
HF 
Vinkler 
2015

Frederiksberg HF



Ud i det blå
Hf Vinkler har hvert år et tema. I år er det »Dialoger og fællesskab«. Fællesskabet 
kan synliggøres og styrkes med billeder: emblemer, logoer og bomærker. Man kan 
også bruge sprog: slogans og mottoer. Farver kan også anvendes, hvis de symbol-
ske værdier, de signalerer, passer til de værdier, fællesskabet bygger på. 

Omslaget er blåt, fordi hf er blåt. Læser man om blå i farvelæren, får man at 
vide, at blå ofte bruges til at symbolisere himmerige, sandhed, evighed, troskab, 
fred, loyalitet, kyskhed, klogskab og eftertænksomhed, autoritet og spiritualitet.  
I sandhed himmelstræbende begreber, der er værd at have for øje, når det handler 
om uddannelse. Hf betyder højere forberedelseseksamen, så der er god grund til 
at rette blikket mod den blå himmel og tænke uddannelse som et fælles projekt 
med dialog som en fundamental forudsætning.

Undervisning er en dynamisk proces, hvor læreren »puster« til eleven, tiden bli-
ver en faktor for udviklingen. Dette er på omslaget visualiseret ved den måde, den 
blå farve bevæger sig på. Bevægelsen er resultat af en japansk dekorationsteknik, 
suminagashi, der betyder »spildt blæk«. Farven dryppes på en vandoverflade 
som ringe, der spreder sig. Et let pust får mønsteret til at ændre sig. Farven hentes 
op ved hjælp af et stykke sugende papir, der forsigtigt lægges ned på vandover-
fladen. Billedet af bevægelsen, pustet, øjeblikket fastholdes. En hf uddannelse 
tager to år, men består af en lang række betydningsfulde øjeblikke, hvor andre 
har »pustet« til en. 

Mønsteret er et billede på udvikling som en flydende strøm, at være sammen med 
respekt for forskellighed, at lade sig bevæge, at bevæge sig i samme retning uden 
at blive ensrettet, at værdsætte øjeblikket, at opleve dynamikken i samtalen, i 
samværet.

Fortsættes på indersiden af bagsiden



Hf Vinkler 2015
Frederiksberg hf



2

Indhold
 3 Finn Bønsdorff: Forord
 5 Finn Bønsdorf : Dialoger og fællesskab, et værdiskabende samarbejde
 13 Lærke Klindt Jurek: Translokationstale 2015
 17 Lars Klewe: Hf-studenter årgang 2007 og årgang 2013 fra Frederiks-

berg hf-kursus – hvilke uddannelser vælger de?
 27 Kim Ingholt-Gaarde: Mangfoldighed kan føre til et bredt sammenhold
 31 Sarah Hammer Pedersen: Kære København
 35 Søren V. Prang: At spise en del af Tyskland
 41 Ida Winther Larsen og Cecilia Deela: Med 2.T i Barcelona
 43 Signe Søgard Groth: Hvem er jeg, og hvad vil jeg? 
 49 Rasmus  Skovgaard  Jørgensen: Det lille fællesskab i den store metropol
 53 Nadja Lynge Jensen: Fire værelser, et fællesskab og en »lugt« der ikke 

kan vaskes af
 59 Anne Dorte  Fridberg og Christopher Hegner: Fællesskab trods  religiøse 

forskelle
 63 Hans Kargaard: Dage i Madrid
 71 Anne Winding Top: At blive et med den lidt for lille og hårde stol på 

tavernaen
 75 Marianne Leth Weile: Manden, der reddede verden
 81 Anne Kragh  Andersen: Samarbejde imellem Frederiksberg hf-kursus og 

Sundhedscenteret resulterer i sundhedsevents og kurser til  eleverne
 85 Lars Nielsen: Rygestopkursus på Frederiksberg hf-kursus
 87 Kjeld Arne Hansen: Skal sociale medier  integreres i under visningen for 

at please de digitale indfødte?
 93 Finn Bønsdorff: Nyt tag på skole bygningen, et samarbejdsprojekt i 

Ejerforeningen
 96 Bestyrelsen på Frederiksberg hf-kursus
 97 Personalet
 101 Afgangsklasserne

Redaktion: 
Finn Bønsdorff 

Kim Ingholt-Gaarde

 
Omslag: 

Peter Bro 
 

Grafisk produktion: 
Eks-Skolens Trykkeri ApS 

Oplag:

1.000 eksemplarer

Sønderjyllands Allé 2
2000 Frederiksberg 
Telefon 38 77 38 00

fhf@frberg-hf.dk 
www.frberg-hf.dk



3

Forord
Kære læsere,

I 2015 er det 20. gang, at elever og lærere har samarbejdet om 
udarbejdelse af HF-Vinkler.

Der er ikke tale om en egentlig årsberetning, hvor der gøres status 
over hvilke mål, der blev sat, og i hvilken grad de blev opnået. HF-
Vinkler er snarere karakteriseret ved en mosaik, der skildrer nogle 
af skoleårets mange facetter.

I 2015 har vi valgt at sætte fokus på temaet dialoger og fælles-
skab. Dygtige elever, der går i skole, går i en klasse og udvikler sig 
i dialog med dygtige lærere.

HF-Vinkler 2015 indeholder også interessant talmateriale. Hvilke 
uddannelser vælger skolens elever efterfølgende? Hvad kan der 
forventes af hf-eleverne i forhold til deres sociale og uddannelses-
mæssige baggrund? Sker der et løft på Frederiksberg hf-kursus?

Stor tak til alle, der har bidraget til HF-Vinkler 2015.

Endelig skal der lyde en varm tak til årets hf’ere for samarbejdet 
i to år.

I ønskes alle god vind fremover.

Finn Bønsdorff
Rektor
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AF FINN BØNSDORFF, 
rektor

Dialoger og fællesskab, 
et værdiskabende  
samarbejde
»Den eneste mønt, hvormed alt udveksles, er erkendelsen«.  
(Platon: Faidon).

Begrebet dialog kommer fra det græske dialogos, som betyder en 
samtale mellem to, og dialoger spiller en meget central rolle, både 
i det danske uddannelsessystem og ikke mindst på Frederiksberg 
hf-kursus.

Når den enkelte ansøger retter henvendelse til kursus, tilbydes 
en samtale med en vejleder. Hvilke uddannelsesmæssige mål har 
eleven, er der et klart defineret mål for videreuddannelse eller er 
ønsket en ungdomsuddannelse uden noget på forhånd defineret 
sigte? En afklarende samtale har også konsekvenser for de valg-
fag, som den enkelte kursist skal vælge. Vi tilbyder et valg mellem 
design, musik eller billedkunst i gruppen praktisk-musiske fag. 
Der skal vælges én af de tre muligheder.

Andre valg har konsekvenser for en efterfølgende videreud-
dannelse. Ønskes optagelse på medicinstudiet skal man være 
opmærksom på de specifikke krav, som er formuleret af Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet. Der kræves matematik på A-
niveau og kemi og fysik på B-niveau. Hos os indebærer dette, 
at ansøgeren skal vælge mat A og fysik C fra skolestart. I 2.hf 
fortsættes med mat A i kombination med valgfagene fysik og 
kemi på B-niveau. Det er muligt, at digitaliseringen for visse unge 
kan overflødiggøre en samtale, men det er nu vores erfaring, at 
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en bevidsthed om konsekvenser ved valg og ikke-valg bidrager til 
 afklaring hos de unge.

I forbindelse med hf-reformen 2005 præciseredes adgangskra-
vene til de lange videregående uddannelser. Skal der læses huma-
niora på universiteterne, og adgangspapiret er en hf-uddannelse, 
så er der to mulige veje, som kan vælges. Et fortsættersprog på 
B-niveau. På Frederiksberg hf-kursus indebærer det valg af fort-
sættertysk på C-niveau, eller fortsætterfransk, ligeledes på C-
niveau. Disse valg skal foretages inden skolestart i 1.hf, da der 
løftes fra C- til B-niveau i 2.hf.

En anden mulighed er begyndersprog på A-niveau. Spansk A 
over et toårigt forløb er også adgangsgivende. 

Adgangskravene fra 2005 har haft afgørende betydning for de 
valgfag, som eleverne har valgt. I 2015 er skolens største valg-
fagsblok matematik på B-niveau. Alle samfundsvidenskabelige 
uddannelser forudsætter dette B-niveau.

Man kan så spørge: Hvilke aktuelle udgangspunkter har årets 
ansøgere?

»Jeg gik på gymnasium, men blev nødt til at droppe ud pga. 
flytning + jeg savnede diversitet / modenhed i mine klassekam-
merater.«

»Jeg har gennemført grundforløbet som tjener på Hotel-og 
 Restaurantskolen. Jeg er elev på Krogs fiskerestaurant og jeg 
bryder mig ikke om det, så jeg stopper sidst i april. Derfor søger 
jeg en HF.«

»Startede 1. år på HF på … Gymnasium, stoppede grundet mangel 
på trivsel.«
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»Jeg går lige nu på … Jeg er en socialt stærk og skoleglad pige, 
men selve miljøet på gymnasiet er ikke mig. Så nu håber jeg på, 
at blive optaget på hf til august.«

Elevbemærkninger fra ansøgere til Frederiksberg hf-kursus 2015.

Vejleder- og lærerdialoger er selvfølgelig vigtige i forhold til øn-
sket om et succesrigt forløb på hf, men det er bare sjældent til-
strækkeligt. Lige så afgørende er det sociale rum, som den en-
kelte elev bliver en del af, nemlig fællesskabet. Er det et sted, 
man kan vokse, udvikle sig eller er miljøet mindre studievenligt 
for visse typer? Die Zeit er hel-
ler ikke uden betydning. I dag er 
der en voldsom konkurrence om 
de unges opmærksomhed fra de 
sociale mediers side. En proble-
matik, som følger med helt ind i 
klasseværelset.

Det er vores erfaring, at vel-
fungerende klasser er karakte-
riseret ved en fælles holdning og en fælles dialog i forhold til 
undervisningen. Gode klasser skabes også ved at sammensætte 
ud fra forskellighed i alder og øvrig baggrund. På Frederiksberg 
hf-kursus går eleverne i en specifik klasse, f.eks. 2.C. Disse elever 
har alle fællesfag sammen. For den knap så hf-kyndige læser 
kan det oplyses, at fællesfagene i 2.hf er dansk, engelsk og kul-
turfagspakken (samfundsfag, historie og religion). Den specifikke 
studiekompetence erhverves i valgfagene, f.eks. mat B, men den 
generelle studiekompetence udfolder sig i fællesfagene, hvor 
dygtige elever udvikler sig i dialog med dygtige lærere med fæl-
lesskabet som ramme.

“
Vejleder- og lærerdialoger er selvfølgelig 
vigtige i forhold til ønsket om et succesrigt 

forløb på hf, men det er bare sjældent tilstrækkeligt. 
Lige så afgørende er det sociale rum, som den en-
kelte elev bliver en del af, nemlig fællesskabet.
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Hvad er skolens holdning til 
den digitale dannelse, behøves 
der en lærer, kan der ikke bare 
interageres med en smart it-
løsning?

Lad mig give et eksempel. 
Når en nyuddannet lærer har 
afsluttet pædagogikum (fået 
bevis på at kunne undervise), 
lader jeg ham/hende passe sig 
selv ½ års tid. Så retter jeg hen-

vendelse til den nyansatte og anmoder om en aftale, hvor jeg kan 
observere undervisning. Jeg vil ikke se på gruppearbejde eller film.

Når undervisningen er afsluttet, sendes læreren ud af klassen, 
og jeg har en samtale med samtlige klassens elever. I år har jeg 
bl.a. besøgt undervisning i 1.hf i engelsk med særlig henblik på 
IT. Jeg spørger til, hvad de synes om læreren og undervisningen. 
Det er ganske ærlige og åbenhjertige synspunkter, som jeg får. De 
danner efterfølgende grundlag for en mus-samtale med læreren.

Konklusionen på IT-timen blev, at IT var godt når det understøt-
tede lærerens undervisning. Det var godt, fordi han også skrev 
på tavlen, og også lavede andre ting. IT kan aldrig stå alene, og 
det er udelukket, at IT kan erstatte en lærer. På det 2-årige hf-
kursus er undervisning fortsat en social proces, som ikke lader 
sig digitalisere.

Jeg er ikke maskinstormer, men ved af erfaring hvad der får 
elever til at rykke i deres udviklingsproces. Det er dialogen i fæl-
lesskabet, den kvalitative samtale, hvor synspunkter brydes, ræ-
sonnementer brydes om, og fordomme brydes ned.

Samspillet mellem dialoger og fællesskab udgør det værdiska-
bende samarbejde, som de unge udvikler sig omkring. Dialogens 

“
Samspillet mellem dialoger og fællesskab 
udgør det værdiskabende samarbejde, som 

de unge udvikler sig omkring. Dialogens udgangs-
punkt er det sted, hvor den enkelte elev befinder sig, 
og det kan i en hf-klasse ofte være præget af bety-
delige forskelle på grund af uddannelsesbaggrund, 
erfaring og alder. Vi tager eleverne, hvor de er, og 
fører dem frem mod det samme faglige mål.
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udgangspunkt er det sted, hvor den enkelte elev befinder sig, og 
det kan i en hf-klasse ofte være præget af betydelige forskelle 
på grund af uddannelsesbaggrund, erfaring og alder. Vi tager ele-
verne, hvor de er, og fører dem frem mod det samme faglige mål.

Hf-uddannelsen er almen og ikke erhvervsspecifik. Jeg tror, det 

Socioøkonomisk reference 
Karakterer pr. uddannelse, fag, evalueringsform og 
niveau, Frederiksberg Hf-Kursus, 2014 

Fag Evaluerings-
form

Niveau Eksamens-
karakter 1

Socio- 
økonomisk 
 reference 2

Forskel  
*=signifikant 3

Dansk Mundtlig A 6,7 6,7 0,0
Skriftlig A 6,0 5,5 0,5*

Matematik Mundtlig B 7,3 5,7 1,6*
C 5,5 5,7 -0,2

Skriftlig B 5,6 4,9 0,7
C 6,9 5,5 1,4*

Engelsk Mundtlig B 7,7 7,4 0,3
Skriftlig B 6,3 5,9 0,4

Kultur- og samfundsfaggruppe Mundtlig  7,3 6,8 0,5
Naturvidenskabelig faggruppe Mundtlig  6,0 6,0 0,0
Eksamensresultat (inkl. bonus A)   6,9 6,5 0,4*

1. Gennemsnitskarakterer baseret på elever med registreret afgangskarakter for 9. klasse. 
Kan afvige fra gennemsnitskarakterer baseret på alle elever.

2. Et modelberegnet tal der viser, hvordan eleverne på landsplan med samme baggrunds-
forhold som institutionens elever har klaret prøverne. Socioøkonomisk refererer til ele-
vernes sociale og økonomiske baggrund, mens reference fortæller, at tallet kan bruges 
som et sammenligningsgrundlag for institutionens faktisk opnåede eksamensresultat.

3. Forskellen mellem karakteren og den socioøkonomiske reference. Hvis skolens karakter 
er statistisk signifikant forskellig fra den socioøkonomiske reference, er forskellen mar-
keret med en (*).

Frederiksberg 

hf-kursus løfter på 

eksamensgennemsnit, 

skriftlig dansk, mundt-

lig matematik (B) og 

skriftlig matematik (C).
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er en stor styrke, som gør uddannelsen fleksibel og anvendelig i 
mange erhvervs- og uddannelsesmæssige sammenhænge. Man-
ge af vores elever søger i stigende grad de korte uddannelser på 
erhvervsakademierne. Og den udvikling kan man kun glæde sig 
over. På den anden side har Frederiksberg hf-kursus siden 1990 
haft en klar universitetsprofil, hvor en større andel af eleverne 
end i resten af landet optages på de lange videregående uddan-
nelser. Hvad er bedst? Kort eller lang? Det må den enkelte elev 
selv afgøre. Bare de videreuddannes og kommer i beskæftigelse 
til gavn for sig selv og det danske samfund. Mange undersøgelser 
har vist, at elever fra Frederiksberg hf-kursus dimitterer med en 
rigtig god prognose for uddannelse og beskæftigelse.

Undervisningsministeriet har udviklet et nyt system, som vi-
ser noget om den enkelte skoles løfteevne. Materialet stilles til 
rådighed for skolerne som en del af det nyudviklede dataware-
house. Stor tak for det. 

Det er en anderledes måde at forholde sig til begrebet social arv.
Der beregnes på baggrund af socioøkonomiske referencer/for-

ældrestatus/karakterer fra grundskolen et forventet karakter-
gennemsnit. Herefter præsenteres de faktisk opnåede karakterer. 
Konstateres der en forskel mellem det forventede resultat og det 
faktisk opnåede, testes der om denne forskel er statistisk signifi-
kant og ikke bare udtryk for en tilfældighed.

Frederiksberg hf-kursus løfter på eksamensgennemsnit, skrift-
lig dansk, mundtlig matematik (B) og skriftlig matematik (C). Gan-
ske pæne tal (Se tabellen).

Hf-årgang 2015 forlader nu skolen og skal ud i det omgivende 
samfund og finde beskæftigelse og videreuddannelse. Jeg er sik-
ker på, at også I har både det personlige drive og de faglige for-
udsætninger for at kunne udfordre fremtidens globale arbejds-
marked med succes.



Friluftstur 11Friluftstur 11



12



13

Translokationstale 2015
Kære medstuderende, forældre, lærere og ledere

I dag dimitterer vi elever fra årgang 2015 på Danmarks første 
og ældste hf-kursus. I 48 år har denne bygning dannet rammen 
om unge menneskers gymnasiale uddannelse, ligesom den har 
gjort det for vores. Jeg håber at I er omgivet af de mennesker som 
betyder allermest for jer i dag. For denne dag markerer ikke blot 
afslutningen på vores hf-uddannelse, men også starten på vores 
fremtid. 

Jeg står foran jer i dag for traditionen tro at holde en kort tale. 
Jeg vil benytte lejligheden til at fortælle lidt om de erfaringer som 
jeg og mine medstuderende tager med os herfra.

I løbet af de sidste to skoleår har vi lært om alt lige fra ner-
vesystemet i biologi til atomers opbygning og reaktioner med 
hinanden i kemi og argumenterede artikler i dansk. For bare at 
nævne et lille udpluk.

 Vores fantastiske og engagerede lærere har lært os rigtig me-
get, på rigtig kort tid. Jeg vil på vegne af hele min årgang gerne 
sige tak til jer allesammen. Der har været større og mindre ud-
fordringer for os elever undervejs, det er helt sikkert. Men det er 
jo først når man bliver stillet over for en udfordring at man lærer 
hvordan man skal tackle den. Med andre ord: Når vinden blæser, 
er det nyttigt at vide om man skal bygge et læhegn eller om man 
skal sætte sejl. 

Apropos det med at vælge sine kampe, så har vi i elevrådet haft 
vores at vælge imellem. Da vi erfarede at vores stole og borde 
har stået her siden skolen i sin tid åbnede, besluttede vi os for 
at sætte nyt møblement på vores dagsorden. Det er jeg glad for 

AF LÆRKE  
KLINDT JUREK,
2.T
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at vi gjorde. Det har krævet to års forhandlinger, men det skulle 
vise sig at lykkes os på falderebet. I fremtiden kan elever og læ-
rere på FHF glæde sig over at vi til trods for gamle rammer, har 
tidssvarende inventar. 

Efter to skoleår, en masse undervisningstimer, og hvad der fø-
les som en million afleveringer, er vores ophold på Frederiksberg 
hf-kursus nået til vejs ende. Jeg håber at I alle har fået det ud 
af jeres tid på hf som I ville. Venskaber og relationer er opstået 
os alle imellem, og for min klasses vedkommende ved jeg at de 
fortsætter efter denne dag. Vi har haft et rigtig godt fællesskab i 
vores klasse, og vi har været gode til at rumme hinandens forskel-
ligheder. Vi har oplevet hvad det vil sige at være helt forskellige 
individer med vilje og holdninger i øst og vest, og alligevel har 
vi formået at have så god en klassekultur at vi allesammen har 
kunnet indgå i fællesskabet. Det mener jeg at vi godt kan være 
stolte af.

Uanset hvad fremtiden bringer for hver enkelt af os, om man 
tager et sabbatår og rejser eller arbejder, eller om man skal videre 
på den næste uddannelse efter sommerferien, så ønsker jeg jer 
al held og lykke med det.

Til sidst vil jeg bare sige husk at nyde dagen, den er jo vores. 
Rigtigt stort tillykke med jeres huer og hav nu en fantastisk god 
vogntur! 
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Hf-studenter årgang 
2007 og årgang 2013 
fra Frederiksberg  
hf-kursus – hvilke 
 uddannelser vælger de?
Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universi-
tet har på foranledning af Frederiksberg hf-kursus foretaget en 
undersøgelse af, hvad den uddannelsesmæssige status er for hf-
studenterne årgang 2007 fra Frederiksberg hf-kursus i efteråret 
2013. Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af oplysninger 
om hf-studenterne, som er leveret af Danmarks Statistik. Oplys-
ningerne vedrører hf-studenternes igangværende uddannelser 
i efteråret 2013 samt hf-studenternes højeste fuldførte uddan-
nelse i efteråret 2013. Tilsvarende er det for hf-studenterne år-
gang 2013 undersøgt, hvilke uddannelser hf-studenterne er i 
gang med kort efter dimissionen i 2013 og et år senere i efter-
året 2014. Tallene for hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus 
sammenlignes for både årgang 2007 og årgang 2013 med tallene 
for hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet. Danmarks 
Statistik har leveret alle oplysninger på 4-cifret niveau.

Årgang 2007. Hf-studenternes højeste fuldførte 
 uddannelse i efteråret 2013 
I 2013 har hf-studenterne årgang 2007 haft godt 6 år til at gen-

AF LARS KLEWE
INSTITUT FOR UDDAN-
NELSE OG PÆDAGOGIK, 
AARHUS UNIVERSITET
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nemføre en uddannelse. Man skal her være opmærksom på, at 
mange hf-studenter ikke påbegynder en uddannelse umiddel-
bart efter dimissionen. Mange går først i gang med en uddannelse 
efter 1-2-3 år efter dimissionen eller senere. I det følgende kan 
man imidlertid se, hvor mange af hf-studenterne årgang 2007, 
der er i gang med eller har fuldført en uddannelse i efteråret 
2013 1. Først præsenteres resultaterne vedrørende, hvilke uddan-
nelser hf-studenterne har fuldført i efteråret 2013 og derefter 
resultaterne vedrørende hf-studenternes igangværende uddan-
nelser i efteråret 2013.

Tabel 1 viser, hvor mange af hf-studenterne der har gennem-
ført en videregående uddannelse 6 år efter dimissionen i 2007.

43% af hf-studenterne fra henholdsvis Frederiksberg hf-kur-
sus og hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet har ikke 
gennemført en uddannelse ud over deres gymnasiale uddan-
nelse.

Der kan dog være undtagelser, idet nogle af hf-studenterne 
godt kan have gennemført en erhvervsuddannelse efter dimissi-
onen i 2007. En erhvervsuddannelse rangerer over en gymnasial 
uddannelse, når Danmarks Statistik vælger den højest fuldførte 
uddannelse. Det betyder, at erhvervsuddannelsen kan være gen-
nemført både før og efter dimissionen i 2007. 

Det fremgår videre af tabel 1, hvor mange af hf-studenterne 
årgang 2007, der har gennemført en videregående uddannelse i 
2013. Det gælder henholdsvis 44% og 45% af hf-studenterne fra 
Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet.

Kun få hf-studenter har gennemført en kort videregående ud-
dannelse, mens langt de fleste af de hf-studenter, der har fuldført 
en videregående uddannelse, har gennemført en mellemlang vi-
deregående uddannelse eller en akademisk uddannelse.

Der er dog her en temmelig markant forskel på hf-studen-

1 2007 årgangen er den 
første årgang, som er dimit-
teret fra hf efter indførelsen 
af hf-reformen i 2005.
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Tabel 1

Årgang 2007. Hf-studenterne 

højeste fuldførte uddannelse pr. 30. 

september 2013 fordelt på hf-stu-

denter fra Frederiksberg hf-kursus 

og hf-studenter fra hf-kurserne i 

resten af landet. Tallene er angivet 

i procent.

terne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten 
af  landet. Der er procentvis klart færre af hf-studenterne fra  
Frederiksberg hf-kursus, der har gennemført en mellemlang  
videregående uddannelse (17%) sammenlignet med hf-studen-
terne fra resten af landet (29%). Forskellen er statistisk signi-

Frederiksberg hf Resten af landet

Gymnasial uddannelse 43 43

Erhvervsfaglig uddannelse 13 12

Ikke fuldført en videregående uddannelse 56 55

Fuldført en videregående uddannelse: 44 45

Kort videregående uddannelse
Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil
Medier og kommunikation
Teknisk
Fødevarer, bio- og laboratorieteknik
Ovenstående/ andre uddannelser

4
2
1
1
1
0

6
3
1
1
0
1

Mellemlange videregående uddannelser
Sundhedsfaglige uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Fødevarer, bio- og laboratorieteknik
Tekniske uddannelser
Politi og forsvar mv.
Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil
Kunstnerisk uddannelse
Ovenstående/ andre uddannelser

17
7
4
2
1
1
1
1
0

29
8

15
1
1
0
2
0
1

Bacheloruddannelser
Samfundsvidenskabelige uddannelser
Humanistiske og teologiske uddannelser
Tekniske uddannelser
Naturvidenskabelige uddannelser
Sundhedsuddannelser
Kunstneriske uddannelser
Ovenstående/andre uddannelser

18
7
5
1
1
1
3
0

7
4
2
0
1
0
0
1

Lange videregående uddannelser
Samfundsvidenskab
Humanistiske og teologiske uddannelser
Tekniske uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Ovenstående/andre uddannelser

5
2
1
1
1
0

2
1
0
0
0
1

I alt i procent 100 100

n 148 3.691
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fikant (p = 0.002)2. Hf-studenterne fra såvel Frederiksberg hf-
kursus som hf-kurserne i resten af landet har især gennemført 
mellemlange pædagogiske uddannelser eller sundhedsuddan-
nelser.

Ser man på, hvor mange der har gennemført en akademisk 
uddannelse, så er der procentvis langt flere af hf-studenterne 
fra Frederiksberg hf-kursus, der har gennemført en akademisk 
uddannelse (23%) sammenlignet med hf-studenterne fra resten 
af landet (9%). Forskellen er stærkt signifikant (p = 0.000). Hf-
studenterne fra Frederiksberg hf-kursus har især gennemført 
samfundsvidenskabelige uddannelser samt humanistiske/teolo-
giske uddannelser.

Hvilke uddannelser er Hf-studenterne årgang 2007 i 
gang med i efteråret 2013?
Tabel 2 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 2007, 
der var i gang med en uddannelse godt seks år efter dimissionen 
i 2013.  

Procentvis flere af hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus 
(49%) er i 2013 i gang med en uddannelse sammenlignet med 
hf-studenterne fra resten af landet (40%). Forskellen er statistisk 
signifikant (p = 0.03).

Det ses først og fremmest, at meget få af hf-studenterne er i 
gang med en erhvervsuddannelse eller en kort videregående ud-
dannelse i 2012. Langt de fleste af de hf-studenter, der er i gang 
med en uddannelse på dette tidspunkt, er enten i gang med en 
mellemlang videregående uddannelse eller en akademisk uddan-
nelse.

Flest af både hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus og hf-
studenterne fra resten af landet er i gang med mellemlange pæ-
dagogiske uddannelser eller mellemlange sundhedsuddannelser.

2 Chi-kvadrat test for 
kontingenstabeller.
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Tabel 2

Igangværende uddannelser pr. 1 

oktober 2013 blandt hf-studenterne 

årgang 2007 delt op på hf-studen-

terne fra Frederiksberg hf-kursus og 

hf-studenterne fra resten af landet. 

Tallene er angivet i procent.

Frederiksberg hf Resten af landet

Ikke under uddannelse 51 60

Under uddannelse 49 40

Erhvervsfaglige grundforløb 1 1

Erhvervsfaglige uddannelser 1 5

Korte videregående uddannelser 2 2

Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Sundhedsfaglige uddannelser
Samfundsfaglig, Økonomisk-merkantil
Tekniske uddannelser
Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik
Medier og kommunikation
Andre uddannelser

18
7
6
3
1
1
1
0

18
9
4
2
1
1
1
1

Bacheloruddannelse
Humanistiske og teologiske uddannelser
Samfundsvidenskabelige uddannelser
Naturvidenskabelige uddannelser
Kunstneriske uddannelser
Andre uddannelser

9
3
3
1
1
0

6
2
2
1
0
1

Lange videregående uddannelser
Samfundsvidenskab
Humanistiske og teologiske uddannelser
Tekniske uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Naturvidenskabelige uddannelser
Sundhedsvidenskab
Kunstneriske uddannelser
Ovenstående/andre uddannelser

19
9
3
1
1
1
1
3
0

8
4
1
1
1
1
0
0
1

Ph.D (samfundsvidenskab) 1 0

I alt i procent 100 100

n 148 3.691

Hvis man dernæst ser på, hvor mange af hf-studenterne årgang 
2007, der i 2013 er i gang med en akademisk uddannelse (enten 
en bacheloruddannelse eller en lang videregående uddannelse), 
så er der en markant forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg 
hf-kursus og hf-studenterne fra resten af landet. Mens 29% af 
hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus på dette tidspunkt er 
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i gang med en akademisk uddannelse, så gælder det kun 14% af 
hf-studenterne fra resten af landet. Denne forskel er stærkt signi-
fikant (p=0.000). De foretrukne akademiske uddannelser blandt 
hf-studenterne er de samfundsvidenskabelige uddannelser og de 
humanistiske uddannelser. 

Hvor mange af hf-studenterne årgang 2007 har i 2013 
enten gennemført en uddannelse eller er i gang med 
denne uddannelse?
Hvis man ser på den uddannelsesmæssig status for hf-studen-
terne årgang 2007 i 2013 – altså seks år efter dimensionen –  
ser status med hensyn til de videregående uddannelser således 
ud:
— 6% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf og 8% af hf-studen-

terne fra resten af landet er i efteråret 2013 i gang med eller 
har gennemført en kort videregående uddannelse

— 34% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf og 47% af hf-stu-
denterne fra resten af landet er i efteråret 2013 i gang med eller 
har gennemført en mellemlang videregående uddannelse

— 27% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf og 14% af hf-stu-
denterne fra resten af landet er i efteråret 2013 i gang med eller 
har gennemført en bacheloruddannelse

— 24% af hf-studenterne fra Frederiksberg hf og 10% af hf-stu-
denterne fra resten af landet er i efteråret 2013 i gang med 
eller har gennemført en lang videregående uddannelse/Ph.D 
uddannelse. 

Man skal være opmærksom på, at man ikke kan lægge ovenstå-
ende procenttal sammen, idet en hf-student, der for eksempel 
er i gang med en lang videregående uddannelse, også kan indgå 
som en person, der har gennemført en bacheloruddannelse. Der 
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kan også være hf-studenter, der har gennemført en kort videre-
gående uddannelse, som i 2013 er i gang med for eksempel en 
mellemlang videregående uddannelse. Det ændrer imidlertid ikke 
ved, at der for eksempel er 25% af hf-studenterne årgang 2007 
fra Frederiksberg hf-kursus, der seks år efter dimissionen er i 
gang med eller har gennemført en lang videregående uddannel-
se; altså procentvis markant flere end det ses for hf-studenterne 
fra hf-kurserne i resten af landet, hvor procenttallet kun er 10%. 
Tilbøjeligheden til at søge mod akademiske uddannelser blandt 
hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus viser sig også ved, at 
9% af hf-studenterne – ud over de 24% – i 2013 er i gang med 
en bacheloruddannelse.

Hvilke uddannelser vælger hf-studenterne årgang 
2013?
Tabel 3 påviser, hvor mange af hf-studenterne fra årgang 2013, 
der var i gang med en uddannelse umiddelbart efter dimissionen 
og godt et år senere i efteråret 2014. 

 Der er ikke forskel på, hvor mange af hf-studenterne fra hen-
holdsvis Frederiksberg hf-kursus og hf-studenterne fra resten af 
landet, der i efteråret 2014 er under uddannelse. Det drejer sig 
om henholdsvis 57% og 54% af hf-studenterne.

Det ses videre, at de foretrukne uddannelser blandt de hf-stu-
denter fra såvel Frederiksberg hf som de 2-årige hf-kurser i resten 
af landet, der er under uddannelse på de forskellige tidspunkter, 
helt klart er de mellemlange videregående uddannelser og bache-
loruddannelserne. I efteråret 2014 er 46% af hf-studenterne fra 
Frederiksberg hf-kursus og 35% hf-studenterne i resten af landet 
i gang med enten en mellemlang videregående uddannelse eller 
en bacheloruddannelse. Denne forskel er statistisk signifikant (p 
= 0.001).
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Tabel 1

Andel af hf-studenter, der var 

i gang med en uddannelse i 

efteråret 2013 og godt et år 

efter i efteråret 2014 fordelt på 

hf-studenter fra Frederiksberg 

hf-kursus og hf-studenter fra re-

sten af landet. Tallene er angivet 

i procent.

Den store forskel på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus 
og hf-studenterne fra resten af landet er dog, at der er færre af 
hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus , der i efteråret 2014 
er i gang med en mellemlang videregående uddannelse (14%) 
sammenlignet med hf-studenterne fra resten af landet (25%). 
Denne forskel er lige netop statistisk signifikant (p = 0.048).  Der 
er omvendt markant flere af hf-studenterne fra Frederiksberg 
hf-kursus, der på dette tidspunkt er i gang med en bachelorud-

Frederiksberg hf Resten af landet

Efteråret  
2013

Efteråret  
2014

Efteråret  
2013

Efteråret  
2014

Ikke under uddannelse 65 43 69 46

Under uddannelse: 35 57 31 54

Fag på indgang til erhvervsuddannelse 1 2 3 5

Erhvervsfaglige uddannelser 1 2 4 7

Korte videregående uddannelser
Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil
Tekniske uddannelser
Medier og kommunikation
Fødevarer, bio- og laboratorieteknik
Andre uddannelser

4
2
1
0
0
1

6
3
2
1
1
0

4
2
1
1
0
1

7
3
1
1
1
0

Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Tekniske uddannelser
Sundhedsfaglige uddannelser
Samfundsfaglig, Økonomisk Merkantil
Fødevarer, bio- og laboratorieteknik
Medier og kommunikation
Andre uddannelser

12
6
2
2
1
1
0
0

19
8
2
5
3
1
1
0

14
7
1
3
2
0
0
1

25
13

2
6
4
0
0
1

Bacheloruddannelser
Humanistiske og teologiske uddannelser
Samfundsvidenskabelige uddannelser
Tekniske uddannelser
Naturvidenskabelige uddannelser
Jordbrug, natur og miljø
Ovenstående/ andre uddannelser

18
5
8
1
2
0
1

27
8

10
2
3
2
1

5
1
3
0
1
0
1

10
2
5
1
1
0
1

I alt i procent 100 100 100 100

n 220 220 4.156 4.156
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dannelse (27%), når man sammenligner med hf-studenterne fra 
resten af landet, hvor det kun drejer sig om 10%. Denne forskel 
er stærkt signifikant (p =0.000).

Forskellen på hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus sam-
menlignet med hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet, 
hvad angår valget af henholdsvis mellemlange videregående ud-
dannelser og bacheloruddannelser, er veldokumenteret i en lang 
række undersøgelser, som er gennemført siden 1990’erne3. En 
undersøgelse fra 2007 viste endvidere, at 23% af hf-studenterne 
årgang 1990 fra Frederiksberg hf-kursus femten år senere i 2005 
havde fuldført en lang videregående uddannelse. Til sammenlig-
ning gjaldt det samme kun 10% af hf-studenterne fra hf-kurser-
ne i resten af landet.4 

Tidligere undersøgelser af årgangene 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011 har ligeledes vist, at markant flere af hf-studenterne 
fra Frederiksberg hf-kursus end af hf-studenterne fra hf-kurser-
ne i resten af landet vælger bacheloruddannelser/lange videre-
gående uddannelser.5 

Resultaterne fra denne og de mange andre undersøgelser viser 
således, at Frederiksberg hf-kursus i hvert fald i de sidste godt 
20 år har været vejen til en akademisk uddannelse for mange af 
dets hf-studenter – og i betydeligt højere grad end det ses blandt 
hf-studenterne fra hf-kurserne i resten af landet. Årgang 2013 
bryder ikke dette mønster.

Undersøgelserne af uddannelsesvalgene blandt hf-studenter-
ne årgang 2007 fra Frederiksberg hf-kursus viser også, at æn-
dringerne i forbindelse med hf-reformen fra 2005 ikke har æn-
dret på, at hf-studenterne fra Frederiksberg hf-kursus i meget 
høj grad – og i højere grad end i resten af landet – vælger den 
akademiske vej.

3 Allerup, P., Klewe, L. og 
Skov, P. (1999). Elever fra 
Frederiksberg HF – en un-
dersøgelse af ’93’ årgangen. 
Danmarks Pædagogiske 
Institut., Allerup, P., Klewe, 
L. og Skov, P. (2000). Elever 
fra Frederiksberg HF – en 
undersøgelse af ’95’ årgan-
gen. Danmarks Pædagogiske 
Institut og Klewe, L. (2001). 
Elever på Frederiksberg HF 
– dimittender, afbrydere og 
ikke-mødte fra årgang 1997.

4 Klewe, L. (2007). Højere 
forberedelseseksamen i 40 
år – hvordan er det gået 
hf-eleverne? Danmarks 
Pædagogiske Universitet og 
Frederiksberg hf-kursus.

5 Klewe, L. fire notater 
udarbejdet til Frederiksberg 
hf-kursus i 2009, 2010, 2011, 
2012.
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Mangfoldighed kan føre 
til et bredt sammenhold
Et interview med tidligere elevrådsformand og 
hf-student fra Frederiksberg hf-kursus Jakob 
Kristoffersen.

Han har siddet under den brændende sol i bushen i Australien 
og kigget på kænguruer, og han har kravlet rundt på Bornholms 
klipper som led i sin værnepligt. Det virker derfor helt naturligt, 
at interviewet ikke finder sted på en kedelig københavnsk café, 
men derimod i det vilde vest, nærmere bestemt Aalborg, via e-
mail, hvor Jakob Kristoffersen studerer bæredygtig energiteknik. 
Jakob Kristoffersen er en mand, der hele tiden er på vej. Vinkler 
har spurgt ham om, hvordan han oplevede sin tid som studerende 
på Frederiksberg hf-kursus, og hvad han har med sig i rygsækken 
på sin vej videre gennem uddannelsessystemet og livet.

Jakob Kristoffersen kommer fra Køge og ville egentlig gerne 
have været landbrugsmaskinmekaniker. Det viste sig imidlertid 
at være umuligt at finde en læreplads, og han benyttede derfor 
lejligheden til at se sig om i verden. Efter flere rejser til Austra-
lien og et ophold på Bornholm som værnepligtig i Beredskabs-
styrelsen besluttede han sig for at tage en hf-eksamen for at 
kunne læse videre. Til informationsaftenen på Frederiksberg 
hf-kursus mødte han lærere, der havde »en stor interesse for 
at videregive deres viden«, og efter et foredrag for alle de nye  
studerende med sportspsykolog Erik Østerkjær havde han det, 
der skal til for at gennemføre uddannelsen: Motivation og vilje-

AF KIM INGHOLT-
GAARDE,
lektor i dansk og filosofi
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styrke og, ikke mindst, et åbent sind og lyst 
til at lære.

For før Jakob startede som studerende på 
Frederiksberg hf-kursus, var kreative fag ikke 
noget for ham. Men undervisningen i design 
viste ham en helt ny verden, som han i dag 
ikke ville være foruden. Undervisningen var 
nemlig, husker Jakob, præget af en god dia-
log og et fagligt fællesskab mellem lærer og 
elev. Det gode forhold mellem elev og lærer 
hjalp også Jakob, da han skulle skrive SSO. Det 
var første gang, han skulle skrive så stor en 

opgave, og han var lidt nervøs for, om han kunne klare det. Men 
»med god og konstruktiv vejledning fra lærerens side« blev det 
en lærerig proces, som var med til at »klæde ham fagligt på« til 
de opgaver og projekter, han i dag skriver som studerende på Aal-
borg Universitet. Fællesskabet med de andre elever er også en af 
de ting, som Jakob husker tilbage på fra sin tid på Frederiksberg 

hf-kursus. For der var et godt sammenhold i hans klasse, selv 
om eleverne i klassen havde vidt forskellig baggrund, 

og klassen mødte talstærkt op til fredagscafeer og 
fester. Men Jakob oplevede også fælleskabet som 
formand for elevrådet, hvor han deltog i mange 
spændende debatter og var med til at skaffe ind-
flydelse på skolens liv til eleverne. Som han sagde 
i sin tale ved translokationen foran en festklædt 
aula: »Disse to år har for mit vedkommende været 
et spændende og lærerigt forløb, der har givet mig 

indsigt i, hvordan en skole ledes, men ikke mindst 
i hvordan mangfoldighed kan føre til et bredt sam-

menhold.«

“
For før Jakob startede som 
studerende på Frederiksberg 

hf-kursus, var kreative fag ikke noget 
for ham. Men undervisningen i design 
viste ham en helt ny verden, som han i 
dag ikke ville være foruden. Undervis-
ningen var nemlig, husker Jakob, præget 
af en god dialog og et fagligt fællesskab 
mellem lærer og elev.

Jakob Kristoffersen
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Kære København
På Frederiksberg hf-kursus kommer elever fra 
hele landet. For nogle er det første møde med 
storbyen. Her er Sarah Hammer Pedersens 
kærlighedserklæring til København, hvor der, 
ligesom på FHF, er plads til forskellighed.

Du har befriet mig fra mit jyske mareridt. Befriet mig fra lugten 
af gødning og støjen fra mejetærskeren. Jeg elsker den friske bi-
los i mine røgfyldte lunger og larmen fra det snuskede værtshus 
Grotten.

København, hvad skulle jeg gøre uden dig? Lige siden jeg tog 
mine første skridt, har jeg haft svært ved bankospil, lokalslad-
der og Crazy Daisy, byens lokale og eneste diskotek. Hver fredag 
er der fri fadøl og tysk technoinspireret schlagermusik. I hvert 
hjørne finder du unge fra hele oplandet, iført overalls og træsko. 
De slutter aftenen af med hotdogs fra Tulles Pølsebiks. Jeg tro-
ede, nattelivet var ens alle steder, jeg havde aldrig i min vildeste 
fantasi forstillet mig kulørte drinks, lækker lounge musik og god 
betjening. 

Det var en ny verden, der åbnede sig, da jeg satte mine ben 
i hovedstaden. Jeg oplevede kæmpe menneskekøer på det de  
kaldte Strøget, varme, og shoppeglade mennesker. Jeg har kun 
oplevet så mange mennesker engang før, og det var på det lokale 
kræmmermarked, hvor Kjeld og Hilda gav koncert samme aften. 
Kræmmermarkedet er ikke helt det samme som det berømte Strø-
get. Her sælger man grise, hjemmestrikkede grydelapper, mar-
melade og værktøj. Kræmmermarkedet har aldrig set skyggen 

AF SARAH HAMMER 
PEDERSEN,
elev i 2.Q
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af designermærker, modetøj eller 
generelt noget der er moderne. 

Men det er ikke kun nattelivet 
og Strøget, København har at til-
byde. Den tilbyder nye smagsop-
levelser, og der er noget for en-

hver smag. I min mors køkken bliver der lavet brunkål, brun sovs 
og gerne et svin i ovnen. Der har man aldrig hørt om rå fisk, frozen 
yoghurt og boblethe. I København findes der hjemmesider, hvor 
du kan få bragt alverdens mad ud, lige til din hoveddør. I Viborg 
har vi Viborg pizzeria, og det lukker kl. 21:30. Er du sulten derefter, 
så er det en skam. Vores tankstationer lukker samme tid, som 
bybusserne stopper, nemlig kl 22. Har du aftaler derefter, så kan 
man nemt forvente 5-10 km travetur igennem et barsk terræn. 
Og så er det på eget ansvar at nå sikkert hjem! Nu kan jeg gå ned 
på nærmeste hjørne og finde 7-eleven, den bedste opfindelse 
til dato, slut med at ryge skodder efter kl. 22, fordi man ikke har 
flere cigaretter. Og er man sulten kl. 01 om natten, så kan der også 
rådes bod på det. Alt er muligt i mit skønne København. 

Selvom jeg skulle vænne mig til dig i starten, så har du taget 
mig med storm. Al start er svær, og især kanyler, ludere og lom-
metyve skulle jeg vænne mig til. Den eneste bekymring i Jyl-
land, er at undgå at træde i en hestepære, at se dig for, når du 
skal krydse vejen, så du ikke bliver kørt ned af naboens tunede 
scooter betrukket med lyseblå pels. Og sidst men ikke mindst, råb 
aldrig »Banko«, med mindre du virkelig har fuld plade. De lokale 
bingohajer kan blive dit værste mareridt. De er langt værre end 
rødderne på Blågårdplads. 

Min fremtid ser også mere lys ud i dig, mit skønne København. 
Alle mine veninder er gravide, det blev de lige efter deres pæda-
goguddannelse, selvfølgelig lige efter de havde købt et håndvær-

“
København, du er fabelagtig. Du får mig til 
at leve livet og glemme fremtiden et øje-

blik. Du får fremkaldt alle mine sanser, og jeg lærer 
noget nyt hver dag, takket være dig.
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kertilbud af en lille villa. Hvis jeg ender som jysk Hausfrau som 
25-årig, vil jeg begynde at sniffe lim, eller meget værre, begynde 
at gå til banko. 

I København kan du være »cougar«, du kan være tudsegam-
mel, prop fyldt med botox, gå på diskoteker, hvor aldersgrænsen 
er 30 år, så du ikke engang føler dig gammel, plus du kan komme 
sammen med en knægt, der er lige så gammel som din søn. Kø-
benhavn, du er fabelagtig. Du får mig til at leve livet og glemme 
fremtiden et øjeblik. Du får fremkaldt alle mine sanser, og jeg 
lærer noget nyt hver dag, takket være dig.

Før jeg kom til København havde jeg aldrig set to mænd hånd 
i hånd, eller kvinder for den sags skyld. Jeg havde heller aldrig 
stiftet bekendtskab med en mand i dametøj, eller set hjemløse 
folk. Alt er muligt, og du accepterer alle søde København! 

Nu kan jeg endelig springe ud som transseksuel lebbe, og leve 
som cougar resten af mit liv. Mange tak København, jeg skylder 
en omgang!
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At spise en del  
af Tyskland
Brandenburger Tor, Rigsdagen og Berlinmuren er 
hvad de fleste forbinder med Berlin. Men Berlin 
byder på meget mere end disse seværdigheder; 
for eksempel kan man gå på Imbiss og spise pølser. 
Men disse pølser er noget ganske andet end en 
normal, ristet, dansk pølse. For på en Imbiss finder 
man currywurst der direkte oversat betyder 
karrypølse. Jeg er på studietur i Berlin og er taget 
til Schönhauser Allee for at smage på denne 
kuriositet. 

En glorificeret pølse
Imens jeg går ned ad Schönhauser Allee for at finde en Imbiss, 
tænker jeg på hvor fedt det bliver at sætte tænderne i en læk-
ker, sprød, gyldenristet pølse, og hvordan smagen af den der-
tilhørende sovs vil hensætte mig i en indtil nu ukendt form for 
orgastisk nydelse. At drikke en kold øl samtidig med vil være prik-
kerne over Schön. Det er ikke kun mig der er gået pølseamok. Hele 
Tyskland synes at være gået den samme vej. Den populære tyske 
rockstjerne Herbert Grönemeyer har således skrevet en sang om 
den, og der er sågar skrevet en tyk bog om den som løfter den 
op på et hidtil uset mytologisk niveau, en skabelsesberetning af 
en anden verden. 

Tyskernes ophøjelse af currywurst er ingen tilfældighed. For 

AF SØREN V. PRANG, 
2.X 
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tyskerne har nemlig i mange 
år måttet se på skam med 
alt hvad der hidrørte deres 
egen nationale stolthed. Men 
i de senere år efter Tysklands 
genforening er man igen be-
gyndt at kippe med flaget og 
være stolt over at være tysk. 
Denne genopblomstring af na-
tionalstoltheden og dyrkelsen 
af det typisk tyske har været 
en nødvendighed for at knytte 
det splittede land sammen i et 
stort fælleskab. Den form for 
nationalisme man er begyndt 
at dyrke, er den såkaldte ‘po-
sitive’ nationalisme hvor kun 
de ting som anses for at være 

ufarlige, dyrkes såsom det tyske fodboldlandshold og currywurst. 

Tarm af efterkrigsårene 
Grunden til at currywurst ses som værende noget typisk tysk, 
skal findes i årene efter Anden verdenskrig. Sagen var nemlig den 
at kårene var trange i efterkrigstidens Tyskland, og der var man-
gel på stort set alt. Selv den tyske bratwurst var hårdt ramt for 
man kunne ikke længere skaffe sennep som ellers var bratwur-
stens tro følgesvend. Så for at løse dette problem fandt man på 
den sovs currywurst bliver serveret med. For Tyskland afspejler 
den fedtede overflade pølsen har i dag altså den tyske ukuelighed 
og opfindsomhed der gav sig til kende efter krigen. Spisen blev 
desuden også utrolig populær i både Vest- og Østtyskland, dog 

“
Tyskernes ophøjelse af currywurst er ingevn 
tilfældighed. For tyskerne har nemlig i mange 

år måttet se på skam med alt hvad der hidrørte de-
res egen nationale stolthed. Men i de senere år efter 
Tysklands genforening er man igen begyndt at kippe 
med flaget og være stolt over at være tysk. Denne 
genopblomstring af nationalstoltheden og dyrkelsen 
af det typisk tyske har været en nødvendighed for at 
knytte det splittede land sammen i et stort fælleskab. 
Den form for nationalisme man er begyndt at dyrke, 
er den såkaldte ‘positive’ nationalisme hvor kun de 
ting som anses for at være ufarlige, dyrkes såsom det 
tyske fodboldlandshold og currywurst.
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med lidt variation, for i Østtyskland spises pølsen uden skind. 
Dette skyldes manglen på svinetarm i det tidligere Østtyskland. 
Currywurst har desuden sit eget museum, og det diskuteres også 
om currywurst blev opfundet i Berlin eller Hamburg. Og nu går 
der helt politik i den, for de tyske politikere bruger den også i po-
litisk øjemed når de skal virke mere folkelige. Man forestiller sig 
levende Helle Thorning-Schmidt spise en frikadelle for at gøre sig 
selv mere spiselig for vælgerne.

At være på Imbiss
Jeg er kun gået et lille stykke hen ad gaden før jeg får øje på en 
Imbiss der har knaldet et skilt op med et motiv af en smilende, 
glad gris der holder et menukort. Grotesk og smagløst, men sam-
tidig dragende. Det virker som det helt rigtige sted at prøve en 
currywurst. Meningen var ellers at jeg skulle prøve det berømte 
Konnopkes Imbiss hvor det er almindeligt at der er lange køer ude 
på vejen. Men denne Imbiss tiltalende 
ydre, og det faktum at jeg er sulten og 
ikke har lyst til at stå at vente i en kø, 
er nok til at få mig til at gå ind. Så jeg 
åbner glasdøren og træder ind imens 
en klokke bimler. Klokken bryder den 
tavshed der hersker inde i forretnin-
gen, og de to midaldrende ekspeditri-
cer bag køledisken, der er fyldt med 
diverse pølser, stege og skinker, kig-
ger hen på mig. Det samme gør de tre 
mandlige kunder før de igen gnasker 
videre på deres indsovsede retter. 
Den ene ekspeditrice kigger stadig-
væk på mig da jeg når hen til kassen 

“
Jeg studerer nøje pølsen inden jeg be-
gynder at skære i den. Pølsen er ligeså 

tyk som en medisterpølse, og den underlige 
lummerbrune rynkede overfladede afslører at 
denne skindløse svaber har ligget dejlig langt tid 
i friturebadet. 
Jeg begynder ængsteligt at skære i pølsen og 
putter det første stykke i munden. Pølsen har en 
gummiagtig konsistens, men smager ikke rigtig 
af noget. Den vamle konsistens er derimod nok 
til at få mig til at fortryde at spise færdig.
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for at bestille en currywurst. »Hallo«, siger hun mens jeg forsøger 
at svare tilbage på mit gebrokne tysk. »Hallo, Ich will haben ein 
currywurst menu«. Ekspeditricen kigger nu lettere forvirret på 
mig. »Bitte?«, siger hun. Men jeg får heldigvis peget på et menu-
kort der ligger på disken, og katastrofen er afværget. Jeg betaler 
et par euro for retten, og efter få minutter er der serveret. 

Ned med svinet!
Currywurst-retten jeg får serveret, er helt klassisk. Den består 
af en friteret pølse, som er overhældt med en blanding af stærk 
tomat og worchestersovs overdrysset med karry, og ved siden af 
pølsen ligger et flute. Jeg studerer nøje pølsen inden jeg begyn-
der at skære i den. Pølsen er ligeså tyk som en medisterpølse, og 
den underlige, lummerbrune rynkede overflade afslører at denne 
skindløse svaber har ligget dejlig langt tid i friturebadet. 

Jeg begynder ængsteligt at skære i pølsen og putter det første 
stykke i munden. Pølsen har en gummiagtig konsistens, men 
smager ikke rigtig af noget. Den vamle konsistens er derimod nok 
til at få mig til at fortryde at spise færdig. Men jeg er ikke kom-
met helt herhen for bare at droppe det så hurtigt. Så for at fjerne 
opmærksomheden fra hvordan det er at spise, begynder jeg at 
kigge rundt, men mit blik ender på tallerkenen hvor jeg ikke kan 
abstrahere fra pølsens blege indmad der er spækket med store, 
hvide fedtstykker. Endnu engang er det ved at være for meget, 
men sovsens smag af karry og ketchup hjælper på sagerne, og 
det sidste stykke glider ned. Nogen øl har jeg bestemt ikke lyst til. 

Currywurst indfriede bestemt ikke mine forventninger – måske 
skal man være tysker for at kunne sætte rigtig pris på en omgang 
currywurst? Uanset hvad svaret er, er jeg i hvert fald en kulina-
risk oplevelse rigere.
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Med 2.T i Barcelona
En billedcollage fra en vellykket studietur  
til Barcelona. 

Det var en stor oplevelse for os alle at besøge Barcelona. Vej-
ret i oktober var fint med en masse solskin, men ikke for varmt. 
Vi besøgte flotte museer, f.eks. Picasso og Miro museet. Det var 
også interessant at se det maritime museum, og museet om den 
spanske borgerkrig var også spændende. Vi var imponerede over 
Gaudis Park Güell og ikke mindst La Sagrada Familia, der var helt 
overvældende smuk og inspirerende. 

Trods de sædvanlige forskelligheder i klassen kom vi godt ud 
af det med hinanden – og også med lærerne, som var meget for-
stående over for vores forskellige ønsker og indfald. Uden for det 
fælles program gik det også fint med at finde ud af, hvor klassen 
ville hen, både når vi skulle ud og spise, eller ud og have en øl. Alt 
i alt en super vellykket studietur.

AF IDA WINTHER LARSEN 
OG CECILIA DEELA,
2.T



Gallafest

Fotograf Kirstine Ploug
42



43

Hvem er jeg,  
og hvad vil jeg? 
Ovenstående spørgsmål er noget, alle mennesker undrer sig over, 
og før eller siden spørger sig selv om. Det er jeg ikke i tvivl om. 
Nu er du landet her på Frederiksberg hf-kursus, hvilket i første 
omgang fortæller noget om, hvem du er. I anden omgang fortæl-
ler det også noget om, hvad du vil som menneske. Du har altså 
besluttet dig for at tage første skridt i retningen mod det, du gerne 
vil – eller tror du gerne vil, men det siger også noget om dig som 
menneske. Det fortæller, at du gerne vil, eller at du i hvert fald 
prøver at finde ud af, hvad du vil. Men hvordan kommer man så 
helskindet igennem de næste to år? 

Fra en samværskultur til en anden 
Når man starter på hf, så kommer man med stor sandsynlighed 
fra en samværskultur til en anden. Det vil altså sige, at man skal 
prøve at indfinde sig under nogle nye normer for samvær. Samti-
dig kommer man med forskellige baggrunde, forskellige erfarin-
ger og forskellige værdier. De baggrunde, erfaringer og værdier 
skal nu tilpasses den ny samværskultur, men man må heller ikke 
give afkald på dem. Idet de er en del af ens kerne som menneske, 
der er med til at definere en. I den forbindelse er det vigtigt, at 
man som menneske på empatisk vis er i stand til at kunne vise 
en form for rummelighed og respekt for andres baggrunde, er-
faringer og værdier. For alle ved jo, at ikke to mennesker er ens. 

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag … og fredag
Dagene på hf vil med stor sandsynlighed føles lange og uover-

AF SIGNE SØGARD 
GROTH, 2.Ø
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kommelige i perioder, men det hænder også, at de kan føles korte 
og overkommelige. Man stempler ind mandag (måske ramt af 
tømmermænd fra weekendens udskejelser eller træthed grundet 
arbejde), og pludselig er det fredag. Ugerne går stærkt, og inden 
man har set sig om, er de to år fløjet afsted. Men hvad er forud-
sætningerne for at komme igennem dagene, ugerne, månederne 
og de i alt to år på FHF? 
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Survival guide til hf
Det første trin er mod. Mod 
til at indgå i dialog med dine 
klassekammerater og under-
visere. Mod til at stå ved dig 
selv som menneske og mod 
til at turde kommunikere med 
andre mennesker om dine fø-
lelser og behov i forbindelse 
med din skolegang. I samtalen 
åbenbarer man sig og viser, hvem man er. Mod skaber forudsæt-
ning for deltagelse i faglige og sociale sammenhænge mennesker 
imellem, mens dialogen også modner os som mennesker. 

Det andet trin er en god klasserumskultur. Klasserumskulturen 
har som mål at inkludere og engagere os elever. Derfor skal man 
som studerende gøre sig nogle tanker om, hvad en god klasse-
rumskultur er, for dernæst at italesætte det i samlet flok. Det 
vil sige, at fællesskabet er med til at forme den enkelte gennem 
dialogen. Klasserumskulturen er altså de normer, værdier, roller 
og generelle forståelser, der er i en klasse om, hvad det vil sige at 
gå på hf, og hvordan man bør opføre sig. Det kan virke åndsvagt 
at skulle italesætte den slags, fordi vi ofte har en forudgående an-
tagelse af, hvad et godt arbejds- og læringsmiljø er. Det er her vig-
tigt at understrege, at dette ikke kan italesættes for lidt både af 
lærere og studerende. Klasserumskulturen spiller altså en central 
rolle for vores motivation, læring og deltagelse i forbindelse med 
hf. Den gode klasserumskultur styrker fællesskabet i klassen og 
den enkeltes mulighed for at gennemføre det 2-årige forløb på hf. 

Det tredje trin er ansvar. Ansvar for sig selv først og fremmest. 
Hvis man som elev først og fremmest starter med at tage ansvar 
for sig selv og sin egen læring, har man et godt udgangspunkt til 

“
Mod til at stå ved dig selv som menneske, og 
mod til at turde kommunikere med andre men-

nesker om dine følelser og behov i forbindelse med 
din skolegang. I samtalen åbenbarer man sig og viser, 
hvem man er. Mod skaber forudsætning for deltagelse 
i faglige og sociale sammenhænge mennesker imel-
lem, mens dialogen også modner os som mennesker.
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at starte med. Dernæst kommer ansvaret i forbindelse med ens 
klassekammerater og det fællesskab, der er i klassen. Det vil sige, 
at man også skal kunne være i stand til at tage ansvar i sociale 
sammenhænge. Hvis en medstuderende eksempelvis ligger syg 
med influenza og er kommet lidt bagud i engelsk, så tager man 
lige hånd om vedkommende. Sidst men ikke mindst skader det 
heller ikke at føle et ansvar over for de undervisere, der dagligt 
bruger tid på forberedelse og planlægning. Ligesom man på ar-
bejdsmarkedet også har et ansvar over for sin arbejdsgiver. 

Det er ikke karakteren, der definerer dig!
På hf er det ikke standpunkts- og årskarakterer, der sætter dags-
ordenen. Det er lysten til at tilegne sig viden i de forskelige fag 
og motivationen for at gennemføre, der er guleroden. Som stu-
derende får man A-B-C-D »karakterer«, der fungerer som en 
guideline for den enkelte. Bogstavet fortæller, om man er med, 
har en forståelse for det specifikke fag og er studieaktiv. Man har 
dernæst en dialog med sin kontaktperson, som er én af de lærere, 
der er tilknyttet klassen. I den forbindelse har man en dialog om, 
hvordan det går, hvor man som elev er lige nu, og hvad der skal 
arbejdes med fremadrettet. Igen spiller kommunikationen altså 
en vigtig rolle og danner dermed et grundlag for den kommende 
læring.

Ta’ med på studietur
En oplagt mulighed for at styrke fællesskabet i klassen er at tage 
med på studietur. Ikke nok med at man får et afbræk fra undervis-
ningen og de normale hverdagsrutiner, man får også nogle gode 
og sjove oplevelser sammen uden for de vante rammer. Man er 
sammen på en anden måde og i en anden kontekst, og det åbner 
for nye dialoger, om det så er om Francos monument eller en læk-
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2.Ø på studietur i 

Madrid

ker spansk bartender. Studieturen giver dig en mulighed for at se 
dine klassekammerater i et andet lys og ikke blot snakke med dem 
gennem dit nyerhvervede halv-akademiske sprog. Du får en bid 
af dem, og de får en bid af dig. 
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Det lille fællesskab i den 
store metropol
Med 2.U i Jack the Rippers fodspor i London.

Dialog går forud for enhver studietur. Hvor skal vi hen? Hvad er 
formålet? Hvor meget må det koste? Hvor mange vil med? Det er 
vigtige spørgsmål, der skal adresseres, og konklusionerne er med 
til at skabe det fællesskab, der drager på eventyr sammen. Sådan 
var det også i 2.U, hvor en kerne på 13 kursister tog med de to 
lærere til London for at udforske 2. verdenskrig og Jack the Ripper.

For at spare mest muligt på omkostningerne ved at bo havde 
vi i fællesskab arrangeret overnatning ved Elephant & Castle i 
Sydlondon, som vel svarer til Nordvest i København i og med, 
at det er underlagt fornyelse, men stadig har den gamle, brune 
charme a la en bodega. Kursisterne boede flot på et temmelig nyt 
vandrehjem, men lærerne havde flottet sig med indkvartering på 
Hampton Court Palace (hvilket så åbenbart betyder »dyrt, men 
uhyggeligt og støvet værelse« på sydlondonsk).

Kursisterne havde alle forberedt små oplæg om 2. verdenskrig, 
som var fordelt ud over de forskellige dage, og London viste sig 
fra sin bedste side med flot solskin og kun en smule blæst. Efter at 
have besøgt WWII Memorial gik turen forbi Tower of London, der 
fejrede 100-året for 1. verdenskrig ved at have Tower of London-
bløde, røde blomster for alle de faldne soldater over Tower Bridge 
og forbi Westminster og Big Ben. 

Men turen bød naturligvis ikke kun på lærende fællesskaber. En 
aften samledes vi alle på god engelsk manér på en pub, hvor alle 
blev inddelt i kreative grupper og stillet over for diverse udfordrin-

AF RASMUS 
 SKOVGAARD 
 JØRGENSEN,
lektor i engelsk



ger, der både krævede indbyrdes 
dialog, men også dialog med 
Londons beboere. En udfordring 
bestod i at skaffe et æg uden at 
betale for det, mens en anden 
udfordring gik på at indspille en 
musikvideo eller finde vej hen til 
et skilt, der skulle aflæses.

Onsdag efter mørkets frem-
brud var der indbudt til guidet 
tour rundt i Whitechapel-om-

rådet, hvor Jack the Ripper hærgede. I lyset af de seneste dna-
spor og litterære udgivelser var det interessant og relevant at se, 
hvordan Jack the Ripper stadig fascinerer og skræmmer. Vores 
guide var selv yderst fascinerende og vidende, hvilket virkede 
dragende, men også lidt urovækkende. Han var samtidig hurtigt 
og dygtig til at stille de kritiske spørgsmål i forbindelse med de 
seneste oplysninger i sagen på en troværdig måde. Både kursister 
og lærere blev draget af hans entusiasme, viden og energi. Sikke 
en tur, sikke en fortælling, sikke en masse blod og ondskab.

Den sidste del af ugen stod på mere jordnær (eller måske under-
jordnær) søgen efter viden, da vi besøgte Imperial War Museum og 
Churchills bunker, som han benyttede sig af under 2. verdenskrig. 
Vi fik set vigtige telefonlinjer, små opholdsrum, enorme tanks og 
kanoner samt V2-raketten og andre vigtige ting, der kan bruges 
i forbindelse med kult-eksamen. Heldigvis var der små, søde og 
nysgerrige egern lige ude i parken, som kunne genetablere vores 
tiltro til det gode i naturen.

Fredag gik turen tilbage til København. Fællesskabet var ud-
mattet, men mætte og tilfredse. Alle var enige om, at det havde 
været en god tur. Ikke kun fordi alle tilegnede sig viden, men også 

“
Onsdag efter mørkets frembrud var der 
indbudt til guidet tur rundt i Whitechapel-

området, hvor Jack the Ripper hærgede. I lyset af 
de seneste dna-spor og litterære udgivelser var det 
interessant og relevant at se, hvordan Jack the Rip-
per stadig fascinerer og skræmmer. Vores guide var 
selv yderst fascinerende og vidende, hvilket virkede 
dragende, men også lidt urovækkende.
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fordi fællesskabet udviklede sig, da vi stod over for udfordringer, 
der ikke var dagligdags, og som man ikke bare kunne ignorere ved 
at melde sig ud.



52 Gallafest

Fotograf Kirstine Ploug
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Fire værelser,  
et fællesskab og  
en »lugt« der ikke  
kan vaskes af
Med 2.Z på studietur i Dublin.

På en hel normal, hektisk formiddag i Københavns lufthavn man-
dag den sjette oktober klokken lidt i tolv kunne man, hvis man 
kiggede godt efter, finde hvad de fleste måske ville definere som 
en lettere spøjs forsamling. Ovre i hjørnet ved terminal to stod en 
flok unge mennesker med deres baggage. At dømme efter små-
snakken og kropssproget var de umiddelbart sammen, men om 
de skulle være væk en lille weekend eller en måned var ikke til 
at gætte, for kufferter og tasker var nemlig i alle størrelser, farver 
og former at finde.

Jeg kan på dette tidspunkt tillade mig at afsløre, at den om-
talte forsamling var ingen ringere end min klasse, nemlig 2.Z 
på Frederiksberg hf-kursus, som består af mange spraglede og 
forskellige slags mennesker. Ryster man posen med elever fra 
2.Z og trækker en tilfældig, kan man f.eks. være så heldig, at 
man kommer ud med en vaskeægte fagmand. Vi har alt fra tid-
ligere, erhvervsuddannede elektrikere, vvs-installatører, frisører, 
militærmænd eller håndværkere. Ligeså kan man også være så 
heldig at finde sig en kreativ sjæl der har et efter-, høj-, eller pro-
duktionsskole ophold med sig på bagen. Der findes unge men-
nesker, der har været længe ude på arbejdsmarkedet for derefter 

AF NADJA LYNGE JENSEN,
2.Z



54

at skifte mening, unge mennesker 
der mere eller mindre kommer lige 
fra »folkeren« og samtidigt unge 
mennesker der ikke har set skyg-
gen af en bog i mange år. Der er en 
bred vifte at vælge imellem, men 
en ting har vi dog alle tilfælles: 
Vi har alle smagt på livet inden vi 
kom hertil – vi har alle noget med 
i vores baggage i vores helt egen 
størrelse, farve og form. På trods 

af vores forskellige veje var vi dog alle endt med at stå her sam-
men i Københavns lufthavn klokken lidt i tolv, på vej mod Dublin. 

Vores flyvetur gik nemt og smertefrit, og på trods af at vi havde 
en smule komplikationer med at finde frem til vores hostel da vi 
ankom, lykkedes det, og vi fik indlogeret os på de fire forskellige 
værelser vi skulle bo på. Den første dag i Dublin stod i naturens 
tegn, og som vi alle drog afsted til nationalparken Glendalough og 
middelalderlandsbyen Kilkenny, satte vi os i vores vante sociale 
grupper i bussen. Alle, der har gået i en hvilken som helst form for 
skoleklasse, kender til den naturlige opdeling, der sker, når man 
bringer en masse forskellige mennesker sammen. Selvom at vi 
alle er så forskellige, som vi er, som nævnt i overstående afsnit, 
findes sådanne små grupper naturligvis også i vores klasse. På 
trods af disse små grupper virkede det dog som om at »skovens 
dybe, stille ro« i nationalparken havde en vis effekt på vores unge 
sind, for inden længe lignede det, at man begyndte at have dia-
loger på tværs af de ellers vante grupper. Hyggesnak fandt sted, 
og en del idéer om morgendagens fremlæggelser blev delt. Man 
kunne fornemme en let dirren af nervøsitet over disse fremlæg-
gelser. Dag tre i Dublin indtrådte, og programmet stod den dag 

“
Som vi sad der alle sammen og nød vores 
mad på Irlands ældste pub, lignede vi den 

samme spraglede gruppe, som vi gjorde, da vi tog 
afsted. På trods af at vi alle havde sovet på fire 
forskellige værelser i løbet af turen, var det dog 
lykkedes os alle, ved hjælp af dialog og ren dansk 
hygge, at skabe os et stort fællesskab, fuldstæn-
digt ligesom rundt om bordet på pubben.
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på byvandring med elevoplæg omkring forskellige bygninger og 
andre seværdigheder, vi kom forbi på vejen. På trods af gråt og 
vådt vejr traskede vi gaderne tynde, og alle fremlæggelserne blev 
fremført af våde, men glade elever, hvis nervøsitet virkede til at 
være forsvundet som dug fra solen. Den kvikke elev vil måske 
kunne argumentere for, hvordan gårdagens dialoger på tværs af 
de normalt ellers fastsatte sociale grupper kunne have igangsat 
dette, men dette vil jeg lade fantasien om. På fjerdedagen stod der 
skrevet med sirlig skrift på vores plan, hvorledes at dagen skulle 
bruges på det berømte fængsel Kilmainham Gaol i Dublin, men 
desværre viste det sig, at der på daværende tidspunkt var booket 
for rundvisninger langt ind i år 2015. Innovative og lynhurtige, 
som vores lærere nu er, udtænkte de dog hurtigt en nødløsning, 
og tilbage på pladsen ved vores hostel udforskede vi Irlands be-
folkning, kultur og historie ved hjælp af en kreativ skattejagt. 
Der blev interviewet lokale, skabt flag ud af, hvad der lige var til 
at finde, og løst gåder. Indimellem dukkede der også nogle spøjse, 
lettere irrelevante, men sjove indfald op. For eksempel lød en af 
opgaverne, at man skulle skaffe sig et æg - uden at købe det. Kun 
en enkelt gruppe lykkedes det at løse denne opgave, fordi en elev 
tilfældigvis havde et æg tilbage fra morgenmaden. 

Den sidste dag gjorde klassen en dyd ud af at finde en restau-
rant, hvor der var plads til at alle kunne spise sammen – og det 
lykkedes skam også. Som vi sad der alle sammen og nød vores 
mad på Irlands ældste pub, lignede vi den samme spraglede grup-
pe, som vi gjorde, da vi tog afsted. På trods af at vi alle havde sovet 
på fire forskellige værelser i løbet af turen, var det dog lykkedes 
os alle, ved hjælp af dialog og ren dansk hygge, at skabe os et stort 
fællesskab, fuldstændigt ligesom rundt om bordet på pubben. 

En lille uges tid efter vores hjemkomst modtog vi alle en sms 
fra en af vores lærere, som fortalte os, at hans kæreste ved hans 
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hjemkomst havde bemærket, at hans taske lugtede fælt, hvilket 
han beklagede meget, hvis nogen havde bemærket, men han 
kunne simpelthen ikke finde kilden til lugten. Et par timer efter 
modtog vi endnu en sms, hvori han fortalte, at han nu havde 
tømt hele sin taske uden held. Til sidst var han stødt på et rum i 
sidelommen, hvori der befandt sig: ægget fra skattejagten. 

Fuldstændig ligesom at lugten fra ægget i hans baggage på 
mystisk vis fulgte vores lærer i flere uger, hersker der ingen tvivl 
om, at »lugten«, i form af de oplevelser vi har taget med os fra 
den studietur , som vi elever nu har med i vores baggage, også vil 
følge os i lang tid efter. 
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Fællesskab trods 
 religiøse forskelle
Med 2.Q på studietur til Amsterdam.

I oktober rejste 2.Q til Amsterdam. Vi, deres lærere i hhv. religion 
og engelsk, havde sammensat en tur, der havde som sit mål at 
undersøge byen fra en kulturhistorisk, historisk og religionsfag-
lig vinkel, og ud over det rent faglige indhold glædede vi os til at 
møde en by og en befolkning, for hvem tolerance, dialog og rum-
melighed er nøgleord. 

En af turens store oplevelser var en guidet cykeltur gennem 
gader og stræder, over broer og langs kanaler. Inspireret af kol-
legers gode erfaringer havde vi valgt et lille bureau med unge, 
entusiastiske guider, som i den grad var med på at vise os, hvad 
der sker på den alternative byrumsscene. Og der sker en hel del, 
for bystyret i Amsterdam sætter meget ind på at give plads til de 
unge kunstnere. Vi stoppede op ved små, spændende, innovative 
gallerier, hvis ejere gav sig tid til at tale med os og fortælle. Vi blev 
introduceret til nogle af Amsterdams subkulturer og så street art 
og squats – huse, der havde været, eller var, overtaget af unge 
bz’ere, og hvis mure nu i sig selv er ‘gallerier’. 

Vi danskere er jo selv et cykelfolk, og derfor var det yderst 
interessant (og lidt af en udfordring) at opleve, hvordan cyklist-
mentaliteten og – faciliteterne – er radikalt anderledes i et næ-
sten-naboland som Holland. Cyklister er et helt almindeligt syn i 
Amsterdam, men det betyder ikke, at byen, ligesom København, 
er indrettet til dem. Vi fik en på opleveren, mens vi som en om-
fangsrig slange af – ind imellem måske en anelse for kåde – dan-

AF ANNE DORTE 
 FRIDBERG, 
lektor i engelsk  
og dansk 
OG CHRISTOPHER 
HEGNER,
årsvikar i religion



skere snoede os ud og ind mel-
lem travle forretningskvinder, 
turister med kufferter, biler, 
knallerter og andre cykelturi-
ster på fortove og veje og hen 
over brostensbelagte broer, 
pladser og boulevarder. Der røg 
en enkelt cykelkæde undervejs, 
men ellers nåede vi helskindet 
tilbage og kunne senere på da-
gen nyde en fantastisk kanal-
rundfart med samme søde og 
meget vidende guide, som viste 
os byen fra vandsiden, hvilket 

kun gjorde fortællingen om Amsterdam med dens bygninger, 
kvarterer, historie og helt særlige kultur endnu mere interessant. 

Dagen efter stod i religionsfagets tegn. I forhold til historie- og 
religionsfagene var turen centreret omkring Hollands historie i 
1500- og 1600-tallet, hvor landet ud over en længere politisk kon-
flikt om uafhængighed fra Spanien også gennemgik en reforma-
tion af kirken. Denne reformation fik primært sin inspiration i den 
calvinske protestantisme, som eleverne hjemmefra kort var blevet 
introduceret til i relation til undervisningen i den danske reforma-
tion. Der var dog aldrig tale om en fuldstændig omvendelse af alle 
landets eller byens borgere, hvilket har gjort, at byen Amsterdam 
og landet Holland ofte bliver fremhævet for sin særligt religiøse, 
men også generelle tolerance og forskellighed. På turen besøgte 
vi derfor en såkaldt schuilkerk (kirke i skjul), som blev benyttet af 
Amsterdams katolikker i 1600-tallet. Her kunne de praktisere de-
res religion i det private, hvilket blev tolereret af myndighederne, 
selvom byen officielt var calvinsk protestantisk og i konflikt med 

“
Der var dog aldrig tale om en fuldstændig 
omvendelse af alle landets eller byens bor-

gere, hvilket har gjort, at byen Amsterdam og landet 
Holland ofte bliver fremhævet for sin særligt reli-
giøse, men også generelle tolerance og forskellighed. 
På turen besøgte vi derfor en såkaldt schuilkerk (kirke 
i skjul), som blev benyttet af Amsterdams katolikker i 
1600-tallet. Her kunne de praktisere deres religion i 
det private, hvilket blev tolereret af myndighederne, 
selvom byen officielt var calvinsk protestantisk og i 
konflikt med mange katolske magter.
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mange katolske magter. I forlængelse af 
dette besøg gik turen også forbi den gamle 
hovedkirke i Amsterdam, Oude Kerk, som 
i reformationsperioden blev omdannet til 
en streng calvinsk kirke uden religiøse bil-
leder og prangende udsmykning. I dag er 
kirken et museum. Vi blev vist rundt af en 
yderst kompetent og meget rar og tålmo-
dig, ældre herre, Herbert van Hasselt (hvis 
nogen skulle føle sig inspireret til et besøg), 
som fortalte levende om kirkens historie 
og kuriositeter, bl.a. om Saskia van Uylenburgh, gift med den be-
rømte maler Rembrandt van Rijn, hvis gravsten i kirkens gulv er 
placeret, så den hvert år d.8. marts præcis kl. 8.39 om morgenen 
et kort øjeblik rammes af solens stråler. En gruppe af elever lagde 
også vejen forbi byens jødiske museum og dens synagoge, som 
også afspejler den særlige religiøse mangfoldighed i Amsterdam.

Vi sluttede den faglige del af turen af med et besøg på det 
nyrestaurerede Rijksmuseum, hvor vi, foruden at høre om Hol-
lands æra som opdagelsesrejsende nation og kolonimagt, fik set 
og arbejdet med kunst af bl.a. Rembrandt og Vermeer. Det var 
en god studietur. Vi oplevede en masse både af faglig og mindre 
faglig art; fra den mindre faglige ende kan nævnes, at eleverne fik 
prøvet at bo på hostel midt i Red Light District med alle kvarterets 
barer, diskoteker og øvrige fristelser temmelig tæt på, og alligevel 
var der stort set fuldt fremmøde til alle de planlagte ture. Der var 
udbredt sammenhold og tolerance eleverne imellem og en god 
dialog mellem elever og lærere, selv om sidstnævnte ind imellem 
var nødt til at hæve stemmen en anelse, når bølgerne gik for højt. 
Men sådan er det – træerne vokser jo ikke ind i himlen – og vi kom 
hjem til København med oplevelsen af en udbytterig tur. 



62 Elevarbejde i  billedkunst brugt til Go Card
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Dage i Madrid
Et essay om Y-klassens studietur til Madrid

Umiddelbart kunne det virke overraskende at den glødende, unge 
ekspressionist Tom Kristensen giver sin blændende beskrivelse 
af sit ophold i Madrid i rejsebogen En Kavaler i Spanien fra 1926 
den nøgternt, underspillede titel Dage i Madrid. Men når man har 
læst hans essay, giver det alligevel mening. For beskrivelsen af 
den spanske hovedstad er skrevet med det for ekspressionismen 
karakteristiske dobbeltblik med fokus på følelsesmæssig ambiva-
lens, med sans for oplevelsens modsætningsfylde, så den neu-
trale titel er velvalgt, for i Tom Kristensens optik er Madrid både 
festlig og grim, så derfor ingen skamrosende superlativer i titlen. 

Undskyld den noget lange intro, men sagen er, at 2.Y og deres to 
kavalerer, samfundsfagslæreren Mogens Jensen og dansklæreren 
Hans Kargaard, hjemmefra havde valgt at gå i Tom Kristensens 
fodspor den første dag på studieturen i Madrid.

Visse formaliteter skulle dog være på plads, inden y- klassen 
kunne begive sig ud på denne odysssé fra Gran Via /Puerta del 
Sol til El Retiro-parken, hvor de to kavalerer, der aldersmæssigt 
er som skabt til navnet på denne park, kunne vinke adiós til ele-
verne og bevilge dem lærerfri tid. Et ikke uvæsentligt pædagogisk 
værktøj på en studietur. Og meget passende kunne de to herrer 
retirere til parken – for i Tom Kristensens ånd at nyde den uund-
gåelige vermouth. 

Men – a propos formaliteter – så lander man jo ikke på Puerta 
del Sol, når man flyver til Madrid. Og anbefalet af vores vært på 
lærernes apartamento tog vi alle taxaer fra lufthavnen til de seks 
forskellige destinationer, som vores elever på vanlig senmoder-

AF HANS KARGAARD
lektor i dansk og studie-
vejleder
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ne, anti-kollektivistisk vis havde valgt at indlogere sig på. Men i 
Madrid var der netop denne søndag cykelløb - ikke La Vuelta - men 
motionscykelløb. Alle der havde noget, der bare lignede en cykel, 
var i sadlerne, hvilket gjorde enhver tilnærmelse til el centro per 
automóvil til en nærmest umulig opgave. Det afholdt selvfølgelig 
ikke taxachaufførerne i at kræve dobbelt op for turen, selv om vi 
blev sat af et godt stykke fra det område, hvor vi skulle bo. 
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Jeg skulle have været taxachauffør skrev Onkel Danny engang 
et digt om. Mon asfaltrottens iscenesættelse af sig selv og fasci-
nation af metieren som cab driver to end all cab drivers også gjaldt 
det uundgåelige plattenslageri? Pointe – tag metroen! Men min 
caballero Mogens Jensen er tillidsmand og vant til hårde forhand-
linger på hjemmefronten, så vi slap med de obligatoriske 20 euros.

Vores odyssé i digterens fodspor starter ved Gran Via-metroen, 
hvor eleverne er sat stævne, og alle møder på mirakuløs vis op til 
den aftalte tid. Derefter promenerer vi ned, ikke til Costa, men til 
Puerta del Sol, som af Tom Kristensen introduceres på følgende 
vis:

Pladsen Puerta del Sol er Madrids mund. Den skriger. 
Jeg boede i en celle på en tredjesal … Og jeg havde mange 
kloster fantasier de dage, jeg var i Madrid.

Men det bliver heldigvis ved tanken, i hvert fald begiver Tom Kri-
stensen sig ud af sin tømmermandshallucinerede munkecelle og 
kaster sig ud i det højrøstede Madrid … og fandt takten i trafikken 
på Puerta del Sol, Madrids larmende gulspurvetakt.

Hvor vidt Y-klassen fandt ‘gulspurvetakten’ på vejen mod Pra-
do-museet er ikke godt at vide, men alle når da i samlet flok frem 
til Calle de Alcalá, som giver vores turguide lejlighed til at reflek-
tere over et af ekspressionismens dogmer: Hæslighedens eller 
grusomhedens æstetik. 

Skønhed var det ikke jeg søgte. Jeg ved vist dårligt nok, hvad det 
er. Calle de Alcalá var festlig og grim, bygningerne var i over-
spændt, moderne stil med kæmpemæssige, symbolske figurer på 
tagene, bronzestøtter der skinnede mod den blændende himmel. 
(…) kun de enkelte skyskrabere beroligede øjet med deres klarhed 
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og fornuft. Det var en hæslig gade, for man travede midt i det 
sammenstykkede tyvende århundrede, en rodet mosaik af alle 
verdenshistoriens sekler. Det er altid storbyens silhouet, dens 
kant mod himlen, som er forløjet.

På en studietur skal lærerne helst fremstå som orakler, som re-
naissance-mennesker par excellence, så vi følger Tom Kristensen 
til dørs med indsigtsfulde, amatørarkitektoniske betragtninger 
over gadens miskmask af historicisme og funktionalisme. Det 
var nok lidt over-kill så tidligt på turen! Men belønningen for 
elevernes tålmodige lytten venter fremme på den charmerende 
Plaza de Santa Ana, hvor der er pitstop med is og cola. Om Tom 
Kristensen pauserede her med en enkelt reparationsbajer, en San 
Miguel måske, kan vel ikke helt udelukkes.

Apropos Plaza de Santa Ana-pladsen, så blev det stedet, vi af-
talte at mødes med y-klassen til en afsluttende fællesmiddag den 
sidste aften i Madrid. Den plads skulle være til at finde igen, kunne 
man mene. Men en mindre gruppe af eleverne måtte bruge GPS 
for at finde frem. Det var vist en halvdyr fornøjelse, så mon ikke 
vi skulle overveje at indføre kortlæsning i HF-fagrækken!

Det var en lille afstikker, men tilbage til odysséen, hvor vi er 
nået til museumsparken ved El Retiro-parken, og på det helt over-
vældende Museo del Prado kan man den dag i dag – som Tom 
Kristensen gjorde for snart 90 år siden – se Goyas mesterværker. 
Både fra hans ‘pæne’ periode med portrætter af adel og fyrster 
og den grotesk ‘surrealistiske’ stil, som han slog ind på, da han 
var blevet total døv efter lang tids alvorlig sygdom. Det kommer 
ikke som nogen overraskelse, hvilken af de to Goya’er, Tom Kri-
stensen for alvor kan lide. Ja, han går så langt, at han nedgør de 
to »pæne«, berømte malerier af den nøgne og påklædte Maya på 
følgende måde:
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Mads Elbo (t.v.) vandt turens so-

ciale pris, men fik ikke overrakt 

præmien. Det får han ved årets 

translokation.

Han havde en saftig, vulgær smag, når han malede et pigebarn 
klædt af og det samme pigebarn klædt på. Det mindede mig om 
de uartige postkort, som smådrengene på Puerta del Sol ofte 
havde falbudt mig.

Her bliver gode, gamle Tom sgu en anelse for snerpet. Denne 
artikels forfatter fandt striptease-malerierne yderst pikante, og 
det mindede ham om en af hans første pornografiske oplevelser 
med kuglepenne med yppige kvinder, hvor tøjet gled af dem, når 
man vendte dem – altså kuglepennene – om. 

Tom Kristensen er heller ikke udelt tilfreds med slutpunktet for 
y-klassen og de to caballeros første dag i Madrid, El Retiro-parken. 
Hvad bilder de sig ind, de spaniere:
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… mod himlen kupledes de blide konturer af nordiske løvtræer. 
(…) Spanierne har altid villet det umulige. (…) De elsker løvtræer, 
som vi elsker palmer, men vi har ikke storhedsvanviddet, vi har 
ikke rejst en palmelund ved Springforbi.

Men så er det jo godt for Tom, at han kan sætte sig og nyde den 
uundgåelige vermouth ved parkens sø og inspireret af de nordiske 
løvtræer filosofere over et kommende, hjemligt ‘hærværksprojekt’:

… mit tempo var blevet en caballeros. Jeg ville vende hjem som 
en ukampdygtig, en der med et smil afviste alle problemer, jeg 
ville være moden til at gå i hundene, hvis jeg ikke fik rystet den 
spanske bacille af mig.
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Nu vi er ved Tom Kristensens længsel mod skibskatastrofer, hær-
værk og pludselig død, må læseren bære over med en lille sand 
anekdote om Tom Kristensens alkoholforbrug. Sine sidste år til-
bragte han på Thurø i Svendborgsund, men han var stadig en mo-
derat tørstig mand, og det hedder sig fra yderst pålideligt hold, at 
når han var løbet tør for våde varer, »ringede« han til købmanden 
på følgende festlige vis: et skud med jagtgeværet betød øl, og var 
der to skud med bøssen, stod der whisky på menuen.

Bænket som Tom Kristensen med den uundgåelige vermouth 
under nordiske løvtræer ved parkens sø, en overflade af en sø i et 
stenbassin, måtte de to caballeros erkende, at Madrid er et oplagt 
mål for en studietur. 

Den er væsentligt billigere end Barcelona, man taler spansk 
og ikke catalansk, man er ikke træt af turister, og byen har utal-
lige seværdigheder at byde på, og Picassos Guernica skal bare 
ses – det er og bliver – overeksponeret eller ej – et fremragende 
kunstværk.

Og nu vi er ved den spanske borgerkrig , bør det være obligato-
risk at tage væk fra Madrid et par timer og besøge det fascistiske 
monument Valle de los Caídos, som er rejst for de faldne på Fran-
cos side i den spanske borgerkrig.

Vinderne skriver som bekendt historien, og De faldnes dal med 
det 152 meter høje crucifix er arkitektonisk historieskrivning af 
skræmmende eksemplarisk karakter, men dette monument over 
katolicismens og fascismens makkerskab kunne Tom Kristensen 
af gode grunde ikke besøge i 1926.

Tag til Madrid, men læs Tom Kristensens perle af en rejsebog 
inden.
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At blive et med den lidt 
for lille og hårde stol på 
tavernaen
Lærerne fra Frederiksberg hf-kursus tog til 
Grækenland for at få tid til dialog og fællesskab.

Kretenseren Epimenides (det var ham, der drilsk sagde »alle kre-
tensere lyver«, men eftersom han selv var fra Kreta, var det jo 
et noget uudgrundeligt udsagn) skulle engang ud at lede efter et 
får, der var forsvundet fra familiens fårebestand. Udmattet af at 
lede faldt han i søvn i en hule og vågnede først syvoghalvtreds år 
senere. Det er femogtyvehundrede år siden, men sådan kan Kreta 
også virke i dag: Som et sted hvor den normale tid er sat ud af spil 
til fordel for en slags salig al-tid: Det var i hvert fald, hvad lærerne 
oplevede. Vi boede sammen på et hotel i Chania (eller Hania), 
hvor vi indledte og afsluttede rejsen med fælles middag. Ellers var 
programmet ikke på forhånd planlagt minutiøst. Man kunne hver 
dag melde sig på nogle ture til øens mange seværdigheder – men 
mange fandt også deres egne veje og tog sammen på småture 
eller nød livet ved vandet. Ingen blev væk i halve århundreder, 
men alle fik tre dage i september væk fra hverdagen, væk fra det 
danske efterår og væk fra Lectio – og rejsens egentlige formål 
voksede frem helt af sig selv: fællesskabet og dialogen. I en for-
holdsvis travl hverdag er kommunikation målorienteret og koncis; 
man taler med sine fagkolleger om undervisning, planlægger 
ugens forløb og afholder faglige møder. Sjældnere får dansk-

AF ANNE WINDING TOP,
lektor i dansk
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læreren den fornødne tid og ro 
til også at vende stort og småt 
med matematiklæreren eller fy-
siklæreren med billedkunstlæ-
reren. Nogle gange kræver det 
et sceneskift at få igangsat den 
erfaringsudveksling eller bare 
dialog på kryds og tværs mel-
lem fag og undervisere, der er så 
vigtig for et undervisningssted. 
I løbet af turen talte jeg med to 

lærere fra forskellige fagområder om deres oplevelser på turen: 
Otto Leholt, lektor i geografi og historie og erfaren Kreta-farer og 
Sebastian Nielsen, årsvikar i matematik og nybegynder.

Hania
Otto Leholt: »Hania er for de fleste forbundet med chartertu-
risme. Hania er det Vestkreta, som hundredetusinder af danskere 
besøger hvert år, og nu også lærerne fra Frederiksberg hf-kursus. 
Flere kollegaer havde da også udtrykt en vis skepsis over for, om 
årets rejsemål nu også kunne byde på kvalificerede kulturelle 
oplevelser?

Jo, jeg havde også masser af fordomme om Hania, inden vi an-
kom. I de mere end 20 år jeg har rejst til Vestkreta og landet i den 
lille lufthavn uden for Hania, har jeg vel kun overnattet i byen af 
nød, 2-3 gange, for næste morgen at tage den første bus ned til 
sydkysten, hvor ‘mit Kreta’ ligger. Her er der hverken charterturi-
ster eller kulturelle seværdigheder. Nej, det er ikke oldtids-ruiner 
eller museer, som har lokket mig til Grækenland igennem flere 
årtier, men derimod den særlige græske stemning og atmosfære, 
som har gjort det muligt for en altid travl gymnasielærer at koble 

“
Man kunne hver dag melde sig på nogle ture 
til øens mange seværdigheder – men mange 

fandt også deres egne veje og tog sammen på 
småture eller nød livet ved vandet. Ingen blev væk i 
halve århundreder, men alle fik tre dage i september 
væk fra hverdagen, væk fra det danske efterår og 
væk fra Lectio – og rejsens egentlige formål voksede 
frem helt af sig selv: fællesskabet og dialogen.
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helt af. Det handler ikke mindst om at vænne sig til at 
lave ingenting! En ren meditativ oplevelse af at man bli-
ver ét med den lidt for lille og hårde stol på cafeen eller 
tavernaen og finder ro og fred i visheden om, at nogen 
vil servere en Nescafé og et iskoldt glas postevand og 
lidt fuglefrø på en lille tallerken. Det viste sig heldigvis, 
at dette også var muligt at opleve i Hania. Man skal blot 
gå til venstre og til højre et par gange fra turiststrøget, 
så finder man hurtigt masser af små oaser, med hygge-
lige restauranter og cafeer, hvor man kan finde fred og 
ro – også fra horderne af turister. Så også Hania er langt 
bedre end sit rygte. 

Samariakløften
Sebastian Nielsen: »I strålende solskin begynder turen 
i 1200 meters højde. Derfra går det 16 kilometer ned 
gennem kløften, stejlt mellem fyrretræer. I bunden føl-
ges det udtørrede flodleje, mens kløften langsomt sam-
ler sig og bliver smallere og smallere. Før området blev 
gjort til nationalpark i 1962, lå landsbyen Samaria helt 
isoleret og afskåret fra omverdenen midt i kløften. Nu 
græsser de vilde geder kaldet Kri-Kri mellem ruinerne. 
Endnu er der mange kilometer til kysten, men først skal 
man helt ind mellem bjergene, hvor kløften er mest smal; 
ved »Jernporten« er der blot 3 meter at gøre godt med! 
Derefter flader området ud det sidste stykke ud til ky-
sten, hvorfra den eneste transport videre er med båd 
eller den lange vej tilbage op gennem kløften! Men at 
sidde på en båd i aftensolen på Middelhavets blå bølger 
er dejligt efter en lang og smuk tur ned gennem Europas 
længste kløft.«
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Manden, der  
reddede verden
I år er det 70 år siden, Anden Verdenskrig sluttede. Begrebet An-
den Verdenskrig bruges sjældent i vore dages Rusland, hvor man 
i stedet taler om Den Store Fædrelandskrig. En udstilling i Moskva 
dette forår undlader helt at fremstille krigens forløb i 1939-1941 
og fokuserer udelukkende på det tidligere Sovjetunionens glor-
værdige indsats fra juni 1941. Det er som bekendt sejrherrerne, 
der skriver historien, og den russiske præsident Vladimir Putin 
og en hær af russiske historikere kæmper i disse dage for retten 
til historien. 

De fleste vestlige historikere er enige om, at Sovjetunionen 
spillede en helt afgørende rolle for at knække den tyske krigs-
maskine, og med 27 millioner dødsofre led Sovjetunionen uden 
sammenligning de største tab under krigen. Disse tab og Sov-
jetunionens indsats i krigen bliver i år fremstillet på »Moskvas 
centrale museum for Den Store Fædrelandskærlighed«. Kun én 
ud af hundreder af montrer minder om, at Sovjetunionen ikke var 
helt alene om sejren. I denne montre ser man blandt andet fire bil-
leder fra den tyske flod Elben 25. april 1945, da amerikanske og 
sovjetiske soldater mødtes for første gang. På et af fotografierne 
har man opstillet den sovjetiske løjtnant Aleksandr Silvajsko og 
den amerikanske sekondløjtnant William Robertson med armene 
om hinandens skuldre. Allerede tilbage i 1945 var der tale om et 
umage par, men billederne viser ansigter, der stråler af glæde 
og lettelse over sammen at have nedkæmpet nazisterne. Den 
ensomme montre på museet er på den ene side et udtryk for, at 
man i Rusland mener, Vesten har nedtonet Sovjetunionens rolle 

AF MARIANNE  
LETH WEILE,
studievejleder og lektor  
i historie og religion
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i Anden Verdenskrig, og på den anden side et erindringspolitisk 
tegn på at Vladimir Putin spiller med musklerne på den verdens-
historiske scene og udfordrer USA’s monopol på status som su-
permagt og dermed retten til at skrive historien.

Anden Verdenskrig blev omkring 1947 afløst af en ny verdens-
orden, som fik navnet »Den Kolde krig«. Krigen blev kaldt kold, 
fordi de to hovedmodstandere, USA og Sovjetunionen, ikke kom 
i direkte konfrontation med hinanden, men »nøjedes« med så-
kaldte stedfortræderkrige, som man så det i Korea og Vietnam. At 
det ikke kom til direkte konfrontation skyldtes blandt andet det 
store arsenal af atomvåben, som de to supermagter opbyggede 
i disse år. En krig mellem to atommagter ville få helt uoversku-

elige konsekvenser for 
menneskeheden og for 
kloden. Hvem ville dog 
trykke på knappen, 
der udløste et eskato-
logisk ragnarok af hid-
til usete dimensioner? 
Verden holdt vejret, og 
en dansk dokumentar 
fra 2014 beretter på 
uhyggelig vis, hvor tæt 
vi var på katastrofen i 
1983. 

Den danske instruk-
tør, Peter Anthony, 

fortæller i dokumentaren »The Man Who Saved The World«, 
historien om, hvordan russiske radarer d. 26. september 1983 
opfangede fem atommissiler på vej mod Rusland. Den øverst-
befalende Stanislov Petrov skulle på skæbnesvangre 15 minut-

“
Den danske instruktør, Peter Anthony, fortæller i 
dokumentaren »The Man Who Saved The World«, 

historien om, hvordan russiske radarer d. 26. september 
1983 opfangede fem atommissiler på vej mod Rusland. Den 
øverstbefalende Stanislov Petrov skulle på skæbnesvangre 
15 minutter vurdere, om der var tale om en systemfejl i de 
sovjetiske computere eller et reelt amerikansk angreb og 
dermed også, om der skulle trykkes på gengældelsesknap-
pen eller ej. Petrov besluttede sig for ikke at trykke på knap-
pen og blev hermed »The Man Who Saved The World«.
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ter vurdere, om der var tale om en systemfejl i de sovjetiske 
computere eller et reelt amerikansk angreb og dermed også, om 
der skulle trykkes på gengældelsesknappen eller ej. Petrov be-
sluttede sig for ikke at trykke på knappen og blev hermed »The 
Man Who Saved The World«. Han opnåede dog ikke den for-
tjente hæder og endte med – særligt efter sin kræftsyge kones 
død – at gå totalt i hundene. I filmen møder vi derfor Petrov på  
hans mentale og fysiske rejse mod hæder og forsoning, og der er 
samtidig tale om en kold krigs-gyser, hvor man som publikum får 
temmelig svedige håndflader under rekonstruktionen af de afgø-
rende minutter, men også ved det faktum, at der stadig findes et 
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ikke ubetydeligt antal atommissiler i denne verden. Filmen gjorde 
derfor forståeligt stort indtryk på 2. års-eleverne fra Frederiks-
berg hf-kursus, da de var på fælles udflugt til et særarrangement 
under UNG:DOX i efteråret 2014. Eleverne så også dokumentaren 
»1989«, som portrætterede begivenhederne omkring Murens 
fald. Filmen fik stor medieomtale på grund af 25-året for Murens 
fald, men også fordi den prisbelønnede instruktør Anders Øster-
gaard blander fakta og fiktion i genren »dokumentar« – hvil-
ket også er tilfældet i Peter Anthonys film. Dette havde flere af 
skolens elever selvfølgelig diskuteret hjemmefra som en del af 
historiefagets kildekritik, og elever fra 2.Ø gjorde ihærdige forsøg 
på at interviewe skolens andre elever om dette og om deres for-
ventninger til filmen. 
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I kultur- og samfundsfag arbejdede vi i efteråret med Den kolde 
krig, og det var i den forbindelse, vi var i biografen. I kultur- og 
samfundsfag undersøger vi i løbet af 2. hf fire forskellige pro-
blemstillinger, som fagene historie, samfundsfag og religion giver 
forskellige svar på. I historie arbejdede vi med det historiske forløb 
af den kolde krig og undersøgte såvel årsager til som konsekven-
ser af denne og vurderede, hvorvidt USA vandt den kolde krig. I 
religion og samfundsfag arbejdede vi med de værdier, der lå til 
grund for det amerikanske engagement i verden 1945-1991. I 
religion var vi således omkring USA’s tidlige religiøse udvikling og 
teorien om civilreligion som årsagsforklaring, og i samfundsfag 
undersøgte vi blandt andet amerikanisering ude og hjemme. Et 
af målene med kultur- og samfundsfag er at (ud)danne eleverne 
til såvel engagement i som forståelse for verden omkring dem. 
Forud for visningen af »The Man Who Saved The World« præ-
senterede instruktøren filmen for eleverne og opfordrede netop 
eleverne til hver og en at tage stilling til den verden, de lever i og 
engagere sig politisk. I 1991 sluttede den kolde krig, og den ame-
rikanske politolog, Francis Fukuyama, erklærede i den anledning 
optimistisk, at nu var historien endegyldigt slut, da det liberale 
demokrati havde sejret. De seneste års udvikling tyder dog på, 
at denne opfattelse af historiens gang udfordres fra flere sider. 
Således også på »Moskvas centrale museum for Den Store Fæd-
relandskærlighed«. Mange vestlige historikere raser og kalder det 
for historieforfalskning og afviser kritikken af Vestens fremstil-
ling af sejren over nazisterne. Selv om det for eleverne kan lyde 
som en floskel i en historietime sådan en grå eftermiddag i lokale 
107 på Frederiksberg hf-kursus, så vidner den aktuelle kamp om 
historien netop om, at den, der vil forstå nutiden, må forstå for-
tiden og den, der vil forme fremtiden, forstå nutiden. Bare spørg 
Putin!
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Samarbejde imellem 
Frederiksberg hf-kursus 
og Sundhedscenteret 
resulterer i sundheds-
events og kurser til 
 eleverne
I anledningen af Frederiksbergs Sundhedsuge blev der i efter-
året afholdt Sundhedsevent på FHF med fokus på unges mentale 
sundhed. Ungeaktører fra hele byen blev inviteret ud på skolen 
for at reklamere for deres tilbud til unge. Der var stor deltagelse, 
da eventen var en oplagt mulighed for at møde de travle unge, der 
hvor de har deres daglige gang. Tilbuddene var meget forskellige, 
fra kommunen deltog sundhedsplejesker, rusmiddelkonsulenter, 
forebyggelseskonsulenter og diætister. Andre aktører var Dialog 
mod vold, Headspace, Sind Ungdom, LOKK, Ungemodtagelsen 
og Bedre Psykiatri Ungdom. Det giver rigtig god mening at få 
tilbuddene til unge ud på ungdomsuddannelserne, da det er der, 
de unge har deres daglige gang. 

 Til Sundhedseventen blev der afholdt konkurrencer, medita-
tionskursus, tilbudt sundhedstjek og endda også spist kage, for 
sundhed handler ikke kun om fysisk sundhed, men også om det 
at være sammen med andre om f.eks. et stykke hjemmebag. Ele-
vernes tilbagemeldinger efter eventen var meget positive, og de 

AF ANNE KRAGH 
 ANDERSEN,
socialrådgiver og rus-
middelkonsulent hos 
Frederiksberg hf-kursus
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oplevede eventen som ved-
kommende og spændende. 
Eventens aktører oplevede 
også, at de unge var meget 
interesserede i at høre om de-
res tilbud, og at de sammen 
fik en rigtig god dialog i gang 
omkring sundhed. 

Eventen blev afholdt for 
anden gang og var arrangeret 
i et samarbejde mellem un-
dertegnede og Frederiksberg 
Kommunes Sundhedscenter. 
Formålet med eventen var 
at sætte mental sundhed på 

dagsordenen og at introducere de unge til de mange organisa-
tioner rundt om i byen, der har gratis tilbud til unge. Mange af 
eleverne på FHF er tilflyttere og ved derfor ikke rigtigt, hvor man 
kan gå hen, hvis man har det svært. 

Der vil også blive afholdt en Sundhedsevent i 2015, og plan-
lægningen er begyndt. Samarbejdet med Sundhedscenteret har 
desuden resulteret i tilbud til eleverne på FHF som f.eks. et kur-
sus i angst og depressionssymptomer og et rygestopkursus som 
Lars Nielsen fra Sundhedscenteret beretter om i denne udgave 
af Vinkler.

FHF har været utrolig glade for samarbejdet med Frederiks-
berg kommunes Sundhedscenter, hvor det fælles fokus er unges 
trivsel.

“
Til Sundhedseventen blev der 
afholdt konkurrencer, medita-

tionskursus, tilbudt sundhedstjek og 
endda også spist kage, for sundhed 
handler ikke kun om fysisk sundhed, 
men også om det at være sammen 
med andre om f.eks. et stykke hjem-
mebag. Elevernes tilbagemeldinger ef-
ter eventen var meget positive, og de 
oplevede eventen som vedkommende 
og spændende.
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Rygestopkursus på 
 Frederiksberg hf-kursus
I januar 2015 begyndte rekrutteringen til årets første rygestop-
kursus på Frederiksberg hf-kursus. Rygestoprekrutteringen blev 
afholdt af frivillige kræfter fra Kræftens Bekæmpelse og af ryge-
stoprådgiveren fra Sundhedscenteret.

Rekrutteringen til rygestopkurset forløb over tre dages spise-
frikvarter i aulaens ene hjørne. Der var størst interesse i at få målt 
blodets kulilteniveau hvilket afslører om man er ikkeryger, småry-
ger, ryger eller storryger. Mange af eleverne blev overrasket over 
hvor deres blods kulilteniveau indplacerede dem på rygerskalaen.

Efter rygestoprekrutteringen var 25 elever tilmeldt rygestop-
kurset som kredsede om emnerne motivation for at ryge, om-
givelsernes betydning for rygning, afhængighed og rygning og 
ambivalens i forhold til rygning og håndteringsstrategier til et ry-
gestop. Omkring halvdelen mødte op til første, anden og tredje ry-
gestopsession. Efter hver rygestopsession fik deltagerne en række 
»hjemmeopgaver«, eksempelvis skulle man prøve at ryge med 
lukkede øjne og smage på røgen, skifte til et cigaretmærke man 
ikke kan lide og kun ryge når man var alene. Til fjerde og femte 
rygestopsession var kravet at man skulle være røgfri, og deltager-
antallet faldt til 3. Dette lyder måske ikke af meget, men hvis tre 
elever blev røgfrie, var kurset en succes. Derudover opnåede resten 
af deltagerne at reflektere over deres rygning og er dermed blevet 
den erfaring rigere til næste gang de prøver at kvitte cigaretterne.

Sundhedscenteret ser frem til at fortsætte det gode samar-
bejde med Frederiksberg hf-kursus og har allerede nu flere ryge-
stopkurser på tegnebrættet.

AF LARS NIELSEN,
Sundhedskonsulent hos 
Frederiksberg Sundheds-
center
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Skal sociale medier 
 integreres i under-
visningen for at please 
de digitale indfødte?
På Frederiksberg hf-kursus har man undersøgt 
kursisternes brug af sociale medier i og uden  
for undervisningen.

I Den danske ordbog defineres et socialt medie som »et kommuni-
kationsmiddel, der via internettet muliggør (skriftlig) udveksling 
af information mellem alle, der ønsker at deltage«.

Der findes en række adgange til internettet. Gps kan opdateres 
med fartfælder og andet. Køleskabet kan bestille supplement til 
indholdet i skabet i takt med forbruget. Men disse er næppe bru-
gere af sociale medier. 
Figur 1 viser, hvordan 
kursisterne kommuni-
kerer med internettet.

 Den traditionelle 
stationære computer 
er ikke længere så ud-
bredt. Det er primært 
bærbar computer og 
smartphone, der be-
nyttes. Hvem er det så 

AF KJELD ARNE HANSEN,
studievejleder og lektor  
i historie og samfundsfag
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generelt, der er brugere 
af sociale medier? En 
undersøgelse foretaget 
af YouGov giver et over-
blik (figur 2). 

Blandt vores kursi-
ster ser billedet ud som 
figur 3.

Facebook benyttes 
af 96%, Snapchat af 
84% og Instagram af 
63% for at tage de tre 
mest udbredte (Figur 4). 
Det er karakteristisk, at 
man ikke holder sig til ét 
medie, men spreder sig 
over to eller flere.

Og det tager tid!
En hurtig regning fortæller, at 54% af kursisterne bruger mel-

lem 1½ og 3 timer og derover på de sociale medier. Hardcore bru-
gerne ligger på minimum 3 timer og udgør 25%.
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Det er måske også årsagen til, at kursisterne melder om en gan-
ske livlig aktivitet på de sociale medier i undervisningstiden.

Størstedelen af kursisterne bruger de sociale medier privat i 
undervisningen. Dette er næppe fremmende for indlæringen. 
Omvendt kan det ikke mødes med et forbud. De sociale medier 
var det værktøj, der mobiliserede Egyptens unge til modstand 
mod Mubarak. Det var en smartphone Osama bin Laden brugte 
til sine sidste ordrer. Statsministeren tog et selfie under Man-
delas begravelse, og også i næsten alle andre sammenhænge 
er smartphonen i hånden. Et generelt forbud ville derfor være 
svært at begrunde. Det er da også fuldt ud acceptabelt at benytte 
bærbar computer og tablet i undervisningen og til eksamen. Et 
selektivt forbud mod brug af smartphone vil være vanskeligt at 

Hvor meget tid pr. dag bruger du på ovenstående 
sociale medier?

Antal Pct.

Ca. 30 minutter 26 12%
Ca. 30 minutter - 1 time 49 22%
Ca. 1 time - 1 ½ time 27 12%
Ca. 1 ½ time - 2 timer 25 11%
Ca. 2 timer -2 ½ time 25 11%
Ca. 2 ½ time - 3 timer 16 7%
Ca. 3 timer -3 ½ time 17 8%
Ca. 3 ½ time og derover 37 17%
Missed 2 1%
I alt 224 100%

Bruger du sociale medier i timerne, når det ikke er 
relevant for undervisningen (altså til private ting)?

Antal Pct.

ja 159 71%
nej 63 28%
Ved ikke 1 0%
Missed 1 0%
I alt 224 100%

Figur 4

Figur 5
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kontrollere og smartphones bruges blandt andet til foto af lærer-
noter på tavlen.

Et kendt citat af uvis herkomst siger: If you can’t beat them join 
them. Skal vi integrere sociale medier i undervisningen, når de 
alligevel sidder ved tasterne?

De sociale medier inddrages altså allerede i dag i undervisnin-
gen om end i relativ beskeden grad, men kursisterne er langt fra 
sikre på, det er en god ide.

Disse svar bør vel undre. Når kursisterne så massivt bruger de 
sociale medier i undervisningen, burde de så ikke lige så massivt 
støtte en legal brug af de sociale medier i undervisningen?

Et bud på et svar er, at kursisterne – de unge – opfatter de 
sociale medier som et privat forhold – en kommunikation med 
venner – og ikke ser et undervisningspotentiale heri. Hvis dette 
er rigtigt, vil det kalde på et samarbejde mellem undervisere og 
kursister om udvikling af en legal og styret brug af sociale medier 
i undervisningen.

Vil det være en idé at gøre brug af sociale medier til 
et fast element i undervisningen?

Antal Pct.

ja 77 34%
nej 79 35%
Ved ikke 68 30%
Missed 0  %
I alt 224 100%

Integreres sociale medier i undervisningen? Antal Pct.
ja 54 24%
nej 130 58%
Ved ikke 38 17%
Missed 2 1%
I alt 224 100%

Figur 6

Figur 7
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Nyt tag på skole-
bygningen,  
et samarbejdsprojekt  
i Ejerforeningen
I 2007 etableredes Frederiksberg hf-kursus som en statslig selv-
ejende institution, hvor bygningerne blev overdraget til staten. 
De nærmere vilkår, hvorved staten overtog de gamle amtslige 
bygninger, blev beskrevet i en såkaldt delingsaftale mellem Fre-
deriksberg kommune og staten. De gamle amter blev nedlagt, 
men Frederiksberg kommune havde blot afleveret sine amtsfunk-
tioner.

I 2008 orienteres kursus om, at der er stiftet en Ejerforening, 
udarbejdet vedtægter og tinglyst en tilbagekøbsklausul. Materia-
let er sendt til tinglysning af de to parter, Frederiksberg kommune 
og staten ved Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det fremgår 
heraf, at Frederiksberg hf-kursus ejer 58,69 pct. af Ejerforenin-
gen og Frederiksberg kommune 41,31 pct.

På det tidspunkt er staten ansvarlig for bygningsvedligehol-
delsen.

På et møde d.19 november 2009 afholdes stiftende generalfor-
samling i Ejerforeningen, hvor kontorchef Edel Baunsbæk-Knud-
sen vælges til formand og rektor bliver næstformand. 

I foråret 2010 tilbydes Frederiksberg hf-kursus at købe bygnin-
gerne fra staten, og købstilbuddet tiltrædes på bestyrelsesmødet 
i maj 2010. I 2011 udarbejdes en Vedligeholdelsesplan, som be-
skriver hvilke områder, der bør fokuseres på inden for en 10-årig 

AF FINN BØNSDORFF, 
rektor
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tidshorisont. Det fremgår klart heraf, at 
et nyt tag til skolebygningen er topprio-
riteret. Da der er tale om en klimaskærm, 
forudsættes enighed i Ejerforeningen 
om projektstart og finansiering.

Der holdes mange møder, men fra Fre-
deriksberg kommunes side virker det 
ikke som en problematik, der har særlig 
høj prioritet. Og det kan vel næppe undre, 
at en sammenligning af tagkvaliteten 
ved kommunens øvrige bygninger ikke 
ændrer på dette forhold.

På et tidspunkt retter formanden for skolebestyrelsen og rek-
tor henvendelse til Advokatfirmaet Kromann Reumert med hen-
blik på at få udarbejdet et juridisk overblik over problemstillingen. 
Det undersøges endvidere, om kursus kan låne penge ud til Fre-
deriksberg kommune og i relation hertil sikre renovering af taget.

Konklusionen bliver heldigvis, at Frederiksberg kommune be-
vilger deres andel af klimaskærmen. Det besluttes efterfølgende 
i Ejerforeningsregi, at når stilladset alligevel er oppe, kan vi ligeså 
godt få malet vinduer og døre. En samlet meromkostning på ca. 
450.000 kr. 

Samarbejdet i Ejerforeningen kan kun karakteriseres som frem-
ragende. Men det forudsætter også en fælles forståelse af, hvilke 
hensyn de to parter nødvendigvis er tvunget til at iagttage.

På det seneste møde i Ejerforeningen blev der udtrykt enighed 
om at iværksætte et rørprojekt, der er estimeret til 1,66 mio.kr, 
ekskl. rådgivning. Heraf skal Frederiksberg kommune afholde 7 
pct. svarende til ca. 100.000 kr. Sagen skal i udbud, og den ny-
valgte formand i Ejerforeningen Henrik Aabye, FK Ejendom, har 
lovet at være behjælpelig med sagen.
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Det 19. og afsluttende byggemøde.



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 skolebesty-
relsen. Det drejer sig om følgende: AE-Rådet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet 
og Frederiksberg Kommune.

Skolebestyrelsen er i juni 2015 sammensat således:

Formand for skolebe-
styrelsen, extern lektor 
Kristian Madsen-Østerbye 
Københavns Universitet

Seniorforsker Lars Klewe 
Institut for uddannelse  
og pædagogik 
Aarhus Universitet

Programmør Lars 
Steffensen
Frederiksberg Kommune

Konsulent Aino Vedel
LO Storkøbenhavn 
AE-Rådet

Lektor Mogens Jensen 
Lærerrepræsentant

Lærke Klint Jurek
Elevrepræsentant
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Berit Baklid 
lektor, engelsk

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

Peter Bro
lektor, billedk./design

Finn Bønsdorff
rektor, samf./fransk

Merete Buhl
lektor, engelsk

Lars Bronee 
lektor, mat./idræt

Belinda G. Christensen, 
årsvikar, religion/historie

Torben Christensen
årsvikar, biologi

Personalet

Manisha de M. Nørgård
lektor, matematik/rel.

Nicolette V. Brun-Hansen
lektor, dansk/historie

Bente Christensen
lektor, engelsk

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

Ketzban Caliskan
rengøringsassistent

René Dobrosielski
ass. skolebetjent

Bo Vinther Dyrby 
adjunkt, engelsk/historie
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Anne Dorte Fridberg
lektor, dansk/engelsk

Lone Nøhr Hansen
lektor, hist./idræt

Kim Ingholt
lektor, dansk/filosofi

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

Nadire Gûrel
rengøringsassistent

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

Anders Gudme-Knudsen
lektor, biologi/idræt

Ole Skov Hansen
lektor, fysik/mat.

Niklas Holm-Rasmussen 
lektor, geo/historie

Maria Bro Hassenfeldt
lektor, religion/psyk.

Susanne Hansen
lektor, datalogi/mat.

Christoffer Hegner 
årsvikar religion/historie

Jakob Jensen
lektor, musik

Carsten Jakobsen
lektor, kemi

Julie Wessel Iversen
adjunkt, biologi/kemi

Mette Vedø Jeppesen
sekretær

Ella Joensen
vikar, idræt/biologi

Kasper Huss Jønsson
adjunkt, matematik/idræt

Mogens S. Jensen  
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Dorthe M. Jørgensen, 
årsvikar, matematik

Rasmus S. Jørgensen, 
lektor, engelsk og filosofi 

Hans Kargaard, st.vejl.,
lektor, dansk

Hanne Kristensen
sekretær

Annemarie Krarup
lektor, musik/idræt/psyk.

Mette Kierulff-Mortensen
sekretær

Otto Leholt
lektor, geografi/historie

Thomas Falk Larsen 
udd.stil. i rel/hist/filosofi

Ask Hejlskov Larsen
lektor, dansk/filosofi

Anders Lundsgaard
insp., lektor, fys./kemi

Elisabeth Maria Louisa 
Krüger, vikar spansk

Anne Y. Krag Andersen
socialrådgiver

Peter Johannes Larsen
lektor, dansk/historie

Micheal Martina
årsvikar spansk/engelsk

Sebastian Nielsen
årsvikar matematik

Kirsten Bruhn Møller
lektor, biologi/geografi

Mette N. Yde Nielsen
lektor, idræt/fransk

Sammuel Njekal 
rengøringsassistent

Ole Emil Rasmussen
lektor, dansk/psyk

Birthe Rossel
lektor, dansk/historie
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lektor, dansk/psyk

Birthe Rossel
lektor, dansk/historie



Ludvig Schrøder, It-
konsulenet/ITcenter Fyn

Christina Simonsen
lektor, engelsk

Lotte Stuhr
lektor, dansk/billedk.

Eddie Unglaub
boginsp., lektor, tysk

Kirsten Seitzmayer
lektor, engelsk

Mikkel Bloch Schousboe
lektor, samf./historie

Helle Schiellerup
lektor, engelsk

Lars Stjernholm 
skolebetjent

Emil Sonne
lektor, idræt/samf.

Johan Smith
lektor, matematik

Trine Vandborg
lektor, design/spansk

Peter Braams Valore
lektor, dansk/tysk/drama

Henrik Thostrup
lønmedarbejder

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

Anne Winding Top 
adjunkt, dansk

Inger Worsøe
lektor, dansk/historie

Hans Zwisler
lektor, kemi
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Afgangsklasserne

Alexandra 
Braagaard

Ali Wadhi Anne Mette Bak 
Pedersen

Christian Amdi 
Jensen

Jesper Olsen Kristina 
Nordstjerne 
Larsen

Laura Borup Liv Eklund Jensen Mark Engell Mathias TELLA 
Lund

Olivia Caroline 
Nielsen

Simone 
Christensen

Stephanie Hall

Thomas Svensson Tobias Christian 
Dennov

Anders Cramer 
Nielsen

Christoffer 
Randrup

Daniel Tromborg 
Jensen

Henrik Weng

2P

2Q

Jakob Maigaard 
Poulsen

Karoline Koldby Katja Skytt 
Haastrup

Laura Wikke Mads Vestergaard Martin Andersen Nadia Rohwer



Nina Tranberg 
Olsen

Pelle Arne Liisberg 
Garly

Peter With Sarah Hammer 
Pedersen

Sebastian Jul Simone Søgaard Sofie Amalie 
Martoft

Yekroj Coskun Amalie Elisabeth 
Olsson

Anastasia Emilia 
Kallias

Cecilie Magelund 
Bach-Petersen

Celine Geppel Ebriama Jaiteh

Hamna Baber Isabella Lenshardt 
Jensen

Jakob Chang Jessie Tøttrup Julia M. A. Holm Lene Saur Kryger Mads Wilquin

Medin Alispahic Melanie Njoh 
Jespersen

Mikkel Svendsen Nicolai Jørgensen Patrick Friis Sandra Brenø 
Olsson

Abdiqadir A. 
Abdiqadir

Benedichte 
Victorie Markman 
Ormstrup

Cecilie Deela Christina 
Kragelund Bantz

Christopher 
Amlod

Fareshteh 
Fallahzadeh

2T

2R



Ida Winther 
Larsen

Isa Corinna N.A. 
Larsen

Josefine Høegh 
Persson

Lærke Klindt Jurek Mads Schleimann Maria Mejlby 
Bjerring

Mia-Lykke Hansen

Nadia Celina 
Jørgensen

Naomi Camille 
Rosing Hanna

Sara Sandborg 
Larsen

Sasinan Jandee Snorre Rahtje Soffie Marie 
Sophie Bram 
Pedersen

Yamuna Linnea 
Kristensen

Ahmad El-Moussa Amar Zouri Atrin Khanjani Cecilie Snoghøj 
Østermark

Christopher Bo 
Larsen

Emilie Caroline 
Lind

Filip Hede Hjalte Meisner 
Jensen

Ida Caitlin Jones 
Kramer

Ida Maria Likudis Joachim Bruun Josephine Simone 
Sørensen

Kresta Louise 
Bonita

Laura Nûno 
Rosing

Marcus Sebastian 
Jans

Mikkel Selmer 
Frandsen

Natasja Josephine 
Staun

Oliver Topp 
Plumridge

Olivia Sofie Slott 
May

Signe Sofie 
Kallfoed

2U



Ananda-Sofia 
Dahlmann

Andreas Nisted 
Olsen

Andrias Faulkner 
Mouritsen

Ann-Charlotte 
Laugesen

Benjamin 
Pedersen

Elisa Simick 
Hansen

Elizabeth Maria 
Wigh Sørensen

Eva Lind 
Gudjonsdottir

Janus Thorup Karl Emil Milsted 
Bonnichsen

Klara Hauntoft Konrad Schantz 
Kirkebjerg

Mascha de Bruin

Mette Skov 
Nielsen

Omar El-Subaihi Patrick Santino 
Lee Santos 
Chardonnay

Patrisia Betina 
Søgart

Rebecca Hvid 
Neimann

Reem El-Hussein Riem Zyn-Alabidin

Sune Dellgren William Tvarnø Amanda Vodder 
Allenberg

Araz Omar Athena 
Georgakatos

Carl-Emil 
Lindgaard 
Johansen

Christina Høeg 
Juul Andersen

Daniel Foged 
Skipper

Jeppe Hviid Jonas Olsson Laura Emilie 
Bannebjerg

Laura Gravengaard Line Friis

2V

2X



Line Nørgaard 
Nielsen

Lucan Prince Coln Luna Sode 
Lønborg

Mathias Profft 
Larsen

Mia Burmeister Nabaa Rafi 
Hanoun Sharba

Sara Posada 
Sørensen

Sidsel Spangsberg 
Jakobsen

Simone Thorsted 
Frederiksen

Sofie W. Gärtner Søren Valentin 
Prang

Anchittha Nachin 
Truels Jensen

Anna-Sofia 
Hansen

Aske Fredslund-
Hans

Cecilie Randløv 
Skibild

Danielle Striegel Emma Lumsden Hanna Bashir Jama 
Hassan

Ida Laybourn Jesper Holm 
Højholdt

Jon Aril Demant 
Jensen

Laura Nørgaard 
Frederiksen

Lina Hamra 
Grækarisdottir

Mads Elbo Mads Sporon 
Nielsen

Martha Emilie 
Smed

Melissa Edslev

Michael Hilding 
Fiege

Michäela Winkler Niko Jensen Alexander 
Elsawah

Alexander Luplau-
Peterse

Amanda Nielsen

2Y

2Z



Andreas Johansen Emil Bille Emilia Kold Emily Wilhardt Hans Oli Højgaard Hurram Babar Kasper Ledet 
Hansen

Katarina Nørr Lea Helena 
Flinthøj

Lea Zoe Johansen Maria Mosbah El 
Hag-Ali

Mariam Baig Matilde Grith 
Blædel

Nadja Lynge 
Jensen

NaTASCHA Bloch 
Nielsen

Søren Andreas 
Jensen

Victor Emil 
Terkildsen

Alberte Thorup Alaa Abou-Radi Anders Klint Kofod

Andreas Lundberg 
Petersen

Anna Marie 
Pedersen

Camilla Amdi 
Jensen

Emma Brundbjerg 
Lauritzen

Jeppe Drejer 
Christensen

Johanne Knudsen Josefine Graabøl

Julie Steen Bartels Kristina Maria 
Jacobsen

Laryssa Lemos 
Herculano 
Torquato

Laura Safie 
Kabongo

Lea Westphal 
Pedersen

Liva Engelhardt 
Stryhn

Maria-Luna Hoydal

2Ø



Nicolas Snedker 
Gottrup Kaiser

Sara Buur Post Sebastian Kornum Signe Søgaard 
Groth

Stephanie Paulsen Stine Elmose 
Christensen

Stine Omega 
Jessen

Tomas Henriksen
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Apropos at se sig mæt i blå:
Stir i et halvt minut på den sorte prik i 
den blå cirkel. Flyt derefter blikket over 
på siden til højre og fokuser på prikken.



At rejse »ud i det blå« betyder at tage af sted uden en plan, at lade tilfældet 
råde. Men det kan også betyde at have den blå farves symbolværdier in mente: 
at rejse for at opnå øget eftertænksomhed og klogskab.

Både studerende og lærere har i det forgangne skoleår rejst. De studerende har 
besøgt diverse europæiske byer og blevet kloge på den sted-

lige kultur. Lærerne har været på Kreta og været efter-
tænksomme omkring pædagogiske emner. Blå er især 

himlens og havets farve. At se på blå himmel over et 
blåt hav i Grækenland må siges at være optimalt. 

Det græske navn for blå er cyan. Gul, cyan og ma-
genta er primærfarver, de farver man ikke kan 
blande sig til. Så lærerne har set blåt ved kilden.

Forsøg har vist, at den blå farve har en beroli-
gende effekt. Blodtryk, pulsslag og hjerneaktivi-

tet sænkes – en virkning der også kan ses, når folk 
udsættes for violet«. 

Det kan nemt misforstås, at man ved at se sig mæt på blå 
bliver mentalt nulstillet, som i: dum. Der er snarere tale om, at man bliver tan-
ketom på en meditativ facon.

De studerende vendte hjem fra rejserne med syn for sagn, mindre blåøjede og 
med oplevelser af fællesskab på tværs af forskellighed. Og lærerne kom tilbage 
med lav puls, lavt blodtryk og tanker om undervisning, der i høj grad kunne 
skabe dialog og fællesskab

Peter Bro

Fortsat fra indersiden af forsiden
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