er ikke en lineær proces, fra venstre til
rentieret i tre felter. Vi har
top-down-bevægelsen med
højre.
den daværende Gymnasieafdelings initiativer, som mobiliserede danske og udenlandske eksperter i den tværfaglige tænkeskrivning med start i
1991. Vi har bottom-up-bevægelsen med gymnasiale græsrødder, som udvikler skriveprocesmetodikken med start i
1994.4 Og vi har Formidlingscentret ved Københavns Universitet, som udvikler metodikken i akademisk skrivning
med start i 1996.5
Det er vel ikke overraskende, at den første kritiske behandling af Gymnasieafdelingens initiativ i „Gymnasieskolen“ netop er skeptisk over for elevernes faglige udbytte af
skriveriet („Hvad siger egentlig indlæringspsykologerne?“ 6).
Og man må medgive, at det fortæller Gymnasieafdelingens
omfattende materiale ikke meget direkte om. Men svaret findes på Harvard i 1971.

Rationalet bag Undervisningsministeriets
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Den kognitive vending

Rationalet bag Undervisningsministeriets reformaktiviteter
var den kognitive vending i opfattelsen af læsning og skrivning, som fandt sted på Harvard i starten af 1970’erne.7 Janet Emig udgav i 1971 bogen „The Composing Processes of
Twelfth Graders“, der som den første var baseret på empirisk
forskning og de studerendes tænke-højt-proces. Sammenfattende pegede hendes forskning på 1. At skrive er ikke kun
at meddele sig til andre 2. At skrive er at overføre tanker fra
hjernen til papiret og omvendt 3. At skrive er ikke en lineær proces, fra venstre til højre. Sagt på en anden måde med
hendes egne ord: „writing is predominantly ‚learned rather
than taught‘ and composing is ’recursive rather than linear‘“.
Frank Smith udgav samme år sin „Understanding Reading“,
som jeg ikke her skal komme nærmere ind på. Men fælles for
dem var at de begge søgte at reformere undervisningen, og
begge argumenterede for, at en reform, der virker, hverken
krævede nye læseplaner eller nye undervisningsteknikker,
men snarere en fundamental ny begrebsudvikling af skriveog læseundervisningens natur, der betoner „learning rather
than teaching“. Deres overbevisning var således, at læse- og
skriveundervisning havde mindre at gøre med undervisningsteknikker og mere at gøre med grundlæggende indsigt
i sprogpsykologi om sprogprocessernes og læringens kognitive natur.
Et fælles minimum: Sprog og social adfærd

Det er ikke nogen let opgave, som rektor bliver sat på i hfbekendtgørelsens §§ 50-59, som er helliget „Det skriftlige
arbejde“.8 I denne sammenhæng skal jeg dog nøjes med at
inddrage § 52. Her er „Ny skriftlighed“ anno 2010:
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Skriftligt arbejde skal både inden for det enkelte fag og
på tværs af fag bidrage til kursisternes kompetenceudvikling ved at:
1.	udvikle og dokumentere kursisternes færdigheder og
viden inden for fagområdet,
2.	øve kursisterne i at formidle fagligt stof i sproglig korrekt skriftlig form,
3.	sikre mulighed for, at kursisterne kan gennemføre en
selvstændig bearbejdning af problemstillinger,
4.	øve kursisterne i at udføre systematisk skriftlig fremstilling, herunder få mulighed for at demonstrere overblik
over fagligt stof,
5.	bidrage til kursisternes fordybelse i særlige problemstillinger, og
6.	give grundlag for kursistens og lærernes evaluering af
kursistens standpunkt.
Stk. 2. Kursets leder prioriterer anvendelsen af skriftligt arbejde i såvel det enkelte fag som i fagenes samspil og sikrer koordinering og samarbejde mellem fagene om opnåelse af målene.
Som handlingsgrundlag i det pædagogiske udviklingsarbejde med „Ny skriftlighed“, som jeg fremover vil benævne kognitiv skrivning, skal alle undervisere have et fælles
minimum af begreber om sprog og social adfærd, såkaldte
sproghandlinger.9 Her drejer det sig kun om fællesfaglige
sproghandlinger, som er relevante for den kognitive skrivning på Frederiksberg hf-kursus. Det drejer sig således ikke
om sproghandlingen konformitet over for normer, med taleskrift-situationen i fokus, overholdelse af reglerne: Jeg afleverer en opgave. Kontrolspørgsmål: Er opgaven afleveret?
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Men derimod om følgende fire sproghandlinger:
1.	undervisning, modtagerens erhvervelse af nye færdigheder i
fokus: Hvad lærer jeg? Kontrolspørgsmål: Hvad kan jeg
så nu?
2.	udforskning, spørgsmål, afsenderens erhvervelse af viden i
fokus: Hvad snakker han om? Kontrolspørgsmål: Er hullet i din viden blevet udfyldt tilfredsstillende?
3.	regulering af egen adfærd og følelser, snakken med
sig selv, afsenderen i fokus: Tag dig nu sammen. Kontrolspørgsmål: Gør du det?
4.	henvisning til verden, huske, tænke, diskutere, overensstemmelse mellem sproghandlingen og verden i fokus:
Vovsen bider. Kontrolspørgsmål: Bed den?
Således flyttes fokus fra teaching til learning
De studieforberedende skrivekompetencer

De fire sproghandlinger er grundlaget for alle fællesfaglige,
kognitive, skriftlige aktiviteter.
Det gælder først og fremmest udviklingen af elevernes
studieforberedende skrivekompetencer (som det er formuleret i et særskilt bilag nr. 2), der som slutmål har den større
skriftlige opgave. De studieforberedende skrivekompetencer kan med fordel ses som en fælles progressiv plan for studieforberedende skrivning (historieopgaven, naturfagsprojektet, den større skriftlige opgave og kulturfagsprojektet).
Her befinder man som underviser sig på forholdsvis kendt
område, men det kniber med at få den mulige progression
til at virke, og synopsisskrivningen har ikke her på stedet
fundet sin endelige form. Udfordringen vil yderligere være
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at kombinere eller integrere den øvrige fællesfaglige, kognitive skrivning med de opgavedefinerede kompetencer. Og
det er her det egentlige udviklingsarbejde skal ske.
Fællesfaglig kognitiv skrivning

Jeg foreslår fem overkommelige indsatsområder:
1.	tavleskrivning
2.	SQ3R i undervisningstiden, kombineret med videregående læsning,
3.	problemformulering: scenarieskrivning
4.	Andreasens responsstrategi10
5.	PowerPoint hidtil har været et næsten enerådende tilbud
på faglig formidling, men nylig er det blevet angrebet af
selveste den amerikanske hær for at være fordummende.11 „We Have Met the Enemy and He Is PowerPoint“
udtaler general i US Marine Corps James N. Mattis.
Jeg vil ikke uddybe indsatsområderne her, men blot knytte
et par bemærkninger til dem.
ad 1: Elevernes afskrift af lærerens tavleskrivning har
længe været nedvurderet. Hvad lærer man ved at skrive af?
Ret meget! Man er opmærksom, tænker sig om, lærer nye
ord – og vigtigst af alt: man tænker højt og stiller spørgsmål.
Forudsætningen er at underviseren har en plan, skriver ordentligt og udnytter tavleskrivning interaktivt.
ad 2: Vi kan lige så godt erkende tilstanden. Hjemmeforberedelsen er ikke hvad den har været (hvis den nogensinde
har været det!). SQ3R er en metode, der sikrer et effektivt
udbytte af lektielæsningen, først og fremmest lærebogstekster. Den er opfundet af Francis Pleasant Robinson og be78

skrevet i hans bog „Effective Study“ fra 1946 og introduceret
på nettet.12 Mit forslag er at flytte SQ3R ind i timerne og omfunktionere den som kognitiv skrivning.
ad 3: Scenariemetoden er en god måde at øve problemformulering og løsningsforslag. Den er fremtidsorienteret og
prøver derfor virkelig at foreslå løsningsmuligheder på mulige problemer. Men metoden kan også bruges på nutidige
og fortidige forhold. Derfor har den relevans for historieopgaven, synopsis til naturfagsprojekt og kultur- og samfundsprojekt, men også for den løbende problembehandling i undervisningen.
ad 4: Jan Andreasen har lagt navn til denne danske udgave af den finske responsstrategi, som betoner den kognitive
skrivning som en løbende faglig interaktion mellem elev og
underviser, hentet fra en studierejse til finske skoler i København Kommunes regi.
ad 5: Hvorfor føler US Marine Corps sig truet af PowerPoint? Svaret følger i næste nummer af HF-Vinkler!
Således er kognitiv skrivning ord, der virker, nolens volens,
også på Frederiksberg hf-kursus.
Noter
1.	Ellen Krogh, Torben Spanget Christensen, Kirsten Hjemsted: Ny skriftlighed?
Evaluering af det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen. Institut for Filosofi,
Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet. Gymnasiepædagogik
Nr. 73. 2009.
	Lisbeth Wissing: Mange problemer med „ny skriftlighed“. „Gymnasieskolen“ nr.
7/09.
2.	Christian Kock (red.): Lær og skriv. En antologi med artikler og tekstuddrag om at
skrive i alle fag. Gymnasieafdelingens skriftserie nr. 5.,1994.
3.	
Skriftlig fremstilling. Rapport fra et udvalg under KUP-projektet. Undervisningsministeriet, 1991.

79

4.	Mi’janne Juul Jensen m. fl.: Det skriftlige basiskursus. Gymnasieafdelingens
skriftserie nr. 6, 1994
5.	Lotte Rienecker: Tekster til tiden, 1996. Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave, 1. udgave 1997. Flere senere udgaver.
6.	Erik H. Madsen: De coacher hinandens mind-maps. Gymnasieskolen nr. 7, 7.
april 1994.
7.	Martin Nystrand: Janet Emig, Frank Smith, and the New Discourse about Writing
and Reading; or, How Writing and Reading Came to Be Cognitive Processes in 1971.
Martin Nystrand and John Duffy (Eds.): Towards a Rhetoric of Everyday Life.
University of Wisconsin Press. 2003. pp. 121-144.
8.	https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132649
9.	W.P.Robinson: Sprog og social adfærd. 1972. 30-76.
	Roman Jakobson: Lingvistik og poetik. Vindrosen 1967, 14, 7. 41-52.
10.	Opkaldt efter Socialdemokraternes skoleordfører Jan Andreasen, Københavns borgerrepræsentation 2005-10.
11.	Franck Frommer: La pensée PowerPoint. Enquête sur ce logiciel qui rend stupide.
2010.
12.	http://www.mindtools.com/pages/article/newISS_02.htm, hentet 2.5. 2012
13.	Martin Nystrand: Janet Emig, Frank Smith, and the New Discourse about Writing
and Reading; or, How Writing and Reading Came to Be Cognitive Processes in 1971.
Martin Nystrand and John Duffy (Eds.): Towards a Rhetoric of Everyday Life.
University of Wisconsin Press. 2003. pp. 121-144.

80

Messi’ng ’round Gaudi
En studietur til Barcelona med D-og N-klassen
Vi gør det aldrig igen …

Vi gør det aldrig igen, lød det fra de fire lærere i D- og Nklassen, da studieturen til Barcelona endelig kom på plads.
Næste gang hedder det en færdigpakket tur fra Kilroy, Team
Benns, eller hvad de nu hedder de bureauer, som har specialiseret sig i studieture. Men det skal jo være billigt, studieture
er – bort set fra et mindre tilskud til transport og entréer – finansieret af eleverne selv, så mange lærere har valgt at booke
fly via nettet og gjort det til en del af øvelsen, at eleverne
selv skal finde deres logi på destinationen. Så der er en del
logistik, diskussion og ikke mindst bogholderarbejde med at
kradse penge ind, når man kører den „private“ model.
Først skulle vi have været til Sevilla, Andalusiens perle,
men priserne på flybilletterne blev pludselig skyhøje, så den
ide faldt til jorden. Så hed det Madrid – for Spanien skulle
det være – men da kvajede lærerne sig ved at bede SAS om et
tilbud på en grupperejse, og så blev prisen i forhold til internetpriserne i løbet af et døgns tid eller to nærmest fordoblet,
og så var heller ikke Madrid længere aktuel som rejsemål.
Så blev det Barcelona! Fire lærere klar bag tasterne, og da
alles navne var indtastede, go, enter, vamos! Desværre havde
vi glemt, at også lille Marie havde indbetalt til studieturen,
så denne artikels forfatter måtte, galant som han selvfølgelig
er, overlade sædet til Marie, men fik dog som kompensation
for det manglende sociale samvær tre timers søvn mere, da
hans fly først skulle lette på et mere menneskeligt tidspunkt.

Af Hans Kargaard,
studievejleder og
lektor i dansk
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Fra tyrefægterarena til shoppingtempel

Barcelona er en fin by, ikke så eksotisk som det sydlige
Spanien og væsentligt dyrere. Barcelona er mere europæisk i snittet, og regionen har da også forbudt, hvad mange
ser som indbegrebet af spansk kultur, nemlig tyrefægtningen. I globaliseringens navn er en af de store arenaer tæt
på Plaza Europa nu omdannet til et kæmpe shoppingtempel.
Barcelona er Catalonien og har et historisk modsætningsforhold til centraladministrationen i Madrid, og hvem husker
ikke Barcelona FC’s kaptajn Puyol med den flagrende manke
løbe rundt med det catalanske flag på stadion i Johannesburg,
da Spanien havde vundet VM 2010 over de brutale hollændere.
Catalansk versus castiliansk

N-klassens spansklærer var da også bekymret på sprogindlæringens vegne, da Barcelona blev det endelige mål for vores studietur, men rygterne om catalansk boykot af det castilianske sprog havde nu ikke meget på sig. Eleverne havde
i hvert fald ikke problemer med at tale spansk med de universitetsstuderende, de interviewede på turen i forbindelse
med et samfundsfagligt empirisk projekt på turen.De foreløbige resultater blev fremlagt på overbevisende måde på
den meget anbefalelsesværdige operacafé over for Europas
næststørste operahus Gran Teatre del Liceu. Og så var vi også
næsten a la casa, for broderparten af eleverne boede på Kabul, et billigt hostel på den pittoreske Placa del Rei et stenkast
fra Ramblaen, som det vist hedder i ejendomsmæglerbranchen, mens lærerne var indkvarteret standsmæssigt på Cool
Local Hotel på selve Ramblaen.
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Et gadehjørne på Ramblaen, udsigt
fra lærernes hotel

Vi var, som allerede nævnt, to klasser med på turen, D-klassen superviseret af religions- og historielærer Marianne Weile
og engelsklærer Rasmus Skovgaard Jørgensen, N-klassen med
support fra spansklærer Lise Hansen og dansklærer og kassemester Hans Kargaard. Vi havde flere fælles programpunkter
blandt andet en usædvanligt vellykket tur op på Montjuic i
buldrende solskin med det panoramiske bella vista over havnekvarteret og byen. Men på grund af de forskellige fag, der var
repræsenterede på turen, skiltes vore veje indimellem. Fx tog
N-klassen med bus et stykke ned ad „bjerget“ for efter et kort
pitstop at blive sat på hårdt billedanalytisk arbejde på Museu
Nacional d’Art de Catalunya, mens D-klassen tog til Barcelonetta
for at få en rundvisning på Museu d’Historia de Catalunya.
Messi og Gaudi

Og så er der jo Messi, og så er der jo Gaudi. Hvis man
har energien til en sammenlignende, kvantitativ, stati83

Det kompetente lærerteam
på toppen – af Montjuic

stisk signifikant og udtømmende undersøgelse af hvem
af de to herrer, der falbydes mest i souvenirkioskerne på
den infernalske Rambla, så bliver resultatet nok, at den
lille argentiner bliver en snæver vinder, men Gaudi var
jo også bare arkitekt og ikke fodboldikon. Men at være i
Barcelona uden at se nogle af Gaudis værker er tæt på at
være en fysisk umulighed, fx havde han designet lygtepælene – nu tager vi den på spansk – på Plaza Real, som
var mødestedet for vores daglige aktiviteter på studieturen.
Vi havde da også afsat en hel dag til Gaudi, men denne
artikels forfatter bliver aldrig den store aficionado af denne
arkitekt og kunstner. Han er i bogstaveligste forstand både
unik og spektakulær, han er i den grad en auteur på sit felt,
men i min amatørarkitektoniske optik samtidig noget manieret og pyntesyg. Og se nu at blive færdige med den monstrøse Sagrada Familia!!!
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Plaza Real – udgangspunktet
for dagens aktiviteter

Men en promenade ud til Park Guell fra Plaza Catalunya
gennem rigmandskvarteret Eixample forbi flere af Gaudis
husbyggerier er et must! Og på toppen af parken har man
en fin udsigt over byen, og selve parken vil da sikkert falde
i manges smag, men kom tidligt for stedet er noget af et tilløbsstykke for skoleklasser i alle aldre, så lydniveauet var
pænt højt, da vi besøgte seværdigheden.
Messi er Gud

Barcelonas største brand er FC Barcelona. Fans fra hele verden valfarter til fodboldspillets Mekka – Camp Nou med
plads til næsten 100.000 tilskuere. Da vi besøgte Barcelona,
var der ottendedelsfinale på stadion mellem FC Barcelona
og Bayern Leverkusen. En enkelt hardcore fodboldfan fra
D-klassen havde ofret halvdelen af sin SU på at overvære
kampen, og han fik så afgjort noget for pengene. Hjemmeholdet vandt med hele 7-1, og Messi stod for fem af målene.
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D-og N-klassen med en noget uskarp
Sagrada Framilia i horisonten

De stakkels tyskere løb rådvilde rundt mellem catalanerns
tiqui-taca pasningsspil, så dagen derpå kunne man se de
tilrejsende Schlachtenbummler gå nedbøjede rundt på Ramblaen og pleje deres tømmermænd inden hjemturen. At
Barcelona FC’s forår så har været noget af en nedtur er så
en anden sag. Mesterskabet gik til madrilenerne, Chelsea
stillede spillerbussen foran straffesparksfeltet og 9-10 mand
bag den, så catalanerne blev i år the beautiful losers.
Ramblaen- pas på pengene … og cheeseburgerne!

Rambla er ikke et stednavn, men betegnelsen for et fodgængerstrøg, der er omgivet af vej på begge sider, så der er
mange rambla’er i Spanien
Ramblaen har traditionelt delt den gamle bydel i to. Prostitution og kriminalitet i øverste del til højre, når man går
ned mod havnen og så det noget pænere Barri Gòtic til venstre. Der er dog en undtagelse, for det er ikke helt lykkes
myndighederne at fjerne narkohandlen og prostitutionen
fra Plaza real – kvarteret, hvor vi boede. Når mørket falder
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på, og fortovscaféerne lukker, forandrer pladsen karakter og
gadens løse fugle tager over. Et deprimerende syn af unge –
udenlandsk importerede? – prostituerede trækker på torvet,
og pusherne melder også deres ankomst. Åbenbart gik forretningen ikke for godt en aften, mens vi boede i kvarteret,
for to af eleverne blev overmandet en gruppe prostituerede
og fik frarøvet 10 ulækre automatcheeseburgere.
I det hele taget skal man passe på hat og briller, når man
er i Barcelona. Ikke mindst den utroligt imponerende torvehal, Mercat Sant Josep, er et paradis for lommetyve, og to af
eleverne blev da også nogle euroer fattigere, da de gik rundt
i torvehallen, som i parentes bemærket får den nyopførte
markedshal på Israels Plads til at blegne totalt.
Men slipper man helskindet gennem Ramblaen og når
ned til Columbus-søjlen og videre ud til havnen og stranden, kan man nyde en dukkert i Middelhavet, hvilket et par
elever med hang til vinterbadning, da også gjorde under turen.
Vi gør det nok alligevel …

Jo, vi gør det nok alligevel igen, tænkte de fire lærere, da vi
landede i Kastrup efter en både fagligt og socialt vellykket
studietur. Vi er heldigvis så sindrigt indrettet, at vi fortrænger besværet med at arrangere studieture uden professionel
bureau-assistance. For der er ingen garanti for, at man ikke
skal en tur over Oslo, selv om man har købt en færdigpakket
tur til Krakow (se artiklen om studieturen til Krakow).
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Kunstmuseet Arken
Installation af Olafur Eliasson „Din blinde passager“

Evaluering af den kultur- og samfundsvidenskabelige faggruppe på
Frederiksberg hf-kursus
Da vi i 2008 evaluerede den kultur – og samfundsvidenskabelige faggruppe (KS), var ordningen relativt ny. Siden
er der kommet en række justeringer og nyskabelser til. Væsentligste justering er indførelsen af et 4. flerfagligt forløb
(mod tre oprindeligt), og som noget helt nyt er eksamensprojektet blevet integreret i KS. Eksamensprojektet udgør 25
timer over minimum 2 uger og er placeret efter undervisningens ophør.
Dette betyder, at der i praksis ikke længere kan tilrettelægges sær-faglige forløb, og at undervisningstiden er blevet beskåret med små tre uger. En positiv side af sagen er, at
arbejdet med problemformulering og synopsis tidsmæssigt
er blevet styrket.
De samlede virkninger af disse tiltag kan ikke måles blot
ét år inde i processen. 2012-evalueringen har derfor fokus
på forhold, der var inde i den første evaluering:

Af Keld Arne Hansen,
studievejleder, lektor
i samfundsfag og
historie

• H
 ar det været nemt at skelne mellem fagene i projektsammenhæng?
• Hvad er holdningen til arbejdet med flerfaglige projekter?
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• H
 vad var forståelsen af samspillet mellem fagene i starten af skoleåret?
• I hvilken grad har de flerfaglige projekter medvirket til
at se samspillet mellem fagene?
• I hvilket omfang føler man sig fagligt rustet til at udarbejde en synopsis til eksamen?
•  Opfattes samfundsfag på tilvalg som en fordel ved eksamen i KS?
• Forventninger til eksamenskarakter.
I det følgende vil årets besvarelser af disse spørgsmål blive
sammenholdt med den gamle evaluering.
Har det været nemt at skelne mellem fagene
i projektsammenhæng?
Spørgsmål 1:
Har det været nemt at skelne
mellem fagene i projektsammenhæng?

2008

2012

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Ja

68

61 %

73

62  %

Nej

20

18 %

20

17  %

Ved ikke/ubesvaret

23

21  %

24

21  %

I alt

111

100  %

117

100  %

Kulturfagspakken. FHF (Norstat Danmark)

Der er, som det fremgår, tale om en meget beskeden bevægelse fra nej til ja, mens gruppen af ved ikke/ubesvaret er af
samme størrelse. Små 40  % kan ikke svare ja til spørgsmålet.
En forklaring kan være, at to af fagene (religion og samfundsfag) er nye for kursisterne, og at fagenes profil og indhold
derfor ikke står klart nok ved undervisningens begyndelse.
90

Hvad er holdningen til arbejdet med flerfaglige projekter?
Spørgsmål 2:
Hvad er din holdning til at arbejde med flerfaglige projekter?

2008
Antal

Pct.

2012
Antal

Pct.

Positiv

65

74 %

89

76 %

Negativ

9

10 %

12

10 %

Ved ikke

14

16 %

16

14 %

Ubesvaret

0

0%

0

0%

I alt

88

100 %

117

100 %

Kulturfagspakken. FHF (Norstat Danmark)

Holdningen til det flerfaglige projektarbejde er blevet en
smule mere positiv set i forhold til tidligere. Der er dog fortsat en andel på 10 % der er negative.
Hvad var forståelsen af samspillet mellem fagene i starten
af skoleåret?

Som tidligere nævnt er der godt 40 % som ikke finder det
nemt at skelne mellem fagene i starten og årsagen er muligvis, at der er to nye fag i spil. Lykkes det at skabe en hurtig
forståelse for samspillet?
Spørgsmål 3:
Hvordan var din forståelse for
samspillet mellem fagene ved
skoleårets start:

2008

2012

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Udmærket

28

25 %

38

32 %

Nogenlunde

52

47 %

69

59 %

Ringe

25

23 %

9

8%

Ubesvaret

6

5%

1

1%

111

100 %

117

100 %

I alt
Kulturfagspakken. FHF (Norstat Danmark)
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Svaret må være et ja, eftersom hele 91 % svarer udmærket/
nogenlunde i 2012 mod 72 % i 2008 eller sagt på en anden
måde: Medens der i 2008 var 28 % negative/ubesvaret, var
andelen kun 10 % i 2012. Det ser ud som det lykkes underviserne at skabe en samspilsforståelse i højere grad i dag end
i 2008.
I hvilken grad har de flerfaglige projekter været
medvirkende til at se samspillet mellem fagene?

Evalueringen i 2008 viser, at de flerfaglige projekter medvirkede til en stærkt forøget forståelse. Udviklingen dengang
fremgår af den følgende opstilling:
EVALUERING 2008: Udviklingen i samspilsforståelsen
Starten
af skoleåret

Efter 1. projekt

Efter 3.projekt

Udmærket

25 %

29 %

59 %

Nogenlunde

47 %

50 %

33 %

Ringe

23 %

10 %

6%

Ubesvaret

5%

22 %

2%

100 %

100 %

100 %

I alt
Kulturpakken. FHF/KAH

Som det ses, var der tale om en ganske overbevisende positiv udvikling i samspilsforståelsen.
Det har ikke været muligt på samme måde at måle samspillet hen over året i 2012-evalueringen, hvor der kun er ét
opgørelsestidspunkt nemlig ved afslutningen af 4. projekt.
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Spørgsmål 4:
I hvilken grad har de flerfaglige
projekter været medvirkende til
at se samspillet mellem fagene?

2008

2012

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Udmærket

52

59 %

52

44 %

Nogenlunde

29

33 %

57

49 %

Ringe

5

6%

3

3%

Ubesvaret

2

2%

5

4%

100 %

88

100 %

117

I alt
Kulturfagspakken. FHF (Norstat Danmark)

Andel af positive er over 90 % i begge undersøgelser, om
end klart flere er forbeholdne (nogenlunde) i 2012. Der kan
i det mindste være to forklaringer på det større forbehold i
2012:
For det første var undersøgelsestidspunktet i 2012 ikke
optimalt. Det ideelle tidspunkt ville have været at måle
efter afleveringen af eksamensprojektet, hvor kursisterne
havde arbejdet med deres individuelle eksamensgrundlag
i tre uger, og hvor altså processen var ført til ende som i
2008.
For det andet kan de flere forbeholdne i 2012 begrundes i
et langt mere komprimeret undervisningsforløb med ét projekt mere og uden særfaglige forløb og fælles opsamling/repetition som i 2008. Kursisterne har endnu manglet at binde
enderne sammen på årets forløb. Dette skete forhåbentligt
under eksamensprojektfasen.
I hvilket omfang føler man sig fagligt rustet til at
udarbejde en synopsis til eksamen?

Der er ingen tvivl om, at træning i problemformulering og
synopsisskrivning fylder mere i 2012 end i 2008, men det
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afgørende løft (eksamensprojektet) mangler, som før nævnt,
endnu, da vi måler i 2012.
Spørgsmål 5:
I hvilket omfang føler du dig
fagligt rustet til at udarbejde en
synopsis til eksamen?

2008

2012

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Udmærket

22

25 %

53

45 %

Nogenlunde

53

60 %

56

48 %

Ringe

12

14 %

5

4%

Ubesvaret

1

1%

3

3%

I alt

88  

100 %

117

100 %

Kulturfagspakken. FHF (Norstat Danmark)

Selvom kursisterne på måletidspunktet i 2012 endnu ikke
har påbegyndt den afsluttende synopsisskrivning, kan det
konstateres, at de føler sig væsentligt bedre rustet til synopsisen end i 2008. Medens der i 2008 var 85 %, der svarede
positivt, er der hele 93 %, der svarer positivt i 2012. Dette
kan alt andet lige tolkes som et resultat af den forstærkede
indsats i synopsisarbejdet undervejs.
Opfattes samfundsfag på tilvalg som en fordel
ved eksamen i KS?

Det er på de gymnasiale uddannelser unikt, at man på det
2-årige hf har samme fag på to niveauer samtidigt. Ca. 65
kursister havde på undersøgelsestidspunktet samfundsfag
B ved siden af samfundsfag C i KS. Hvor mange af disse, der
deltog i besvarelsen af spørgsmålet, vides ikke, men besvarelsen faldt ud således:
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Spørgsmål 6:
Hvis du har samfundsfag på
B-niveau, mener du så det er en
fordel for din eksamen i kult.?

2008

2012

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Ja

28

32 %

26

22 %

Nej

5

6%

10

9%

Ved ikke

12

14 %

28

24 %

Ubesvaret

43

48 %

53

45 %

I alt

88

100 %

117

100 %

Kulturfagspakken. FHF (Norstat Danmark)

Renser vi gruppen af ubesvarede ud, idet det antages, at
disse ikke har samfundsfag på tilvalg, kan der opstilles følgende:
Spørgsmål 6:
Hvis du har samfundsfag på
B-niveau, mener du så det er en
fordel for din eksamen i kult.?
Ja

2008

2012

Antal

Pct.

Antal

Pct.

28

62 %

26

40,6 %

Nej

5

11 %

10

16,6 %

Ved ikke

12

27 %

28

43,8 %

I alt

45

100 %

64

100 %

Kulturfagspakken. FHF (Norstat Danmark)

Der synes i forhold til 2008 at være tale om en større forskydning fra ja-bunken til ved ikke-bunken, ligesom også
nej-bunken er blevet større. I det omfang tallene reflekterer
den faktiske virkelighed, kan det være et momento til samfundsfag tilvalg om at tilstræbe en større grad af perspektivering til samfundsfag i KS. På den anden side er det også
vigtigt at huske, at samfundsfag i KS kan have en mere sløret identitet i sammenligning med samfundsfag på tilvalg,
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der kan fremstå anderledes stærkt ikke mindst grundet tilvalgets vægtning af teori, metode og internationale forhold.
Forventninger til eksamenskarakter

I 2008 blev der spurgt til kursisternes karakterforventning
forud for eksamen samme år. Nedenfor fremgår de faktiske
resultater af eksamen 2008 i KS sammenholdt med kursisternes forventninger:
Eksamenskarakterers fordeling ved eksamen i KS
Forventningsfordeling

2008

2008

-3 - 00

0%

14,3 %

2-4

22 %

27,5 %

7

35 %

24,4 %

10 -12

28 %

33,8 %

Ubesvaret

15 %

0%

I alt

100 %

100 %

Kulturpakken, FHF/KAH/Norstat

Ikke alle forventninger gik i opfyldelse. De faktiske resultater viste en langt større spredning af karaktererne, end kursisterne havde forventet.
Også i 2012 blev der spurgt til karakterforventningerne.
Nedenfor sammenlignes disse med forventningerne i 2008:
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Spørgsmål 7:
Hvilken karakter forventer du at
få til eksamen?

2008

2012

Antal

Pct.

Antal

Pct.

-3 - 00

0

%

0

%

2-4

19

22 %

22

19 %

7

31

35 %

34

29 %

10 - 12

25

28 %

33

28 %

Ubesvaret

13

15 %

28

24 %

I alt

88

100 %

117

100 %

Kulturfagspakken. FHF (Norstat Danmark)

Til slut i denne gennemgang af 2012-evalueringen af KS,
skal der foretages lidt sammenlignende statistik hvor KSkarakterer på Frederiksberg hf-kursus vil blive sammenlignet med karaktergennemsnit på landsplan:
Karaktergennemsnit i KS
2-årig hf landsplan

Hf-enkeltfag/VUC

FHF

2007

5,8

6,3

6,9

2008

-

-

6,5

2011

6,0

7,2

6,4

Kulturpakken FHF/KAH

Den glade sommerhilsen er, at karaktergennemsnittet i KS
på Frederiksberg hf-kursus ligger klart over landsgennemsnittet for det 2-årige hf.
God sommer til alle og tillykke med jeres eksamen.
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Om omslaget
I et efterskrift til digtsamlingen Heartland fra 2006 skriver
Klaus Høeck, at samlingen er „skrevet i to retninger – en
horisontal og en mere vertikal repræsenterende tiden der
går og stedet der står. Skiftende fra digt til digt hver anden
gang. Nu – her – nu – her – tik – tak nu – her – nu – her. Tid
sted tid sted tid sted”.
Omslaget er inspireret af denne ide og har som baggrundsmotiv landskabet, stedet fra tre forskellige tider. Kulissen er bygget op lidt som et triptykon, hvor midterdelen
indeholder hovedfortællingen.
Men for nu at tage det i den retning, som tiden er gået, så
er billedet til venstre malet af J.F. Vermehren i 1855. Maleriet
hedder „En jysk fårehyrde på heden”. Her hvor motivet fra
Silkeborgegnen optræder som venstre del af collagen er der,
som det tydeligt ses, ikke blevet plads til hyrden, som for
øvrigt hed Poul Jensen. Stilistisk hører billedet til romantikken men har også, blandt andet fordi Vermehren har gjort
sig stor umage med at gengive alle detaljer så virkelighedstro som muligt, præg af realisme.
Det centrale motiv er fra 1902-04. Det forestiller bjerget
Sainte-Victoire og er malet af den franske maler Paul Cézanne. Bjerget, der ligger i Cézannes fødeegn Provence, blev
på det nærmeste en besættelse for ham. Han malede det
over hundrede gange. Cézannes optagethed af bjerget var
todelt: naturiagttagelsen bliver dels til en naturanskuelse,
hvor der er forbindelse mellem de ydre former og den subjektive tilstand, hvor de naturmæssige omgivelser , tingene i
den menneskelige verden og mennesket selv er uadskilleligt
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knyttet til hinanden af det samme stof og dels til et studie, der artikulerer billedfladen som autonom virkelighed.
Det første gav ham en tilknytning til den litterære symbolisme, det sidste var med til at gøre ham til en af de vigtigste
grundlæggere af den moderne kunst. Uden Cézanne havde
der næppe været fauvisme eller kubisme.
På højre fløj hedder billedet „The Holy Mountain” af
Diana Thater. Nu er vi i 1994 og landskabet gløder af metafysik. Vertikal og horisontal – stedet der står – og tik tak
– tiden der går.
I 2011 beskæftiger musikeren og forfatteren Peter Bastian sig
også med de to retninger.
I bogen „Mesterlære” skriver han om opdragelse: „Far
praktiserede en form for opdragelse, som jeg i mangel af
bedre vil kalde vertikal, dvs. lodret, i modsætning til mors
pædagogik som jeg vil kalde horisontal, vandret. Den vertikale pædagogik er først og fremmest optaget af, at ungerne
udvikler sig, mens den horisontale er mest optaget af, hvordan de har det.
Når vi er optaget af udvikling, er vi interesseret i at løfte
fra ét niveau til et højere niveau. „Kan du se! I går var det
håbløst, men nu kan du!” Det er vertikalt, lodret op.
Hvis vi er mere optagede af, hvordan barnet har det, trøster vi når det græder. Det er nødvendig vedligeholdelse,
men det markerer ikke nødvendigvis nogen udvikling. Det
er ikke fra ét sted til et højere, men fra ét sted til et andet. Det
er horisontalt, vandret.”
Om uddannelse siger Peter Bastian blandt andet: „Mesterlæren er udpræget vertikal, og det mest afgørende træk
er tilstedeværelsen af et naturligt hierarki. Det naturlige hie100

rarki er ikke noget vi behøver at tilføje, det er der allerede og
det er indbygget i enhver form for udvikling, hvor vi flytter
os opad. Fundamentalt i det naturlige hierarki er tilstedeværelsen af vertikal spænding, der opleves som et krav om
vækst”.
Om lærerrollen siger han: „En lærer er et menneske, som
løfter et andet menneske fra ét niveau til et højere niveau.
Hvis vores grundposition er, at det vigtigste er hvordan børnene har det, er vi ikke lærere. Vi er muligvis noget andet,
men lærere er vi ikke. At undervise handler om at skabe et
vertikalt spændingsfelt, som ikke nødvendigvis føles behageligt. Men det føles vigtigt fordi det er vigtigt. Det betyder
noget. Der er noget på spil”.
Når man læser Peter Bastian, forventer man også uforfærdede måske endda provokerende udsagn. Han fortæller
da også, hvordan både det vandrette og det lodrette kan gå
skævt. Hvordan en overdreven horisontal omsorgskultur
kan skabe det, han kalder Fladlandet, og hvordan vi alle bliver tabere, hvis det naturlige hierarki ignoreres.
Men jeg var lige godt i gang med at sammenstykke et
smukt bagtæppe med „tiden” og „stedet” som rolige akser
i kompositionen og, som man kan se, med skyer, der driver
fra romantisk sommerhvidt til futuristisk neonkolorit. Så
der er ikke plads til buldrende tordenskyer.
Scenen er sat og med ( jeg sagde ikke Den store stygge)
Bastians præstationsfremmende tanker i tankerne, får man
lyst til at placere en person i forgrunden, så: Værs’go! Action!
Herren, der udfordrer tyngdekraften så elegant i et stangspring og skaber et billede af det vertikale spændingsfelt
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som udtryk for vækst, er fotograferet af franskmanden
Étienne-Jules Marey i 1890. Marey, der var læge ved et hospital i Paris med speciale i hjerte og kredsløb, begyndte at
interessere sig for dyrs fysiologi. Marey er inspireret af en
engelsk fotograf Eadweard Muybridge, der i årene 1884-85
fremstiller en systematisk analyse af dyrs og menneskers
bevægelser.
Muybridges teknik var meget besværlig og pladskrævende. Den bestod af et større antal trækameraer opstillet
i en lang række langs en bane. Fra hvert kamera var der
spændt en tråd på tværs af banen. Når forsøgskaninen bevægede sig hen ad banen, blev trådene påvirket og
kameraene blev udløst et efter et.
Marey og Muybridge mødtes i Paris i 1881 og da Marey var
en meget opfindsom mand, konstruerede han efterfølgende et gevær-kamera med
hvilket han kunne „skyde” alt, der bevægede
sig, insekter, fugle, dyr og mennesker.
I det alvorlige videnskabelige bevægelsesstudium var der også mere morsomme
indslag. Muybridge afgjorde efter sigende et
væddemål om hvorvidt en galopperende hest
på noget tidspunkt har alle fire ben løftet fra jorden, og Marey viste hvidt på
sort, at en kat, der bliver kastet fra en
vis højde, lander på poterne. Nyttig
viden for ryttere og katteejere.
Både Marey og Muybridge medvirkede med deres arbejde til skabelsen
af de første spillefilm.
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Årets tema for HF Vinkler er „at turde og ville”. Flere af artiklerne har en vinkel på temaet. Associerer man endnu en
gang til tanken om det horisontale og det vertikale ( om det
er den første udgave, hvor det horisontale var tiden og det
vertikale var stedet eller den anden udgave, hvor det horisontale var omsorgen og det horisontale var udfordringen
er, efter hvad jeg kan se, lige godt ) så kan man måske sige,
at det vertikale er „at turde” og det horisontale er „at ville”.
Ved nærmere eftertanke giver det måske bedst mening at
trække på begge udgaver: at turde er at være parat til at udvikle sig i Peter Bastians vertikale spændingsfelt og at ville
er at være bevidst om Klaus Høecks tid, der går og måske
endda selv drage omsorg for, at ens vilje og motivation hele
tiden optimeres.
De franske realisters motto var „Il faut être de son temps” –
man må være af sin egen tid. Hvad er forskellen på at være
af sin tid og at være i sin tid? At være i sin tid betyder, at
man er bevidst om øjeblikket i tiden, der går, at man er nærværende på stedet. At være af sin tid vil sige, at man er produkt af en opdragelse og uddannelse i en bestemt epoke.
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Begge dele er vertikale. Søren Kierkegaard har sagt: „Livet
må leves forfra men kan kun forståes bagfra”. Den horisontale tid som fortid og fremtid. Men det er i punktet imellem,
i nuet på stedet, at muligheden for at foretage et tilpas dristigt spring eksisterer.
Peter Bro

Livet som fårehyrde er ikke så romantisk som
det her billede af mig antyder.
Vermehren, der har malet det, var mere
interesseret i detaljerne i mit tøj end i detaljerne i mit liv. Det er flot malet, men det er
skønmaleri ikke realisme. Il faut être de son
temps – så min tid som hyrde er forbi. Jeg søger nye græsgange. Jeg tør og jeg vil. Jeg har
fundet min nærmeste zone for udvikling. Jeg
søger det vertikale spændingsfelt for vækst.
Væk fra Fladlandet. Jeg tager springet. Med
min hyrdestav i hænderne og et ordentligt tilløb kommer jeg både højt og langt. Over stok
og sten, fra sted til sted, gennem rum og tid.

Ekskursion til Louisiana
Installation af Ai Weiwei

Hvordan kan et
bredere vejledningssamarbejde bidrage til
at fastholde de voksne
unge i valget af den toårige hf-uddannelse?

Af Finn Bønsdorff,
rektor

Det er omdrejningspunktet i fastholdelsesarbejdet
på Frederiksberg hf-kursus, som udvikles i
samarbejde med Center for Ungdomsforskning.
På Frederiksberg hf-kursus bredes
vejledningsopgaver i forbindelse med fastholdelse
ud til både at omfatte UU-vejledere, lærere,
tutorer og hf-vejledere.
Et bredere vejledningssamarbejde som et skridt mod
bedre fastholdelse

Hvordan kan et bredere vejledningssamarbejde bidrage til
at fastholde de voksne unge i valget af den toårige hf-uddannelse? Det er omdrejningspunktet i fastholdelsesarbejdet på Frederiksberg hf-kursus, som udvikles i samarbejde
med Center for Ungdomsforskning. På Frederiksberg hfkursus bredes vejledningsopgaver i forbindelse med fast107

holdelse ud til både at omfatte UU-vejledere, lærere, tutorer
og hf-vejledere.
På Frederiksberg hf-kursus er elevprofilen karakteriseret
ved, at gennemsnitsalderen er 20 til 21 år. Det er i mange tilfælde unge, som har afbrudt et tidligere uddannelsesforløb,
og som nu ønsker at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Men der er også i nogle sammenhænge tale om ansøgere,
som har afsluttet en faglig uddannelse og i forlængelse heraf søger et grundlag for videregående uddannelse. Nogle
af de ældre elever, som har været ude af skolesystemet i en
årrække, retter henvendelse direkte til Frederiksberg hfkursus, men skolen modtager også i stigende omfang ansøgninger gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning
(UU), og UU sidder i mange tilfælde inde med en betydelig
viden om den enkelte hf-ansøger. Der findes en digital oversigt over den enkelte unges valg og problemer i skolen, som
kun UU’erne har adgang til. UU er således i de senere år
blevet en mere central aktør.
Krav om fastholdelsesplan

Det hedder i hf-bekendtgørelsens § 28, stk. 4, at „lederen
skal sikre, at der udarbejdes retningslinjer for arbejdet med
at fastholde kursisterne i uddannelse, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.“
Det er ikke nogen nem øvelse, men den nye vejledningslov af 21. juni 2010 og de efterfølgende bekendtgørelser
lægger efter min opfattelse op til, at det enkelte uddannelsessted bør overveje, om der kan arbejdes på en anden
og måske mere hensigtsmæssig måde. Jeg tror imidlertid,
at det er svært at pege på en endelig skabelon. Vores plan
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er derfor blevet til i samarbejde med Center for Ungdomsforskning (CeFU), der skal monitorere processen med at implementere fastholdelsesplanen.
Indsatsområder i fastholdelsesplanen 2011/12

Der er på Frederiksberg HF Kursus fastsat følgende indsatsområder:
• I ntensiveret samarbejde med UU skal bidrage til at fastholde de unge i valget af den toårige hf-uddannelse.
Øget anvendelse af it-systemet minvejleder.dk.
• Etablere systematisk informationsudveksling mellem
UU-vejlederne, skolens kontor og vejledningen på Frederiksberg hf-kursus.
• De lokale vejlederes hovedopgave vil i samarbejde med
lærerteam og tutorer være at understøtte fastholdelsesplanen.
• Med udgangspunkt i signaler fra det enkelte lærerteam
skal UU orienteres ved alvorligt elevfravær. UU bør ligeledes meddele skolen, såfremt der udarbejdes en ny
uddannelsesplan ved omvalg.
• Skolen fortsætter sin forsømmelsespolitik med faste
varslingsuger.
• Fokus på mistrivsel hos unge. En fortsættelse af et projekt i 2010/11 med ungdomspsykolog Ida Koch.
Processen monitoreres af CeFU, og der afrapporteres ved en
konference medio januar 2012.
I skrivende stund her i september 2011 sidder alle lærerteam i 1. hf på Frederiksberg hf-kursus og ser på den enkelte klasses fravær. Som en del af fastholdelsesprocessen
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er de faste varslingsuger, hvor alle elever, der har et fravær
på mere end ti procent, vil modtage et skriftligt statusbrev
fra skolen. I brevet anføres, at UU vil blive orienteret om
fraværsproblemet. Det enkelte lærerteam, tre lærere, indberetter til UU gennem it-systemet minvejleder.dk. Det forudsætter et cpr-nr. og elevens navn. Så leverer systemet resten
og oplyser navnet på den UU-vejleder, som er ansvarlig for
den pågældende elev.
Hvordan UU vil håndtere de mange orienteringer om
fravær, ved vi ikke noget om, men som en del af CeFUprojektet er det aftalt, at UU København og UU Frederiksberg besøger Frederiksberg hf-kursus med henblik på at
afholde fastholdelsessamtaler. Stor tak for det. Disse samtaler vil finde sted forholdsvis tidligt i skoleforløbet. Som
det har været hidtil, er UU’erne kun blevet underrettet
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ved optagelse/skolestart og ved udmeldelse eller færdiggørelse. Vi håber på, at et samarbejde med UU’erne i en
tidligere fase, før elevfraværet er blevet for uoverkommeligt, kan bidrage til at fastholde de voksne unge på toårig
hf.
CeFU-projektet

CeFU’s følgeforskning vil omfatte observation af to til tre
vejledningssamtaler samt fem dybdeinterview med kursister, der har deltaget i en fastholdelsessamtale med UU.
Hertil kommer 10-12 strukturerede telefoninterview med
kursister, der er stoppet i monitoreringsperioden. Der er
planlagt fokusgruppeinterview med tre lærerteam og de to
UU-vejledere, der indgår i samarbejdet. Der udarbejdes en
rapport, som vil indeholde en vurdering af, i hvilket omfang
fastholdelsesplanen har medvirket til at fastholde frafaldstruede elever i uddannelse.
Mistrivsel, et centralt element i fastholdelsesplanen

I maj 2010 offentliggjorde CeFU et ungdomssociologisk studie, Kursistbaggrunde, på Frederiksberg hf-kursus. Analysearbejdet viste, at selv om elevernes forældre har en mellemlang eller lang uddannelsesmæssig baggrund, er der
samlet set tale om særdeles sårbare unge. 40 procent har
haft kontakt til psykolog eller psykiater inden skolestart på
Frederiksberg hf-kursus.
I forbindelse med analysens resultater rettede jeg henvendelse til ungdomspsykolog Ida Koch og bad om at få forelagt
en psykologfaglig læsning af rapporten. Ida Koch konkluderede, at der var tale om en stor gruppe unge, som mistrivedes, og at dette problem var så omfattende, at det ikke kunne
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reduceres til kun at være en lokal vejlederopgave. Det er alle
læreres ansvar at arbejde med mistrivselsproblematikken.
Projekt mistrivsel

Frederiksberg hf-kursus afholdt i efteråret 2010 pædagogiske dage, hvor fokus var mistrivsel. Som oplæg havde Ida
Koch udarbejdet materiale og spørgsmål til de respektive
lærerteam.
Hvad skal man se efter i klassen?

• Tristhed og manglende glæde og spontanitet
• Holder sig udenfor, ikke deltagende
• Manglende netværk, ensomhed
• Manglende tro på det gode eller på forandring
• Ændringer i adfærd eller fremtræden.
Lærerteamene skulle finde cases til efterfølgende møder
med Ida Koch. I to omgange har alle team haft i alt fire timers coaching og sparring.
Hvor er vi nu?

Konstateres mistrivsel i en klasse, visiterer lærerteamet til
vores lokale hf-vejledere, som Ida Koch i øjeblikket kører efteruddannelse sammen med. Vejlederne skal ikke behandle,
men med udgangspunkt i en kvalificeret samtale rådgive og
henvise til de respektive myndigheder, som i givet fald kan
yde hjælp.
Eksternt søger vi med fastholdelsesprojektet at brede
vejledningssamarbejdet omkring den enkelte elev ud til
også at omfatte UU-systemet. Internt på skolen er nogle af
de problemer, som tidligere var reduceret til at være en del
af de lokale vejlederes opgave, nu blevet foldet ud, således
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at alle lærere er en del af nogle processer og opgaver af vejledningsmæssig karakter. Det er ikke længere kun på studievejledernes kontor, at elever med vanskeligheder kan få
en samtale. Tutorer og lærerteam har fået en mere fremtrædende rolle.
Fremover?

På Frederiksberg hf-kursus skal vi måske justere fastholdelsesplanen 2011/12 med nye indsatsområder næste skoleår. Måske kommer der helt nye vinkler på fastholdelsesarbejdet. Vi får se. Spændende bliver det i hvert fald at
læse CeFU’s rapport i januar 2012 og dens anbefalinger til
fortsat udvikling af det brede vejledningsmæssige samarbejde.
Referencer
Møller Hansen, N.H. og Ozmeck, M.N. (2010): Kursistbaggrunde på Frederiksberg
HF. Kbh.: Center for Ungdomsforskning.
Bekendtgørelse om uddannelsen til toårigt hf (hf-bekendtgørelsen). BEK nr. 735
af 22/06/2010.
Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. LBK nr. 671 af 21/06/2010
Aftale mellem Frederiksberg HF og Center for Ungdomsforskning „Implementering af fastholdelsesplan på Frederiksberg HF“, juni 2011.
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Bestyrelsen for Frederiksberg hf-kursus
Med virkning fra den 1. januar 2007 er Frederiksberg hf-kursus blevet en statslig
selvejende institution under den offentlige forvaltning. Kursus ledes af en bestyrelse, og det fremgår af skolens vedtægter, hvilke organisationer der er udpegningsberettigede til skolebestyrelsen. Det drejer sig om følgende: AE-Rådet,
Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Frederiksberg Kommune.

Skolebestyrelsen er i juni 2012 sammensat således:

Formand for skolebestyrelsen
Institutbestyrer
Kristian Madsen-Østerbye
Københavns Universitet

Seniorforsker Lars Klewe
Institut for uddannelse
og pædagogik
Aarhus Universitet

Sekretariatsleder, LOF
Per Paludan Hansen
Frederiksberg Kommune

Konsulent
Aino Vedel
LO Storkøbenhavn
AE-Rådet

Lektor Mogens Jensen
Lærerrepræsentant

Bjarke Jørgensen (2.C)
Elevrådet
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Personalet

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

Berit Baklid
lektor, engelsk

Peter Bro
lektor, billedk./design

Lars Bronee
adjunkt, mat./idræt

Nicolette V. Brun-Hansen
lektor, dansk/historie

Merete Buhl
lektor, engelsk

Sebrina Burchard
årsvikar, biologi

Finn Bønsdorff
rektor, samf./fransk

Ketzban Caliskan
rengøringsassistent

Bente Christensen
lektor, engelsk

Daniel Christensen
vicerektor, rel./fy./data

Torben Christensen
lektor, biologi

René Cordua
lektor, rel./historie

René Dobrosielski
ass. skolebetjent

Nikolaj W. de F-Mogensen
adjunkt, mat/kemi

Manisha de M. Nørgård
adjunkt, matematik/rel.

Bo Vinther Dyrby
udd. still., eng./hist.

Jette Falk
lektor, billedk./design

Vibeke Fenger-Petersen
lektor, eng./rel./psyk.

Anne Dorte Fridberg
lektor, dansk/engelsk

Søren Fritzbøger
årsvikar, matematik

Martin Garval
årsvikar, historie

Anders Gudme-Knudsen
lektor, biologi/idræt

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

Lise E. Hansen, insp.,
lektor, tysk/spansk

Lone Nøhr Hansen
lektor, hist./idræt

Ole Skov Hansen
lektor, fysik/mat.

Susanne Hansen
lektor, datalogi/mat.

Maria Bro Hassenfeldt
lektor, religion/psyk.

Niklas Holm-Rasmussen
adjunkt, geo/historie

Kim Ingholt
lektor, dansk/filosofi

Julie Wessel Iversen
udd. still., biologi/kemi

Carsten Jakobsen
lektor, kemi

Jakob Jensen
lektor, musik

Mogens S. Jensen
lektor, dansk/samf

Mette Vedø Jeppesen
sekretær

Rasmus Skovgaard
Jørgensen, vikar, engelsk

Hans Kargaard, st.vejl.,
lektor, dansk

Mette Kierulff-Mortensen
sekretær

Huriye Koken
rengøringsassistent

Emil Kousgaard
researchkonsulent

Annemarie Krarup
lektor, musik/idræt/psyk.

Hanne Kristensen
sekretær

Ask Hejlskov Larsen
lektor, dansk/filosofi

Peter Johannes Larsen
lektor, dansk/historie

Thomas Falk Larsen
årsvikar, religion

Otto Leholt
lektor, geografi/historie

Annette Theresa Leiding
årsvikar, engelsk

Anders Lundsgaard
insp., lektor, fys./kemi

Lena Østergaard Malchau,
årsvikar, idræt

Kirsten Bruhn Møller
lektor, biologi/geografi

Jørgen Werner Nielsen
årsvikar, spansk

Morten H. Nielsen
årsvikar, idræt

Mette N. Yde Nielsen
lektor, idræt/fransk

Sammuel Njekal
rengøringsassistent

Ole Emil Rasmussen
lektor, dansk/psyk

Birthe Rossel
lektor, dansk/historie

Helle Schiellerup
lektor, engelsk

Mikkel Bloch Schousboe
lektor, samf./historie

Kirsten Seitzmayer
lektor, engelsk

Christina Simonsen
adjunkt, engelsk

Johan Smith
lektor, matematik

Emil Sonne
lektor, idræt/samf.

Lars Stjernholm
skolebetjent

Carsten Mayer Storm
årsvikar, idræt

Lotte Stuhr
lektor, dansk/billedk.

Henrik Thostrup
lønmedarbejder

Tomas Thøfner
årsvikar, dansk

Sevgi Tireli
rengøringsassistent

Anne Winding Top
årsvikar, dansk

Eddie Unglaub
boginsp., lektor, tysk

Peter Braams Valore
lektor, dansk/tysk/drama

Trine Vandborg
lektor, design/spansk

Marianne Leth Weile
st.vejl., lektor, his/rel.

Inger Worsøe
lektor, dansk/historie

Hans Zwisler
lektor, kemi

Afgangsklasserne
2A

Janne Kirstine
Richter-Simonsen

Andreas Pröll

Anne-Sofie
Preisler Skau

Caroline Kroner

David Kastholm
Lindqvist

Emma Krog Fischer

Fatima Bashir Jama
Hassan

Jonas Vitoft
Kiersgaard

Jonas
Wandschneider

Josephine
Kjelgaard Alstrup

Julie Brostrøm
Laumann

Kathrine Julie
Hansen

Kathrine Marie H
Madsen

Ahmed Duraid
Abduljabbar

Aldina Osmanovic

Jade Darling
Leweson Palmer

Josefine Kristensen

2B
Mads Siig Hansen

Robert Bernth

Sebastian Knudsen

Tina Minella
Clausen

Anita Petersen

Anne Magnhild
Horsfall

Christian Ravn

Daniel
Wugt-Mogensen

Isabel Svane

Kenni Haugaard
Sewohl

Lasse Christian M
Bruhn

Lasse Kalle
Rasmussen

Leah Jade Monga

Mads Dahl

Marlene Lysholdt
Christensen

Marie Skabelund
K Madsen

Marlene Melsing

Nina Christensen

Qasim Khan

Tobias Kejser

William Bjørnelund
Weinert

Zeynab Nour
Al-Aboodi

Anders Lorentzen

Anne Christensen

Bjarke Folke Jessen

Bjarke Jørgensen

Emil Valentin
Holmby Hansen

Frederik Kofoed

Josephine Jarlgren

Josephine Maj
H Hamø

Maria Haagen
Olesen

Michala Zeiler

Mira Højberg
Jensen

Mundtsar Salah
M Al-Khafaji

Nicolai Kofod
Larsen

Nicolai Hansen

Oliver Dalgaard
Salmonsen

Philip Julius J
Madsen-Østerbye

Runa Johana Aref

Simone Colling
Jensen

Sofie Bohn Bering

Tine Hede Rømer

2C

2D
Filsan Abdi

Jacob Baha Taher

Jakob Kønig
Nielsen

Jasmin Weller

Jonas Brask Mader

Jonathan Emil
Andreasen

Julie Hall

Karna Hess

Morten Reher
Bruun

Naima Yusuf Adbi

Olaf Glad

Patricia Mutesi
Muhirwa

Patrick Møller

Sandra Henriette
Luffe

Shuhab Babar

Simeon Berhe

Søren Ansbjerg

Tobias Rathje
Magnan

Thomas Smith
Sørensen

Alexander
Normann Huus

Amanda Wind
Skaarup

Asger BrohusWeiss

Casper Gertz
Jensen

Cecilie Lund Jensen

Dennis Erik Glaring

Ditte-Marie
Bjerregaard Mose

Dorine Nkurunziza

Emma Kortsen
Hansen

Faigh Zamani

Freja Ferling
Gudmansen

Ibtihal El-Kattib

2E

Diana Solmunde

Janni Juul
Rasmussen

Jeppe Sorgenfri
Nielsen

Jesper Lyksted

Louise Fich
Carlslund

Mai Elizabeth
Høyer

Marcus Alex Lohse

Eva Fauerholdt
Jørgensen

Johan Christian
Ryge

Kasper William
Larsen

Kristina Vindum
Jensen

Kritishan Veeranah

Laura Emilie
Hancock

Malte Hjorth
Hjelmsø

Mark Mouneimne
Errebo

Mark Nimb
Andersen

Mark Pedersen

Martin Hviid
Kristensen

Martin Mørkeborg
Hansen

Morten Kruuse

Morten Mikuta
Ottosen

Morten Røssell

Nicolaj Lauridsen

Niklas Lunde Yang

Patrick Peetz-Schou

Pernille Mølgaard
Holm

Saleh Dababneh

Sheila Lykke
Andersen

Stefan Engqvist

Tanja Foldberg
Persson

Thomas Nygaard
Mortensen

Troels Pedersen
Otte

2F

2J
Amans Pirmeh

Anders Riis
Graverholt

Anne Crawford

Cecilie Gunst
Christensen

Cecilie Torpe
Hansen

Emil Spange

Henriette Watson
Hansen

Ida Due
Würtzner Koch

Kenneth Leerbeck

Natalija Vukovic

Nina Mikkelsen

Patrick Preisler

Rolf Slot Malmqvist

Sandra Daae
Tømming

Sara Louise
Pedersen

Sebastian
Fohlmann

Sissel Lindblad

Stine Rønnow
Dieckmann

Sune Hagfoss
Kærn

Søren Keibel Blom

Amani Saad

Dinh Xuan Tran

Emma Kristine
Anker Præstholm

Inas Benhaddou

Isabel Cecilie Jahn

Josephine Pedersen

Lasse Bøgel Jensen

Line Hesselberg
Karpf

Line Odborg
Hansen

Mika Krebs Behnke

2K
Titan Kræmmer
Møller

Jacqueline Leisner

Jesper Tønnesen

Naja Stenberg
Andersen

Oliver Hvidegaard
Højrup

Raquel Hesdorf

Rasmus Pultz

Rebekka Keyghalde
Gogh T Nielsen

Sarita Tapeh
Nielsen

Silje Kærn
Berggren

Anja Bering

Cecilie Eghorst

2L
Stine Lillegaard

Søren Rasmussen

Thomas Ekstrand
Andersen

Victoria Miriam
Hartman

Christopher
Schmidt

Daniel Lundberg

Freja Løwe
Mikkelsen

Jasmin Sofie Farzin
Wirenfeldt

Jesper Sneholm

Joanne Samir
Yussef

Lasse Merrild Olsen

Marina
Schumacher

Mikael Skaaning
Holm Hansen

Mohammad Azad
Baha

Nadia Starup
Jensen

Nicholas Topp

Oliver Spork

Patrick Sørensen

Peter Truels Wulff

Rune Secher

Sara Albæk
Jørgensen

Søren Fosgaard
Lund

Thomas Krüger
Andreasen

2N
Alexander Holm
Petersen

Amanda Thenning
Kolding

Anne Isa Borresen

Benjamin Kold
Rosenkilde

Farah Jamal Hamid

Gigi Sandra Tatiana
Nielsen

Henriette Barbara
Lindeneg

Ida Taglioni

Janne Kimmie
Sørensen

Jeppe Helbo
Staahlnacke

Jonas V Berensen

Kasper Munck

Kimmie
Christiansen

Marie Munk Jensen

Morten Møller

Nadia Wendell

Philip Skomorowski

Rikke Buhl
Jespersen

Sarah Kvetny

Sylwia Leszczynska

Tobias Cramer
Nielsen
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