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FORORD

Kære læsere

»Vi har valgt at kalde denne publikation for hf-Vinkler. Brugerne/eleverne ser skolen ud fra 

elevsynspunkter, og de kan være meget forskellige. Nogle vælger at vinkle skolens faglige og 

pædagogiske side, mens andre lægger vægt på sociale og kreative elementer.

I lærergruppen optræder fagenes forskellige vinkler i kombination med fælles billeder af 

skolens pædagogiske dagligdag«.

Således skrev jeg for 25 år siden i den første udgave af hf-Vinkler. 2020-udgaven er således 

et jubilæumsnummer, og redaktionen har valgt at se nærmere på rummelighed og mangfoldig-

hed. Og vi gør status i forhold til den reformerede hf-uddannelse, som startede i august 2017.

Tak til årets bidragsydere, og ikke mindst en særlig tak til hf-årgang 2020, som vi har sam-

arbejdet med i to år.

I ønskes alle god vind fremover.

Finn Bønsdorff

Rektor

3





FREDERIKSBERG 
HF‑KURSUS MAJ 2020
»Hej, mit navn er …, 17 år gammel og bliver 

18 her til sommer før skolestart. Har altid 

vidst jeg ville starte på hf, spørgsmålet var 

bare hvorhenne. Tog en 10. klasse efter fol-

keskolen, ligesom for at blive mere moden 

og klar til en videreuddannelse. Jeg har væ-

ret ude til en besøgsdag hos jer og var hurtig 

sikker på, at det skulle være her. Grunden til 

jeg fandt Frederiksberg hf så meget bedre 

end de andre var både skolens atmosfære 

og fællesskab, samt de gode lærere man 

mødte i Åbent hus.«

Således skriver en ansøger til den 2-årige 

hf-uddannelse hos os i 2020. Han kommer 

direkte fra folkeskolen. I skrivende stund 

har vi her i foråret modtaget 135 ansøgere 

direkte fra 9. eller 10. klasse. Det indebæ-

rer en markant ændring af elevprofilen. For 

år tilbage havde vi ca. 10 pct. (ca. en klasse) 

som kom direkte fra folkeskolens 10. klasse. 

Og profilskiftet indebærer betydelige udfor-

dringer for skolen. Den yngste elev er 15, og 

den ældste er 35. Vi forsøger at danne klas-

ser efter alder, således at elever der er 23+ 

kommer i vores ældreklasse, som i øvrigt er 

en stor succes. Den er velfungerende, ele-

verne er aktive i undervisningen, men de 

synes godt nok, at de unge er meget unge. 

Vores ungeklasse kan vel næppe karakteri-

seres som blandt de bedst fungerende klas-

ser på skolen. Megen støj og umoden adfærd. 

Det virker, som om lærerne både skal sociali-

sere de unge til skolearbejdets krav og tillige 

undervise i de bekendtgørelsesfastsatte fag 

og niveauer. Jeg tror, vi har behov for at vide 

noget mere om, hvad eleverne bringer med 

direkte fra folkeskolens 9. klasse før skole-

start på hf-uddannelsen. Det bliver et af de 

pædagogiske indsatsområder, som vi skal se 

nærmere på i det kommende skoleår.

Frederiksberg hf-kursus søges i stigende 

grad af en anden gruppe unge, nemlig an-

søgere med efterskoleerfaring, som vi har 

samlet i en efterskoleklasse. Og de er sær-

deles engagerede både i den daglige under-

visning og skolens mange sociale aktiviteter. 

Når der skal holdes elevtaler, præsentation 

ved infoaften m.m., så stiller de gerne op, og 

de gør det særdeles kvalificeret. Eleverne er 

meget forskellige, men det eneste, de har 

FINN BØNSDORFF
Rektor
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fælles, er efterskolebaggrunden. Jeg be-

søgte selv klassen i en vikartime, og vi be-

sluttede at sende en hilsen til deres gamle 

efterskole. Jeg udleverede skolens brev-

papir, og så gik de i gang med at skrive en 

hilsen til forstanderen eller en lærer, som 

de havde været særlig glade for. Så langt 

så godt. Så udleverede jeg en gammeldags 

kuvert, som de kunne sende deres hilsen i. 

»Hvad skal der står på forsiden?« »Mit navn?« 

Efterskolens navn! »Hvad mere?« Adressen 

og postnummer. »Hvordan gøres det?«

Unge modtager sms’er, mails, beskeder, 

men et rigtigt gammeldags brev har de ikke 

den store erfaring med.

Efterskoleklassens lærere er nogle, der spe-

cielt har valgt at ville arbejde med denne elev-

gruppe, som er meget fællesskabsorienteret. 

På en eller anden måde har der på efterskolerne 

fundet en dannelsesproces sted, som passer 

fint til skolegangen på Frederiksberg hf-kursus.

Hf-reformen fra 2017, hvor det første 

gennemløb var sidste år 2019, medførte en 

reduktion i hf-uddannelsens adgang til vide-

regående uddannelse. En standard hf giver 

adgang til de korte og mellemlange uddan-

nelser. Kravet til antal valgfag er to fag på 

B-niveau og 1 fag på C-niveau. I daglige tale 

kaldet BBC. Det kan f.eks. være samfunds-

fag og matematik på B med psykologi på C.

Det er fortsat muligt at få adgang til de 

lange videregående uddannelser indenfor 

en toårig grundstruktur på Frederiksberg 

hf-kursus. Ud over BBC skal der ske løft til 

et fag på A-niveau plus yderligere et B-fag. 

I vores skemastruktur fylder BBC-modellen 

13 timer om ugen i 2.hf, mens den udvidede 

fagpakke/uni-pakken omfatter yderligere 10 

timer i alt 23 timer. 

Er der forskel på de helt unge og de æl-

dres valg af fagpakker? Svaret er, at der ikke 

kan konstateres nogen væsentlig forskel. 

Blandt de helt unge er der også elever, som 

sigter efter optagelse på universiteterne.

Men hvordan gik det i 2019 efter det første 

gennemløb af hf-reformen?

 Poder, hf-elever, mennesker som vokser sig 
kloge og store. Det handler om dannelse, 

uddannelse og personlig udvikling. I har alle været på 
en kompliceret rejse i de sidste to år. Der har været 
solskin, men også regn og storm. Jeg er sikker på, at 
det både har dannet jer og modnet jer til fremtidens 
udfordringer. Der er en fornem tradition for, at elever 
fra Frederiksberg hf-kursus skaber sig en positiv 
fremtid, og det er jeg sikker på, at I også vil gøre.
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HF-STUDENTER 2019 FORDELT PÅ FAGPAKKER

FAGPAKKE
KENDETEGN

ANTAL/PROCENT GENNEMSNIT

PROFESSIONS- PAKKE 70,4 pct. 5,28

UNI-PAKKE 29,6 pct. 8,18

PROFESSIONS-PAKKE + UNI-PAKKE 100 pct. 6,2 (vægtet)

Ca. 30 pct. af årgangen har gennemført en 

uni-pakke, og det med ganske pæne resulta-

ter. Eleverne i uni-pakkerne har haft 10 timer 

ekstra om ugen.

I tidsskriftet Voksenuddannelse skrev 

jeg en artikel i 2017. Her tilkendegav jeg, at 

såfremt 20-25 pct. af eleverne havde gen-

nemført en uni-pakke, så havde skolen im-

plementeret hf-reformen med succes. Flot 

arbejde af elever og lærere.
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SOCIOØKONOMISK REFERENCE
KARAKTERER PR. TRE ÅR, UDDANNELSE, FAG, EVALUERINGSFORM OG NIVEAU

ÅR INSTITUTION UDDAN-
NELSE

FAG EVALUERINGS-
FORM

NIVEAU PRØVE-
KARAKTERER 
(1)

SOCIO-
ØKONOMISK 
REFERENCE (2)

FORSKEL 
(* = signifikant) (3)

2017-
2019

Frederiksberg 
Hf-kursus

HF Billedkunst Mundtlig C 7,7 6,9 0,8*

Biologi Mundtlig B 5,8 6,4 -0,6

Dansk Mundtlig A 6,9 6,6 0,3

Skriftlig A 5,3 5,3 0

Eksamens-
resultat 
(inkl. bonus A)

Samlet - 6,3 6,2 0,1

Engelsk Mundtlig A 9,3 8,9 0,4

B 7,3 7,2 0,1

Skriftlig A 7,1 6,7 0,4

B 6,2 6,0 0,2

Idræt Mundtlig B 6,6 6,4 0,2

Matematik Mundtlig B 5,1 5,3 -0,2

C 5,0 4,9 0,1

Skriftlig B 3,4 4,1 -0,7*

C 5,3 4,8 0,5*

Mediefag Mundtlig C 6,9 6,9 0

Musik Mundtlig C 7,2 7,3 -0,1

Psykologi Mundtlig C 7,1 6,2 0,9*

Samfundsfag Mundtlig B 6,6 6,5 0,1

1. Gennemsnitsprøvekarakterer ved eksamen baseret på studenter med registreret afgangskarakter for 9. klasse. Kan afvige fra gennemsnitskarakterer baseret på 
alle studenter. Prøvekaraktererne er fra studenternes eksamensbeviser. Eksamensresultat (inkl. bonus A) er studentens samlede eksamensresultat på beviset.

2. Et modelberegnet tal der viser, hvordan studenterne på landsplan med samme baggrundsforhold som institutionens studenter har klaret prøverne. Socioøkonomisk 
refererer til studenternes 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 markeret med en (*).

Alberte og Sigrid fra 1.P efter at have holdt 
elevtalen til informationsaftenen januar 2020.8
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LIDT OM DEN SOCIALE ARV

Den socioøkonomiske reference er et udtryk 

for, hvad der kan forventes af en elevpopu-

lation. Der forventes højere karakterer, hvis 

forældrene er »lange«, har en lang videre-

gående uddannelse end, hvis forældrebag-

grunden er ufaglært. Der »løftes« positivt, 

hvis eleverne klarer sig bedre end forventet. 

Negativt hvis dårligere. Over en 3-årig peri-

ode er der konstateret positive løft i billed-

kunst, matematik og psykologi. Bemærk, 

hvad der forventes i engelsk på A-niveau 

8,9. Det er højt og kan kun skyldes, at denne 

elevgruppe har lange forældre. Og eksa-

mensresultatet er 9,3. Fornemt.

HVORDAN VIL DET SÅ GÅ MED DEN 
AKTUELLE HF-ÅRGANG 2020?

Ja, det ved vi af gode grunde ikke noget om. 

Den særlige situation indebærer, at alle ele-

verne skal til skriftlig eksamen i dansk og 

engelsk, mundtlig eksamen i dansk og et 

ekstra prøvefag. I alle andre niveauer skal 

der gives årskarakterer. Og det er jo nyt for 

hf-uddannelsen, som siden 1967 har været 

en eksamensuddannelse. Årskaraktererne 

skal gives bl.a. på baggrund af en samtale 

med et fagligt udgangspunkt. Spændende 

proces.

Lad mig slutte af med et tekstuddrag fra 

Grundtvig:

 Se! fra dine drivehuse

 i det fri, hvor storme suse,

 poder plantes ud

 (fra salmen: Giv mig, Gud, en salmetunge)

Poder, hf-elever, mennesker som vokser sig 

kloge og store. Det handler om dannelse, 

uddannelse og personlig udvikling. I har alle 

været på en kompliceret rejse i de sidste 

to år. Der har været solskin, men også regn 

og storm. Jeg er sikker på, at det både har 

dannet jer og modnet jer til fremtidens ud-

fordringer. Der er en fornem tradition for, at 

elever fra Frederiksberg hf-kursus skaber 

sig en positiv fremtid, og det er jeg sikker 

på, at I også vil gøre.
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KIM INGHOLT-GAARDE
Lektor i dansk, engelsk og 

filosofi

PÅ FREDERIKSBERG 
HF‑KURSUS FÅR MAN LOV 
AT VÆRE DEN, MAN ER
På Frederiksberg hf‑kursus kommer eleverne med forskellige baggrunde. 
I dette interview fortæller Kamma Ofelia Strøm fra 1.Y, hvordan netop 
forskelligheden skaber et unikt fællesskab. 

Vores interview skulle egentlig have fun-

det sted fredag d.13/3 i spisefrikvarteret 

med udsigt til en velfortjent weekend. 

Men dagen før, torsdag d.12/3, blev store 

dele af det danske samfund, herunder 

landets ungdomsuddannelser, lukket 

ned. Her ca. halvanden måned senere er 

de delvist blevet åbnet. Dog må Kamma 

Ofelia Strøm og hendes medstuderende 

i 1.Y på Frederiksberg hf vente endnu et 

stykke tid på at komme i skole, for det er 

kun 2. hf’erne der har fået lov at komme 

tilbage til skolen indtil videre. Vores in-

terview, som foregår telefonisk og mest 

skulle have handlet om mangfoldighed og 

rummelighed på Frederiksberg hf-kursus, 

kommer derfor naturligt nok også til at 

handle om, hvordan det er at studere vir-

tuelt i en lejlighed på Islands brygge med 

udsigt til et par hundeluftere med behørig 

afstand til hinanden.

HF ER BEDRE END SIT RYGTE

Før hun søgte ind på Frederiksberg hf-kur-

sus, havde Kamma godt hørt rygterne om 

hf-uddannelsen. På hf gider eleverne ikke 

lave noget, var der nogen, der sagde. Men 

mødet med Frederiksberg hf-kursus gjorde 

heldigvis rygterne til skamme. Mange i hen-

des nye klasse har været ude og arbejde 

eller gået i gymnasiet, før de begyndte på 

uddannelsen, og den baggrund har gjort, 

at de er motiverede og vil noget med de-

res uddannelse. Udover at få et nyt syn 

på hf-uddannelsen blev Kamma også ud-

fordret i sit syn på sig selv og sine faglige 

interesser. Hun ville egentlig have læst Na-

turressourcer på Københavns Universitet, 
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men det første semester på Frederiksberg 

hf-kursus åbnede hendes øjne for fag som 

historie og dansk, og nu er hun faktisk mere 

interesseret i spørgsmål, der har med sam-

fundet at gøre.

PÅ HF FÅR MAN LOV AT 
VÆRE DEN, MAN ER

Det første år som studerende på Frederiks-

berg hf-kursus har også forandret Kamma 

på det mere personlige plan. Eleverne på 

skolen er meget forskellige, og det har gjort, 

at Kamma synes, at hun er blevet bedre til 

at tale med andre. Hun oplever, at elevernes 

forskellige baggrunde skaber et unikt fæl-

lesskab, hvor man ikke er defineret af sin hi-

storie, men får lov at være den, man er. Hun 

synes også, at skolen er god til at rumme 

elevernes forskellige baggrunde. Der bliver 

lagt vægt på fra lærernes side, at undervis-

ningen er for alle, og at man ikke skal være 

bange for at stille spørgsmål.

VIRTUEL UNDERVISNING ER 
BARE IKKE HELT DET SAMME

Interviewet skal til at slutte, og Kamma skal 

videre med sin virtuelle undervisning. Det 

er hårdt, siger hun, fordi man er så meget 

alene. Det betyder meget for ens trivsel at 

komme i skole og møde de andre fra klas-

sen. Den virtuelle undervisning har bestået 

i at lave skriftlige opgaver, som lærerne har 

givet respons på over Lectio, samt under-

visning via Microsoft Teams. Især under-

visningen via Teams, hvor man både kan se 

hinanden og tale sammen, har været god, 

fordi kontakten med læreren er vigtig. Men 

det er alligevel ikke helt det samme, så lad 

os håbe, bliver vi enige om, før vi lægger på, 

at Kamma og hendes medstuderende i 1.Y 

snart kan vende tilbage til skolen.

Kamma Ofelia Strøm fra 1.Y.
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Eleverne på skolen er 
meget forskellige, og det 

har gjort, at Kamma synes, at 
hun er blevet bedre til at tale med 
andre. Hun oplever, at elevernes 
forskellige baggrunde skaber et 
unikt fællesskab, hvor man ikke 
er defineret af sin historie, men 
får lov at være den, man er.
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STUDIEVEJLEDNINGEN PÅ 
FREDERIKSBERG HF‑KURSUS 
HAR FÅET FLERE MUSKLER
Studievejlederne på Frederiksberg hf‑kursus udfører en yderst vigtig 
funktion på skolen. De holder samtaler med kommende og nuværende 
elever om elevernes skolegang, valg af fagpakker og planer for 
fremtiden, og så er de gode til at lytte, når der er problemer. Derfor har 
studievejlederne også fået mere tid til deres opgaver.

Der er tre studievejledere på Frederiksberg 

hf-kursus. Jan Andreasen, Marianne Leth 

Weile og Kirsten Hundahl. De har kontorer 

i stueetagen til venstre, når man kommer 

ind gennem glasdørene til skolens store aula 

med de karakteristiske hf-blå stole og det 

bløde lysindfald fra de store ovenlysvinduer. 

Døren ind til forlokalet til de tre studievejle-

deres kontorer med reoler fulde af pjecer og 

brochurer om uddannelsestilbud og diverse 

former for rådgivning til unge, står altid åben, 

og der sidder som regel en eller flere elever 

og venter på at komme til samtale som et ty-

deligt tegn på, hvor vigtig en funktion studie-

vejledningen har på Frederiksberg hf-kursus. 

Studievejlederne holder optagelsessamta-

ler med og arrangerer besøgsdage for kom-

mende elever. De holder studiestartssamta-

ler med alle nye elever, hvor eleverne får at 

vide, hvad det kræver at gå på hf. De hjælper 

nye elever med at vælge den fagpakke, de har 

brug for, med at blive fastholdt i uddannelsen 

og med at komme videre i uddannelsessy-

stemet, når de er færdige med uddannelsen. 

Derudover er de med til at planlægge elever-

nes praktikforløb på f.eks. Københavns Pro-

fessionsskole eller Politiskolen og holde mø-

der om klassernes faglige niveau og sociale 

miljø, og ikke mindst hjælper de eleverne, når 

skoledagene virker lange og uoverskuelige. 

EVNEN TIL AT LYTTE

For Susanne Hansen, som er uddannel-

sesleder på Frederiksberg hf-kursus, har 

KIM INGHOLT-GAARDE
Lektor i dansk, engelsk 

og filosofi

Idræt B på kanotur til Susåen. 15



formålet med at opgradere studievejleder-

funktionen bl.a. været at give vejlederne 

mere tid til samarbejdet mellem ledelse og 

klasselærer om elever, som er udfordrede, 

samt at få frigjort mere tid for vejlederne 

til at holde optagelsessamtaler med kom-

mende elever og studiestartssamtaler med 

nye elever. Studiestartssamtalerne er nem-

lig et vigtigt redskab for skolen til at spore 

sig ind på, hvilke ønsker de nye elever har til 

studiet, men også for skolen til at gøre det 

klart for eleverne, at det er vigtigt at komme 

til timerne, at være studieaktiv og at kunne 

indgå i en klasserumskultur. 

Ifølge Jan Andreasen, som har været stu-

dievejleder på skolen igennem de sidste 22 

år, er opgaven med at forklare skolens ram-

mesætning blevet en vigtigere opgave på 

grund af gymnasiereformen i 2017. Reformen 

betød nemlig, at skolen har fået flere yngre 

elever, som ikke alle er lige klar over, hvad det 

indebærer at gå i skole. En studiestartssam-

tale tager, fortæller Jan Andreasen, typisk 

ca. tyve minutter. Det er en vigtig samtale, 

forklarer han. For det første er det nemlig 

under denne samtale, at skolen får kendskab 

til, om de nye elever har særlige udfordringer, 

som skolen skal tage hensyn til. Der kan f.eks. 

være tale om elever, som har flere afbrudte 

uddannelsesforløb bag sig, hvilket gør, at de 

har særligt brug for hjælp til at blive fastholdt 

i uddannelsen, elever som har en diagnose 

og derfor har brug for en mentor, eller f.eks. 

elever som er ordblinde, og som skal have 

hjælp af en læsevejleder. Det er også her, gør 

Susanne Hansen opmærksom på, at skolen 

får kendskab til elevernes ønsker til deres 

hf-uddannelse som f.eks. ønsket om, at klas-

serne dannes på baggrund af elevernes alder. 

For det andet er studiestartssamtalen, og 

samtalerne med en studievejleder generelt, 

en mulighed for de nye elever for at tale ud 

i et fortroligt rum, og det har unge i dagens 

Danmark et stort behov for, påpeger Jan An-

dreasen. Det går nemlig utrolig stærkt i det 

senmoderne samfund, mener han, og ofte er 

der ikke tid til den dybe samtale mellem unge 

og deres forældre. Den tid, og ikke mindst 

evnen til at lytte, har studievejlederen imid-

lertid. Hans erfaring er, at samtalerne med 

eleverne er meget forskellige. Nogle elever er 

stille og lidt generte, mens andre fortæller løs 

om dem selv. I begge tilfælde er det allervig-

tigste som studievejleder, pointerer han, at 

lytte sig ind til, hvad der er den enkelte elevs 

særlige ønsker og udfordringer. Målet er, at 

eleven kommer styrket ud af samtalen med 

fornyet mod på og lyst til at tage en hf-uddan-

nelse. Det er krævende, og Jan Andreasen er 

ofte helt ør i hovedet efter en dag med mange 

samtaler. Derfor er det godt, at studievejle-

derne har fået flere muskler, så de kan løfte 

de vigtige arbejdsopgaver, studievejlednin-

gen har.
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ANNE KRAGH ANDERSEN
Socialrådgiver og 

studievejleder

MENTORORDNING HOS 
FREDERIKSBERG HF‑KURSUS
Elever der lider af psykiske vanskeligheder, har mulighed for at ansøge om 
mentorstøtte. I efteråret 2019 var der i alt 28 mentorelever med bevilget 
støtte fordelt på første og anden årgang. 

Mentoreleverne er typisk diagnosticeret 

med ADHD, skitzotypi, depression og Asper-

gers syndrom. Det er min opgave som men-

torkoordinator at hjælpe eleverne med at 

søge støtte. Efter Børne- og Undervisnings-

ministeriet har bevilget specialpædagogisk 

støtte(SPS), ansættes en lærer til at være 

elevens mentor. Mentorerne hjælper f.eks. 

eleverne med støttende samtaler og hjælp 

til at de får struktur i deres skolearbejde. 

Derudover agerer mentorerne også som 

tovholdere for eleven i forhold til samarbejde 

med ledelse, studievejleder, klasselærere, 

jobcenter, familie osv.

At eleven har en støtteperson som til-

byder ugentlige møder, skaber tryghed og 

styrker eleven i at gennemføre sit uddannel-

sesforløb. Igennem de syv år jeg har været 

ansat som mentorkoordinator, har jeg fulgt 

mange mentorforløb fra sidelinjen, og det 

er min opfattelse at det er den bedste måde 

at inkludere psykisk sårbare unge i uddan-

nelsen. Det er tydeligt at støtten gør en for-

skel når f.eks. en elev beder sin mentor om 

at give ham/hende studenterhue på fordi 

vedkommende har haft stor betydning for 

at hf-eksamen er i hus. Nogle gange er der 

ikke familie og venner til at fejre eleven ef-

ter sidste eksamen. Derfor er det vigtigt at 

mentoren er til stede og er med til at fejre 

sin elev. I processen med at inkludere psy-

kisk udfordrede elever i uddannelsen er det 

af stor betydning at der udvises rummelig-

hed og åbenhed. Det kræver at skolens per-

sonale er opsøgende, for eleverne kommer 

ikke uopfordret og ansøger om støtte.

At skolen rummer mangfoldighed, har stor 

værdi på Frederiksberg hf-kursus. For at 

styrke inklusionen af elever med diagnoser 

og for at få disse elever opsøgt tidligt, ind-

bydes alle kommende elever til en samtale 

vedrørende deres studiestart/optagelse på 
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Micheal Martina og NN.

skolen. Ved denne samtale spørges der ind 

til om der er særlige behov for støtte som 

kunne være mentorstøtte eller ordblinde-

støtte. Hvert år er der elever med alvorlige 

psykiske lidelser støttet af en mentor der 

gennemfører et ordinært uddannelsesforløb 

på lige vilkår med alle andre unge. Eleven NN 

har f.eks. en autismediagnose og har haft 

støtte i folkeskolen. NN fortæller, at NN var 

meget glad for at støtten kunne fortsætte på 

Frederiksberg hf-kursus. NN går nu på andet 

år. NN klarer sig meget godt fagligt og trives 

rigtig godt socialt. På spørgsmålet »Hvad 

har det betydet for dit skoleforløb at du fik 

en mentor tilknyttet?« svarer NN følgende: 

»Det har betydet rigtig meget for mig. Min 

mentor kontakter mig om morgenen. Det 

hjælper med at motivere mig til at komme 

afsted. Det at have en mentor hjælper med 

at have styr på tingene og har været en stor 

hjælp i forbindelse med eksamen. Det at 

kunne træne eksamenssituationen igennem 

med min mentor skabte tryghed og var med 

til at forebygge eksamensstress.«

At skolen rummer mangfoldighed, har stor 
værdi på Frederiksberg hf-kursus. For at 

styrke inklusionen af elever med diagnoser og for at 
få disse elever opsøgt tidligt, indbydes alle 
kommende elever til en samtale vedrørende deres 
studiestart/optagelse på skolen. Ved denne samtale 
spørges der ind til, om der er særlige behov for 
støtte, som kunne være mentorstøtte eller 
ordblindestøtte. Hvert år er der elever med alvorlige 
psykiske lidelser støttet af en mentor der 
gennemfører et ordinært uddannelsesforløb på lige 
vilkår med alle andre unge.
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THOMAS FALK LARSEN
Lektor i historie, religion 

og filosofi, medlem af 
Pædagogisk Udvalg

PÆDAGOGISK HALVDAG OM 
UNDERVISNINGSVARIATION
Torsdag d. 24/10‑2020 mødtes skolens lærere til en pædagogisk halvdag 
med titlen ’Hundrede former for undervisningsvariation på Frederiksberg 
Hf’. Dagen var arrangeret af Pædagogisk Udvalg, og formålet var at 
lærerne i fællesskab skulle vidensdele og inspirere hinanden i forhold til 
den måde, vi underviser på.

1  https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/elevtilfredshed/Sider/Elevtrivselsundersoegelse_2012.aspx#

Variation af undervisningsformer har i forsk-

ningen længe været koblet tæt sammen 

med elevernes motivation og engagement. 

Argumentet er, at ved at benytte sig af for-

skellige undervisningsformer bliver ele-

vernes læring styrket. Der er ikke tydeligt 

videnskabeligt belæg for at hævde at én un-

dervisningsmetode er bedre end andre, men 

forskning viser, at variation i undervisningen 

virker. Det kan derfor være hensigtsmæssigt 

og styrkende for læringen at arbejde med 

det samme tema på forskellige måder i løbet 

af en lektion eller et forløb. Konkret betyder 

det, at eleverne både skal lytte, læse, skrive 

og arbejde med opgaver.

Den pædagogiske halvdag var sat i værk 

i forlængelse af en elevtilfredshedsunder-

søgelse i skoleåret 2018-19, hvor eleverne 

havde efterspurgt større variation i un-

dervisningen. Der er på ingen måde noget 

enestående i denne efterspørgsel. Ifølge 

en tilsvarende (dog landsdækkende) under-

søgelse fra 2012 foretaget af GL (Gymnasie-

skolernes lærerforening) konkluderes det, 

at »der skal yderligere fokus på didaktik og 

på pædagogiske værktøjer, der sikrer mere 

variation i undervisningen«.1

Pædagogisk halvdag ledet af Kim Ingholt-Gaarde. 21



Gruppe- og makkerarbejde, klasseunder-

visning og elevfremlæggelser er blandt de 

mest udbredte arbejdsmetoder i værktøjs-

kassen. Der er et hav af arbejdsmetoder, 

man kan vælge imellem, så som Blended 

Learning, hvor eleverne lærer gennem en 

blanding af elektroniske hjælpemidler og 

IT, så vel som mere klassisk klasserums-

undervisning.

FAGRE NYE VERDEN

I forhold til den, i skrivende stund, aktu-

elle nedlukning af landets skoler grundet 

Covid-19 (coronavirus) har lærerne fået 

tildelt en tvungen opgave bestående i at 

forberede og gennemføre undervisningen 

virtuelt for alle deres klasser. Det er for 

mange af skolens lærere en helt ny verden, 

der har åbnet sig på godt og på ondt. Læ-

rerne er således gået i gang med at lære 

at bruge Microsoft Teams, som er en plat-

form, hvor lærerne kan have video-møder 

med deres elever. 

Til inspiration kan med fordel henvises til 

Eva Pors bog ’Mere end 111 variationer i under-

visningen’ (Lindhardt og Ringhof, 2016) og den 

tilhørende blog (http://www.111variation.dk).

ARBEJDSMETODER

Der kan med fordel skelnes mellem to for-

mer for variation i undervisningen; varia-

tion i indhold og variation i form. Det første 

giver sjældent lærerne de store problemer, 

men den anden del, at variere formen, kan 

give anledning til problemer. Det er natur-

ligt, at man, i en hektisk og fortravlet hver-

dag, falder tilbage på det i værktøjskassen, 

der virker. 

PROGRAMMET FOR DAGEN:
14.20 Velkomst og oplæg om variation af arbejdsformer
ved Lektor Kim Ingholt-Gaarde (formand for Pædagogisk Udvalg).

14.35 Gruppearbejde i faggrupper ved hjælp af Google Docs.
Her skulle lærerne udvælge et par af deres favorit undervisningsse-
kvenser og dele dem i et fælles dokument.

15.15 Oplæg fra faggrupper
Her skulle de enkelte faggrupper præsentere et par af deres øvelser 
for resten af lærerkollegiet.

Efterfølgende blev alle øvelser sammenskrevet i et hæfte med titlen 
’52 måder at variere undervisningen på FHF’. Her uddybes, hvad de 
forskellige arbejdsformer indebærer, og belyses, hvordan arbejdsfor-
merne konkret kan anvendes i undervisningen.
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MARIANNE LETH WEILE
Studievejleder og lektor 

i historie og religion

KAMPEN OM HISTORIEN
I det tidlige forår 2016 fik den spanske kvinde Maria Purificacion Lapena 
rettens ord for, at hun kunne få lov at give sin bedstefar og grandonkel en 
værdig begravelse.

De to mænd havde været en del af en anar-

kistisk gruppe under Den spanske borger-

krig (1936-1939) og blev dræbt af Francos 

styrker i en landsby i det nordlige Spanien 

i begyndelsen af krigen. Efter krigen flyt-

tede Franco-styret i 1959 deres lig fra en 

massegrav i Aragon til krigsmausoleet ved 

De Faldnes Dal. Her kom mændenes jor-

diske rester til at ligge i en ny massegrav 

sammen med tusinder af andre ofre for så-

vel borgerkrigen som det diktatur, der blev 

etableret efter krigen. Domstolens afgø-

relse var helt usædvanlig og kulminationen 

på flere års ihærdig kamp for et opgør med 

fortiden. Spanien overgik fra diktatur til 

demokrati i 1977, men når det ikke var lyk-

kedes Maria Purificacion Lapena at få med-

hold ved domstolene før 2016, skyldtes det, 

at spanierne i 1975 indgik en aftale om at 

begrave fortiden. Men hvilken fortid var så 

belastet, at den skulle begraves, og hvor-

for begyndte man i bogstavelig forstand at 

finde skeletterne frem i 2016?

Da Den spanske borgerkrig brød ud i 1936, 

havde de politiske yderfløje vind i sejlene 

over hele Europa. Krigen i Spanien blev for 

flere europæiske stormagter en slags ge-

neralprøve på 2. Verdenskrig, og frivillige 

lykkejægere og idealister strømmede til fra 

hele Europa for enten at støtte den span-

ske republik eller Francos nationalistiske 

oprørsstyrker. De stridende parter repræ-

senterede hver især de ideologiske skillelin-

jer, der prægede samtiden. Styredes stater 

bedst af demokratisk valgte parlamenter, el-

ler skulle der en stærk mand til for skabe vel-

stand og stabilitet? Efter mange års politisk, 

økonomisk og social uro i Spanien endte 

det i 1936 med krig, og konflikten rev Spa-

nien over i to. Naboer blev fjender, brødre 

slog hinanden ihjel, og tusinder af lærere, 

præster og kunstnere blev dræbt på grund 

af deres politiske synspunkter. Da Franco 

og nationalisterne vandt i 1939 var mere 

end 500.000 faldet i krigen. Begge sider 

havde begået uhyrlige handlinger under kri-
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gen, men efter krigen fortsatte rædslerne, 

da Franco indledte en systematisk jagt på 

modstandere af det nye styre. I skyggerne 

af 2. Verdenskrig, kunne Franco forfølge og 

torturere venstreorienterede og andre, der 

blev anset som statens fjender. Fangelejre 

med op til 350.000 blev oprettet, og mange 

spaniere endte, ligesom Maria Purificacion 

Lapedas familie, i massegrave. Udryddelsen 

af fjenderne fortsatte efter 2. Verdenskrig, 

og den mest bizarre og gruopvækkende af 

Franco-styrets ugerninger er historien om 

tvangsfjernelsen af op mod 30.000 spanske 

børn. I de første år efter borgerkrigen fjer-

nede styret børn fra folk, der havde støttet 

republikken, så børnene kunne blive »gen-

opdraget« i nye familier. Med tiden udvik-

ledes et system, hvor man stjal babyer fra 

primært fattige og uuddannede, som fik at 

vide, at barnet var dødt ved fødslen. I virke-

ligheden blev babyerne adopteret videre til 

familier, som Franco-styret anså som sunde 

og sande spanske familier. Forbrydelsen 

blev organiseret af et netværk af nonner, 

læger og sygeplejersker, og så vidt vides 

fortsatte det langt op i 1980’erne mange år 

efter Francos død. 

Det er sejrherrerne, der skriver historien, 

og i et diktatur med undertrykkelse af al 

politisk modstand havde Franco-styret frie 

hænder til at definere fortællingen om forti-

den. Den officielle historie blev blandt andet 

formidlet i skolernes historiebøger, og det 

var historien om nationalisterne, der som 

korsriddere havde forsvaret det sande Spa-

nien og besejret den fædrelandsfjendske re-

publik. Den lille landsby Belchite i regionen 

Aragonien kom også til at spille en rolle for 

såvel krigsturismen som den historiske dis-

kurs under Franco. Belchite var et centralt 

kommunikationspunkt under borgerkrigen 

og blev tidligt i krigen skueplads for vold-

somme kampe mellem republikkens styrker 

og de nationalistiske oprørere. I første om-

gang lykkedes det republikken at vinde over 

oprørshæren, men i 1938 måtte republikken 

give op, og Belchite faldt i nationalisternes 

hænder. Landsbyen lå i ruiner, og i 1954 blev 

en ny landsby indviet ved Belchite. Franco 

besluttede at lade ruinerne fra den gamle 

landsby stå, så spanierne kunne rejse dertil 

Francos kiste bæres ud til en 
rustvogn, som kørte den til en 
helikopter kort derfra. 
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Plakat fra den spanske borgerkrig. 
»Til våben – fædrelandet, brødet, retfærdigheden«. 25



og mindes de heroiske kampe mod sociali-

sternes umenneskelighed. Som erindrings-

sted blev ruinbyen anvendt til en legitime-

ring af styret og dets hårde kurs overfor 

modstanderne – man kunne jo se med egne 

øjne, hvad det kunne føre til, hvis socialister 

fik frit spil. Et andet og mere spektakulært 

erindringssted blev opført 60 km. nord for 

Madrid, hvor Franco i 1940 besluttede at 

opføre et mindested for de faldne i krigen. 

Byggeriet fandt sted 1950-1958 og blev ud-

ført af politiske fanger, hvoraf mange døde 

undervejs. Det, de byggede, var en enorm 

kirke, som blev hugget ind i bjergkæden Gu-

adarrama. I disse bjerge fandt nogle af de 

blodigste kampe sted under borgerkrigen, 

og der ligger cirka 30.000 faldne i området 

ved De Faldnes Dal. Det var dog ikke alle, der 

ifølge styret var værd at mindes, og mænd 

som Maria Purificacion Lapenas bedstefar 

og grandonkel blev sammen med mange 

andre lig smidt ned i en massegrav, hvorved 

deres værdier og historie helt bogstaveligt 

blev trådt under fode. Inde i kirken satte 

man, sammen med et væld af referencer 

til Spaniens lange historie, udelukkende en 

mindeplade for dem, der døde for Fædrelan-

det og for Gud under borgerkrigen. Det var 

altså et spørgsmål om de godes kamp mod 

de onde, og spanierne skulle lære at prise 

sig lykkelige for at have den modige, retfær-

dige og vise landsfader Franco som leder. 

Franco sad på magten i Spanien helt frem 

til sin død i 1975, og de tusinder af charter-

turister, der nød godt af de gode tider under 

sydens sol i 1960’erne og 1970’erne skænkede 

det næppe mange tanker, at sangriaen blev 

indtaget i skyggen af et diktatur. Det blev 

ikke desto mindre mere og mere proble-

matisk, at et vestligt land som Spanien ikke 

havde demokrati, og to år efter Francos død 

fik Spanien da også demokrati i 1977. Men 

hvem skulle nu have retten til at bestemme 

over fortiden, og hvordan kom man videre 

ovenpå så mange års diktatur? Spanierne 

besluttede at indgå den såkaldte »Glemslens 

pagt«, som var en aftale om, at man i over-

gangen til et parlamentarisk demokrati gav 

hånd på, at Franco-styrets folk ikke kunne 

blive retsforfulgt mod, at disse til gengæld 

ikke modsatte sig indførslen af demokrati. 

Fortiden kom på den måde til at ligge som 

et betændt og ubehandlet sår, og mange 

spaniere levede fortsat i frygt og dyb sorg 

og med en stor indestængt vrede. I slutnin-

gen af 1990’erne voksede en mere og mere 

udtalt modstand mod »Glemslens pagt« 

frem. Nogle forskere betegner udviklingen 

som et »erindringsboom« eller som erin-

dringens tilbagekomst. Som en konsekvens 

af denne udvikling lykkedes det den davæ-

rende socialistiske regering at vedtage »Lov 

om historisk hukommelse« i 2007. Loven 

skulle både give genoprejsning til ofrene for 
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borgerkrigen og til ofrene for Francos dikta-

tur og medførte blandt andet, at statuer af 

Franco blev fjernet fra torve og gader i hele 

Spanien, samt at kvinder som Maria Purifi-

cacion Lapena kunne få medhold i sit krav 

ved domstolen i El Escorial i 2016. Loven 

fra 2007 fik også betydning for erindrings-

stederne ved Belchite og De Faldnes Dal. I 

2019 var det 80 år siden, at Franco erklæ-

rede Den spanske borgerkrig for afsluttet. I 

Belchites ruinby har erindringsstedet nu fået 

en anden vinkel end under Franco. Ved den 

gamle byport er der som noget nyt anlagt en 

plads med ordene »Erindring og Fred« bøjet 

i store jernbogstaver, og en række plancher 

med historiske oplysninger er sat op. I rui-

nerne installerede kunstneren Garvasio San-

chez i 2019 en række fotografier af kvinder, 

mænd og børn, som med ængstelige øjne er 

fanget i krigens helvede, og som kigger på 

os fra døråbninger og vinduer. Fotografi-

erne er taget på Balkan i 1990’erne, men skal 

minde de besøgende om alle kriges univer-

selle umenneskelighed. Her er langt til Fran-

co-styrets heroisme og fjendebilleder, og 

erindringsstedet formidler nu en fortælling 

om, at der forsat gemmer sig smerte, tab 

og sorg i ruinerne efter borgerkrigen. Intet 

sted i Spanien er kampen om fortiden dog så 

aktuel som ved De Faldnes Dal, og dette fik 

elever fra 2.A og 2.C i den grad at mærke, da 

de i oktober 2019 var på studietur til Madrid.

Efter Francos død blev han selv begravet 

i kirken. Når man som besøgende trådte ind 

i kirken, blev man mødt af en 265 meter lang 

tunnellignende gang op mod alteret, hvor 

stifteren af Francos parti, Primo de Rivera, 

lå begravet på forsiden, og Franco selv lå 

på bagsiden. På vej mod alteret passerede 

man store dystre statuer med sværd og kap-

Ruinbyen Belchite 
»Krigens øjne«.
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per og otte store gobeliner fra 1600-tallet, 

som illustrerede dommedag og ragnarok. 

På den måde kunne selve bevægelsen gen-

nem kirken ses som en bevægelse gennem 

dødsdriften og frem mod en forløsning ved 

Francos grav. Kirken fik som erindringssted 

dermed endnu et lag, således at man nu 

både dyrkede sejren over republikken under 

borgerkrigen og oprettelsen af Francos ef-

terfølgende diktatur. Som en del af »genero-

bringen af erindringen« opstod i slutningen 

af 00’erne et mere og mere udtalt krav om, 

at Francos grav burde flyttes til et sted, der 

ikke havde karakter af anti-demokratisk hel-

tedyrkelse. Ikke mindst for familiemedlem-

merne til Francos ofre har De Faldnes Dal 

været et betændt sted, og langt de fleste 

spaniere kunne ikke drømme om at besøge 

De Faldnes Dal. På Frederiksberg hf-kursus 

har vi i flere år haft tradition for at sende 

nogle af vores elever på studietur til Madrid, 

og det har været en fast del af programmet, 

at vi besøgte De Faldnes Dal og diskuterede 

historiebrug, og hvordan man som nation 

kan forholde sig til en ikke så fjern fortid med 

borgerkrig og diktatur. Vi har oftest været 

alene deroppe og primært mødt de katolik-

ker, som deltager i messen inde kirken. Ele-

verne har altid været forundrede over, at der 

lå om end få så dog friske blomster på Fran-

cos grav, for hvordan kunne man dog hylde 

en eks-diktator med menneskeliv på sam-

vittigheden? I oktober 2019 var det en helt 

anden historisk scene, vores elever trådte 

ind på. Det myldrede med tv-kameraer og 

journalister, og besøgstallet var eksplode-

ret. Familier tog selfies med børnene ude på 

pladsen, og inde i kirken stod folk i alle aldre 

og græd ved Francos grav – som i øvrigt var 

druknet i et hav af blomster. To unge mænd, 

som ikke aldersmæssigt var langt fra skolens 

elever, knælede ved graven og gjorde korsets 

tegn med alvorstunge miner og stor patos. Vi 

var målløse! Rygter om flytningen af Francos 

jordiske ryster havde svirret længe inden, vi 

rejste til Spanien, så vi havde forberedt os på, 

at vi måske ikke kunne få adgang til minde-

I slutningen af 1990’erne voksede en mere og 
mere udtalt modstand mod »Glemslens pagt« 

frem. Nogle forskere betegner udviklingen som et 
»erindringsboom« eller som erindringens 
tilbagekomst. Som en konsekvens af denne udvikling 
lykkedes det den daværende socialistiske regering at 
vedtage »Lov om historisk hukommelse« i 2007. 
Loven skulle både give genoprejsning til ofrene for 
borgerkrigen og til ofrene for Francos diktatur og 
medførte blandt andet, at statuer af Franco blev 
fjernet fra torve og gader i hele Spanien, samt at 
kvinder som Maria Purificacion Lapena kunne få 
medhold i sit krav ved domstolen i El Escorial i 2016.
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stedet. Det viste sig at være med god grund, 

for dagen efter vores besøg lukkede det hele 

ned, så myndighederne kunne flytte Francos 

kiste uden alt for megen opmærksomhed. 

Den 24. oktober 2019 blev den afdøde dikta-

tor fløjet til en civil kirkegård i Madrid, hvor 

hans hustru, Carmel Polo, også ligger begra-

vet. Da helikopteren ankom til kirkegården, 

blev den mødt af 500 Franco-støtter, som 

råbte hyldester til den afdøde diktator. Den 

socialistiske premierminister mente til gen-

gæld, at det var en stor sejr for demokratiet, 

og at Spanien endelig kunne lukke ned for 

et mørkt kapitel i landets historie. Formå-

let med »Lov om historisk hukommelse« 

fra 2007 var at forsone det spanske folk, og 

måske arbejder tiden for denne forsoning. 

Mange unge spaniere er ikke optagede af 

borgerkrigen og Francos diktatur, men man 

kan trods alt håbe, at eleverne i de spanske 

skoler og gymnasier måske alligevel havde 

nogle samtaler om historien de dage i okto-

ber. Det havde eleverne fra 2.A og 2.C i hvert 

fald, og historien blev for dem virkelig og re-

levant på en helt anden måde end hjemme 

i de velkendte lokaler på Sønderjyllands Allé.

Plakat fra den spanske borgerkrig. 
»Vores republiks glorværdige dag«.
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Når jeg tænker tilbage på Madrid, tænker jeg først 
tilbage på de få første sekunder da jeg kom ud af 

lufthavnen. Den varme duft, der stadig hænger fast, den luft, 
jeg ikke kan sætte ord på. De sekunder, jeg håber, jeg aldrig vil 
glemme fra Madrid.
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ANNE DORTE FRIDBERG
Lektor i dansk og engelsk

MADRID‑MOSAIK 
2.A på besøg i og omkring den spanske hovedstad. 2.A var på studietur til 
Madrid – med blik for byens særpræg og med sanserne åbne. I korte essays 
og digte har eleverne sat ord på deres oplevelser. Her kommer et uddrag:

JULIE

»Når jeg tænker tilbage på Madrid, tænker 

jeg først tilbage på de få første sekunder da 

jeg kom ud af lufthavnen. Den varme duft, 

der stadig hænger fast, den luft, jeg ikke kan 

sætte ord på. De sekunder, jeg håber, jeg al-

drig vil glemme fra Madrid.«

HELENE

»Den store akvædukt er det første, som fan-

ger mit blik. Dette imponerende bygnings-

værk som symboliserer et imperiums stor-

hed og stolthed. Den er så mægtig, at den 

står i selv det værste vejr, og den giver en 

følelse af udødelighed. Da jeg bevæger mig 

igennem den store konstruktion videre ud 

i Segovias smalle gader, bliver jeg mødt af et 

kæmpe menneskemylder, hvor alle bevæger 

sig i hver sin retning. De går alle i hver deres 

tanker, men jeg kan fornemme en blanding 

af ro og kaos på samme tid. Jeg kan se dem, 

der lever deres daglige liv, og dem der lige-

som mig er der for at opleve og lære af byen 

og dens folk.«

JONAS

»Som person fra Danmark kender man jo 

travlheden ved metroen, og den ændrer sig 

ikke i Madrid eller på pladsen. Menneskerne 

flyder op ad den store trappe nede fra jor-

den med det flotte nemme navn på statio-

nen nemlig »Sol« – et navn som på en eller 

anden måde beskriver den flotte plads på 

smukkeste vis.«

REBEKKA, CAROLINE OG ZAINAB

»Jeg kan mærke, at den varme sol kysser 

min blege krop. Musikken, der spiller fra 

den gamle harmonika, svøber sig om mig 

og spredes i kroppen som en kildende for-

nemmelse, der farver mine tanker i gule og 

røde nuancer og gør mig glad og lykkelig 

indeni.«

BELINDA GRANHØJ 
CHRISTENSEN

Lektor i historie og religion

Elever fra 2.A i Retiroparken, Madrid. 31



CECILIE

»Som resultat af min rutsjetur af følelser 

er jeg nået til den konklusion, at samfundet 

altid vil bestå af flere sider. Uanset hvilke 

følelser jeg måtte have overfor begge sider, 

vil de stadig findes. Jeg er måske ikke syn-

derlig glad for drukkulturen, men alligevel 

findes den, og det vil intet ændre på i den 

nærmeste fremtid. Jeg tror, at vi alle bare 

skal eksistere sammen på den bedst mu-

lige måde og prøve at komme videre med 

livet i en kaotisk dagligdag, fuld af op- og 

nedture.«

KLARA

»På vores gade i Madrid sad der en mand på 

en bænk. Han var i slut-40’erne og var træt. 

Hver gang man skulle til og fra lejligheden, 

sad han på bænken. Han var narkoman, og 

han var hjemløs. Han havde det ikke godt 

og havde brug for hjælp. Han stank af pis, 

som om han ikke havde været i bad i årevis. 

Da vi kom hjem fra byen en sen aften, sad 

han igen på bænken, der var masser af folk 

på gaden, og han var så dårlig at han bare 

sad og tissede i bukserne og kastede op ud 

over sig selv. Dagen efter så vi ham igen. 

Han havde ikke fået sit daglige fix, så han 

råbte ad folk, som gik forbi ham på bænken, 

fordi han enten ville have en smøg eller no-

get stærkere. Folk blev forskrækkede og 

gik en stor bue uden om ham og nærmest 

løb væk. Man tænker lidt, at det er tarve-

ligt og ubarmhjertigt, men når man tænker 

over det, ville man så selv have gjort noget 

anderledes? Da jeg oplevede det, skyndte 

jeg mig også bare videre, fordi man blev 

skræmt og tænkte åh nej. Mange menne-

2.A på byvandring i Madrid.
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sker har det sådan med fattigdom, man vil 

gerne hjælpe, så man sender penge ind til 

en organisation, som så tager sig af det, 

men man kan ikke håndtere det, når man 

ser fx en hjemløs, som manden jeg ople-

vede i Madrid.«

OLIVIA

»En kvinde gik forbi. Hendes lange, bølgede 

hår strålede som tusinde stjerner. Hun var 

meget smuk. Hendes skønhed blev dog for-

vrænget, da hun passerede manden og med 

væmmelse kiggede på ham. Jeg vendte mig 

for at gå, men bremsede dog alligevel op 

og kiggede en sidste gang på manden. Jeg 

havde mødt døden i hans øjne. Læst hans 

skæbne og liv på få sekunder. Fået en ny og 

uvurderlig indsigt, som vil få betydning for 

resten af mit liv.«

DEVRAN

»Vi boede 20 meter fra en kendt frisør, 

som klipper kendte fodboldspillere, og det 

var den fedeste salon med T-shirts fra fod-

boldspillere samt autograf og billeder fra, 

da de blev klippet. Jeg gik ind til manden, 

som ejede Wizarchyy, og spurgte, om han 

kunne engelsk. Det kunne han så ikke, så 

jeg lavede lidt tegnsprog for at spørge, om 

jeg måtte lave en video, og så sagde han, 

at det måtte jeg gerne. Jeg tog en video 

af salonen, som var virkelig flot, og satte 

den på Instagram, hvor han så havde delt 

min historie med alle sine 18.200 følgere, 

inklusiv kendte fodboldspillere. Der var en 

dag, hvor jeg helt tilfældigt holdt øje med 

hans historie, imens han var i gang med at 

klippe en kendt fodboldspiller fra Atletico 

Madrid, som er top 3 i den spanske liga. Jeg 

sagde til en kammerat ´´lad os gå ned for 

at se om han stadig er der´´. Vi tog hurtigt 

sandaler på og løb ned med joggingbukser 

og shorts for at se, om han var der. Vi stod 

foran butikken, og han stod lige foran os. 

Vi tænkte, at det var vildt, at sådan en stor 

fodboldspiller ved navn Thomas Partey var 

foran os, og vi spurgte, om vi måtte tage et 

billede.«

ERICA, CECILIE, JULIE OG FREDERIK

»Umådeligt ubehageligt! 

Særdeles usmageligt! 

Udenfor er himlen blå. 

Indenfor de faldne lå. 

Hver sten blev skåret. 

Hvert lig blev båret. 

Ubehaget ramte med ét 

Det var ik’ så fedt. 

Spanien er i krise. 

Skal Franco ud? 

Det vil tiden vise.«
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CAROLINE

»Jeg ligger på min seng i den Airbnb lejlig-

hed, vi har lejet. T-shirten, jeg har på, lugter 

af sved og gammel deo, og mine shorts har 

jeg smidt på gulvet, så mit underliv kan få 

noget luft, og min mave kan brede sig. Mit 

hjerte banker hurtigt. Jeg har en sugende 

fornemmelse i kroppen, og mine ører spid-

ses. Madrids bagende stråler er forsvundet 

bag byens tage, og nattens varme mørke har 

lagt sig som en kappe omkring byen. Lydene 

fra beboerne rundt omkring trænger igen-

nem de papirstynde vægge, og helt fjernt 

kan man fornemme trafikken, der aldrig helt 

holder op. I morgen skal jeg hjem igen.

Fra jeg var helt lille, har jeg altid været søn-

dags-bange, og det fylder fortsat ind i mit 

voksenliv. Søndags-bange er en følelse, der 

rammer, når det går op for én, at hamster-

hjulet starter endnu engang dagen efter. 

En følelse, der spreder sig som gift gennem 

kroppe og lammer én. En væmmelig for-

nemmelse når man indser, at ens lille boble 

af lykke aldrig varer længere end et øjeblik.«

Vores kalender var fyldt op med museumsbe-

søg, byvandring i solen, erindringer om den 

spanske borgerkrig, Hemingway og rigtig god 

mad. Det var en stor fornøjelse at dele disse 

oplevelser i Madrid med så søde, kærlige, iv-

rige, eftertænksomme unge mennesker. 

2.A klassen samlet  i 
Retiroparken, Madrid.
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Franco er begravet i et mausoleum uden for Madrid, der er en 
del af et større mindekompleks, som hedder De Faldnes Dal. 35
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LÆRKE HAACK ANDERSEN
Pædagogikumkandidat i 

religion og historie

AT REJSE ER IKKE BLOT AT 
LEVE, MEN OGSÅ AT LÆRE
Eleverne i 2.D rejste i H.C. Andersens fodspor til Rom. Og ligesom den 
berømte digter skrev de en rejseskildring.

Den årlige studietur for 2. årseleverne på 

Frederiksberg hf-kursus er ufravigeligt en 

øvelse i rummelighed og mangfoldighed – 

både fordi eleverne bor sammen med klas-

sekammerater, de aldrig har boet med før, 

men også fordi de på deres rejse møder 

fremmede mennesker med forskellige kultu-

relle skikke og normer, som kan virke fjerne 

for mange danske unge. 2.D’s vej gik til Rom, 

og med i den faglige bagage havde de taget 

dansk, religion og en god portion almendan-

nelse, som skulle bruges til at bestå øvelsen 

i rummelighed og mangfoldighed. 

»At rejse er at leve« skrev den danske 

digter H.C. Andersen. På turen erfarede ele-

verne dog hurtigt, at det at rejse ikke blot er 

for at leve, men også for at lære. 2.D lærte 

blandt andet en helt ny kultur at kende, hvor 

temperamentet til tider kan gå højt, og der 

blev gjort store øjne, når de mange munke 

og nonner bevægede sig forbi i retning mod 

den overdådige Peterskirke. 

I dette møde med alt det ukendte, lærer 

man sig selv allerbedst at kende, og det kom 

da også til udtryk, da eleverne, inspireret af 

H.C. Andersens mange rejseberetninger, 

selv skulle forfatte en beretning, der netop 

beskriver deres møde med den charmerende 

storby. I det nedenstående kan man læse en 

af disse beretninger forfattet af den 2. års-

studerende Maggie Villsen la Cour-Andersen.

CECILIA HELNESS
Årsvikar i psykologi og dansk

Peterskirken i Rom. 37



Kl 9:30 var gaderne kun halvt fyldte. Men solen var allerede 
oppe, og strålerne begyndte langsomt at omfavne de antikke 
gader og lejligheder.

Når du står ved Largo Di Torre Argentina, trækkes du tilbage 
i tiden gennem årtusinder. Og pladsen føles som en vogter af 
Roms antikke charme.

Nu hører du brostenene. Du hører dem, når de lokale kvinder 
går på dem med deres sorte laksko med rød sål.

Du hører dem, når de lokale mænd kører forbi på deres scoo-
tere med et lad med frugt bagpå eller måske salsiccia.

Og hvis du lytter rigtig godt efter, hører du dem, når duernes 
små næb blidt rammer stenene for at samle rester op fra de 
sprøde, alt for søde isvafler.

Hvis du herefter trækker vejret indad langsomt, er du så 
klar? Er du klar til at blive mødt af alverdens lugte, dufte og 
aromaer? Når du går gennem gaden, rammes du først af 
cigarettens skarpe duft og herefter det italienske køkkens 
tusinde ingredienser. Forestil dig en ingrediens og jeg lover, 
at den kan duftes.

Nu er klokken 14:25, og som jeg sidder og skriver dette, 
høres lyden af et muntert stykke musik der heftigt bliver 
trykket ud af en mørkerød harmonika, imens en gruppe 

midaldrende, italienske kvinder går forbi og vifter kraftigt 
med hænderne.

Jeg følger dem med øjnene.

I morgen vil Rom vågne op igen. Solens stråler vil endnu 
engang omfavne os og lyse på de slidte skodder på væggene 
som kaster lys ud på de mange forskellige lejlighedsbygge-
rier i alverdens rustikke farver.

Når du vandrer gennem en lille, charmerende sidegade 
i morgen, så kig op. Kig op, hvor himlen møder toppen af 
lejlighedstagene, og lad det blå lys fra himlen trænge ind 
i øjnene, for dette blå lys findes kun i Rom.

Næste gang du besøger Rom, antikkens by, så duft, lyt, se 
og gå, gå, gå, gå. Alt imens dette skrives, går jeg stadig. Jeg 
går endnu engang gennem de små gader og de store plad-
ser. Jeg prøver at ligne en lokal, gå som en lokal og agere 
som en lokal.

Så skal turisterne nok gå ind til siden, når de hører mine 
sorte laksko med rød sål på brostenene efterfulgt af den 
karakteristiske italienske røglugt, der kommer fra min lange 
cigaret, jeg bærer let i hånden.

Så gå ordentligt, gå hurtigt, gå til siden, gå som en lokal og 
gå Roms mange charmer i møde.

NÅR ROM VÅGNER
EN REJSEBERETNING AF MAGGIE VILLSEN LA COUR-ANDERSEN
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At rejse er at leve« skrev den danske digter H.C. Andersen. På 
turen erfarede eleverne dog hurtigt, at det at rejse ikke blot er 

for at leve, men også for at lære. 2.D lærte blandt andet en helt ny 
kultur at kende, hvor temperamentet til tider kan gå højt, og der blev 
gjort store øjne, når de mange munke og nonner bevægede sig forbi 
i retning mod den overdådige Peterskirke.
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CHRISTINA SIMONSEN
Lektor i engelsk

FRA GOTISK ARKITEKTUR 
TIL MODERNE STORBYLIV
Med 2.J og 2.K på studietur til Barcelona

Vinden blæser stille, himlen er dækket af et 

gråt lag skyer, men solen gemmer sig lovende 

bag, og på en lun efterårsdag i slut-sep-

tember skaber det et håb om en dag med 

solstrejf og de sidste dråber af sommer. Vi 

befinder os i hjertet af Barcelona på »Plaza 

de Catalunya«, som er en af byens mange 

smukke pladser, og hvor undervisere fra Fre-

deriksberg hf-kursus skal mødes med deres 

elever og sammen udforske Barcelonas flotte 

arkitektur, storbyliv og mangfoldighed.

Rejsen er tiltrængt. I Danmark har efter-

året gjort sin indmarch, dagene er blevet lidt 

mørkere og koldere, og studiet og hverdagens 

trummerum har indfundet sig. Alle er ankom-

met aftenen inden ved midnatstid efter en 

dag med prøveeksamen i kulturfagspakken, 

og der bliver set frem til at opleve en anden 

form for læring, end den der finder sted i et 

traditionelt klasselokale. Selvom trætheden 

fra gårsdagens sene rejse er at spore, er der 

stor begejstring og godt humør at finde, da 

der på pladsen bliver dystet om viden om Bar-

celona lige fra historie, geografi og arkitektur 

til fodbold og musikfestival. Hvem vidste f.eks. 

at Barcelona hvert år hoster den internatio-

nale elektroniske musikfestival Sonar? Byen 

har mange nuancer og er også stedet, hvor 

det traditionelle møder det moderne.

Dagens vandring går igennem det smukke 

gotiske kvarter, hvor eleverne bl.a. oplever 

små, snoede gader og bygninger og byg-

ningsværker helt tilbage fra middelalderen. 

Oplevelsen af at gå i egen person i et sla-

raffenland af historiske omgivelser kan ikke 

sammenlignes med undervisningen på stu-

diet, er der flere, der ivrigt bemærker. Dagen 

slutter i den af mange antaget mest impone-

rende gotiske kirke i Barcelona, »Santa Ma-

ria Del Mar«, også kaldet »Havets Katedral«, 

som blev bygget på blot 54 år af folk fra alle 

samfundslag i byen. Katedralens op til 13 

meter brede søjler og smukke, farverige ud-

smykning danner en anderledes ramme for 

dagens religionsfaglige opgaver, og viden 

tilegnes i takt med sansernes aktivering.

La Sagrada familia, Barcelona. 41



Men det er ikke blot bygninger og arkitek-

tur, der skal udforskes – der skal også tales 

og interageres med Barcelonas brede be-

folkning. Formålet er at opnå en forståelse 

af storbyliv og multikulturalisme gennem 

lingua franca interviews på engelsk. Der gås 

energisk til opgaven, unge såvel som ældre 

indbyggere bidrager med stor venlighed til 

vidensindsamlingen, og de sproglige para-

der, som ofte er helt oppe i klasseunder-

visningen, nedbrydes pludselig i takt med 

denne mere realistiske kommunikationssi-

tuation. 

Beriget af tanker og udsagn fra byens 

beboere i nutiden indledes en fysisk rejse 

i den helt exceptionelle katedral »La Sa-

grada Familia«, designet af den berømte 

arkitekt Antoni Gaudi, som er kendt for sin 

særegne stil og er en af drivkræfterne bag 

den catalanske modernisme. Bygnings-

værket, som blev startet i 1884, og endnu 

ikke er færdigbygget, emmer af rum, 

farver, diversitet og storhed. Det er prik-

ken over i’et på studieturens oplevelser 

i Barcelona, og det faktum, at katedralen 

stadig er under konstruktion, minder os 

om det arbejde, de liv og de historier, der 

ligger bag Barcelonas mange smukke byg-

ninger og arkitektur. 

Fra storhed, støj og arkitektonisk input 

til farvepaletter en masse og menneske-

mylder søges der tilflugt i det trygge – tu-

ren slutter på en lille, hyggelig og rolig café 

med den spanske delikatesse »churros« 

(lune spanskrør), der fås med kanel eller 

chokoladesovs. Her synker de sidste ind-

tryk helt ind, benene får lov at hvile, krop-

pen slapper af, og den sidste dyrebare tid 

nydes til fulde af elever såvel som lærere, 

inden turen i morgen atter går hjemad til 

Danmark, København, Sønderjyllands Allé 

– alle en smule klogere, mere oplyste og 

måske gladere.

Dagens vandring går igennem det smukke 
gotiske kvarter, hvor eleverne bl.a. oplever 

små, snoede gader og bygninger og bygningsværker 
helt ilbage fra middelalderen. Oplevelsen af at gå 
i egen person i et slaraffenland af historiske 
omgivelser kan ikke sammenlignes med 
undervisningen på studiet, er der flere, der ivrigt 
bemærker.
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I løbet af dagen var der selvfølgelig tid til pauser og hygge.
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REPORTAGER FRA TRE 
PLADSER I ROM
»INSTAGRAMMERS« PÅ 
PIAZZA DI SPAGNA I ROM

Af Oliver Andreassen 2.N

Jeg befinder mig nu i middelhavsområdet, 

nærmere betegnet Italien, Rom. Det er en 

dejlig dag, og solen skinner ned fra himlen. 

27 grader er ikke noget, vi som danskere er 

vant til i oktober. I luften hænger der en dunst 

af diesel, og en samtale er svær at føre for 

det sprudlende springvand, der er for foden 

af Den spanske trappe. Jeg står på en stor, 

åben gade med myldrende mennesker, som 

bevæger sig som en flok arbejdsmyrer. Alle-

sammen prøver ihærdigt at få det perfekte bil-

lede til Instagram. Folk flokkes om det åbne, 

lille sted, hvor man kan stoppe op. En kvinde 

overrækker selvsikkert telefonen til sin mand, 

som nu skal stå og være professionel fotograf. 

Hun poserer selvsikkert i den fineste kjole, 

som hun ejer, for alle sine såkaldte »fans« på 

internettet. Billede efter billede bliver taget, 

og telefonen går i rask gang fra hånd til hånd. 

Man kan tydeligt se en mistrivsel i kvindens 

øjne, hver gang hun bliver nødt til at række 

telefonen tilbage til manden, når det ikke er 

godt nok. Sveden pibler ned ad hans ansigt 

samtidig med, at hans rystende hånd klikker 

utallige gange på telefonen. Kvinden laver 

flere og flere stilfulde poseringer, hendes mål 

er at få flest mulige »Likes«. Efter et kvarters 

tid kan man se et lille smil på kvindens læber, 

manden laver en dyb udånding som tegn på 

lettelse. Han tager straks en flaske op af sin 

taske. Jeg kan se på ham, at han ikke har 

lang tid til at nyde sin læskedrik, da kvinden 

allerede er på vej til næste lokation. Flasken 

ryger hurtigt i tasken igen, da han skal følge 

trop, og de forsvinder langsomt i menneske-

mylderet. Efter denne observation bliver jeg 

hurtigt mere afslappet og nyder friheden ved 

at kunne tage de billeder, jeg selv ønsker. Jeg 

vender mig rundt og spørger Kim, hvad hans 

indtryk af stedet er, »Det er virkelig dejligt at 

komme væk fra kulden og komme her ned og 

nyde den smukke arkitektur, som er i Rom«. 

Jeg kan kun give ham ret, så jeg sætter mig 

ned og nyder øjeblikket.

OLIVER ANDREASSEN
2.N

EMMA GELLERT STII
2.N

EMMA RAUNDORF
2.N
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PIAZZA NAVONA

Af Emma Gellert Stii 2.N

Vi ankommer til Piazza Navona, som er en 

unik og berømt plads i Rom. Jeg er helt 

overvældet, midt på pladsen er der et kæm-

pestort springvand med de smukkeste ud-

skæringer og udsmykninger. 

Jeg læser mig frem til, at pladsens nuvæ-

rende bygninger alle er opført på fundamen-

tet til tilskuerpladserne på det antikke Domi-

tians Stadium. Her afholdt Kejser Domitian 

de såkaldte Agones sportskonkurrencer, 

hvori der bl.a. indgik hestevæddeløb.

Jeg kigger rundt. Pladsen er omringet af 

små, hyggelige restauranter, grønne tag-

terrasser, flotte fontæner og en meget stor 

og smuk kirke, som ligner et palads. Her er 

utrolig mange mennesker, nok mest af alt 

turister, da mange står foran fontænerne og 

tager billeder. Himmelen er blå og skyfri, og 

solen varmer dejligt. Lige pludselig kan jeg 

høre en mandestemme, som taler ned i en 

mikrofon. Der er underholdning i form af 

dans, folkemængden samler sig rundt om 

dem. Selvom der står over 100 mennesker, 

føles det blot som en lille gruppe menne-

sker, fordi pladsen er så enorm.

CAMPO DE’ FIORI 

Af Emma Raundorf 2.N

»Her er da hyggeligt,« siger Emma, imens 

hun suger alle indtrykkene til sig. Vi befin-

der os på en lille plads midt i centrum af 

Rom med et frugt- og grøntmarked i midten 

af pladsen. Mange turister sidder på de små 

caféer med front ud mod pladsen. Her dufter 

friskt, men samtidig også lidt råddent. Her er 

en hektisk, men god stemning, og folk virker 

imødekommende og snakkesalige. Det flyder 

med skrald og pap på pladsen, da de lokale er 

ved at pakke ned for dagen og vende hjemad. 

Stemningen kan virke en smule kaotisk, da 

der på pladsen er en meget høj og hektisk 

tone blandt menneskerne. Det er tydeligt at 

se, hvor meget de lokale går op i de her bo-

der, og hvor gode de er til at snakke med de 

mange turister, der nysgerrigt snuser rundt. 

Modsat de andre pladser i Rom skiller 

Campo de’ Fiori sig ud ved at vise en mere lokal 

side af Rom. På de andre pladser er der mere 

storslået arkitektur, og Rom er vist fra en mere 

idyllisk og pæn side. På pladsen her er hverda-

gen blandt de lokale italienere skildret. Mig og 

de andre turister får et tydeligere billede af, 

hvad Italien har at byde på, både kulinarisk og 

i forhold til stemning. På Campo de’ Fiori er der 

en dejlig stemning af fællesskab, og jeg føler 

mig velkommen, da tjeneren serverer min café 

latte med et imødekommende smil.

Stina og elever fra 2.N foran Colosseum.46
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MICHEAL MARTINA
Lektor i spansk og engelsk

STUDIETUR TIL VERDENS HOVEDSTAD
Skulle man skal give et signalement af Frederiksberg hf‑kursus, så 
kommer man ikke uden om begreberne rummelighed og mangfoldighed.

På skolen går elever med mange forskellige 

kulturelle baggrunde, der er stor spredning 

i aldersfordelingen, og de faglige forudsæt-

ninger og erfaringer eleverne kommer med, 

er vidt forskellige.

Kunsten er gennem to år på Frederiks-

berg hf-kursus at få mikset alle de forskel-

lige baggrunde på en måde, som giver både 

læring, dannelse og sociale kompetencer. 

2. års-klassernes studieture er en lille uge, 

hvor elevernes rummelighed og de mange 

forskellige baggrunde sættes på en god og 

udfordrende prøve.

I den henseende gav det rigtig god me-

ning, at valg af destination for 2.L’s studie-

tur endte med at blive den by, der har fået 

tilnavnene verdens hovedstad og den evige 

stad, nemlig Rom. For at illustrere rumme-

ligheden og mangfoldigheden fra et elevper-

spektiv har Clara fra 2.L sendt os følgende 

stemningsrapport fra turen:

»Hotel Generator, Rom. Det var stedet vi 

skulle bo, og det så egentligt okay ud på de-

res hjemmeside.

Efter en lettere forvirret morgen med prø-

veeksamen og kuffert-pakning var vi endelig 

på vej ud i lufthavnen!

Da vi var klar til at lette med flyet, var 

stemningen i top (med hjælp fra massage-

stolene i lufthavnen).

Da vi ankom til området hvor vores hotel 

lå, blev vi noget forvirrede. Hvad vi ikke lige 

havde fået fortalt, var, at vores hotel lå lige 

op ad China Town. De fleste mennesker på 

gaden lignede ikke italienske indfødte, men 

vi tænkte ikke mere over det.

Selve hotellet var dog meget federe end 

på billederne. Det havde en stor bar som var 

virkelig flot, og særdeles vigtig, da vi de fle-

ste aftenener var lidt for dovne til at tage ud. 

Værelserne var også ganske udmærkede. 

På trods af at vi ikke havde aftalt fordelin-

gen af vores værelser hjemmefra, gik det 

som smurt med at finde pladser. Der var in-

gen som blev ladt i stikken, og der var plads 

til alle. Det var dog også lidt nødvendigt at 

være åbne og rummelige, da vi kun havde to 

toiletter til seks piger. Det lyder af meget, 

THOMAS FALK LARSEN
Lektor i historie, religion 

og filosofi

Clara og Emil 2.L foran Colosseum. 49



men tro mig! Det var stadig noget besvær-

ligt om morgenen, når alle skulle i bad og 

lægge makeup på samme tid. Men det lyk-

kedes dog.

Selvom vi ikke talte lige meget med hin-

anden allesammen, så var det faktisk mega 

hyggeligt at bo sammen. Vi fulgtes nogle 

gange alle sammen til vores mødested om 

morgenen. Selvom vi alle var lidt utilfredse 

med at gå de 40 minutter det tog for os at 

komme derhen hver morgen, så var det en 

fryd at gøre sammen. Clara, 2.L«

Tager man et kig på studieturen med 

mere faglige briller, så havde programmet 

overordnet fokus på fagene engelsk, histo-

rie og religion. 

I engelsk skulle eleverne gå på opdagelse 

i den smukke Villa Borghese park. Her skulle 

de arbejde med romantikkens digtere og 

finde deres indre digter frem. Opgaven stod 

på at skrive digte på engelsk og efterfølgende 

recitere dem foran klassen på et romantisk 

spot i parken, en øvelse som eleverne gik til 

med stor entusiasme og kreativitet.

I historiefaglig sammenhæng havde vi væ-

ret så heldige at få en fantastisk lokal guide, 

Valentina, til at vise os rundt på Forum Roma-

num. Her fik vi en kompetent indføring i den 

gamle romerske kultur, med særligt fokus på 

Forums rolle og overgangen fra hedenskab 

til kristendom. Efterfølgende blev eleverne 

sluppet fri til selv at opleve det pragtfulde 

Colosseum. På trods af omfattende metro-

byggearbejde og lidt overskyet vejr, stod det 

mere end 2000 år gamle monument pragt-

fuldt. Byggeriet af Colosseum blev påbegyndt 

i ca. år 70 af kejser Vespasian og blev indviet 

af kejser Titus ti år senere. 

Religionsfaget var i centrum, da vi be-

søgte Peterskirken. Her skulle eleverne 

på egen hånd opleve den storslåede kirke, 

mens de besvarede nogle opgaver de se-

nere skulle fremlægge for lærerne. Også 

her kan man tale om rummelighed, dog i en 

mere geometrisk forstand. Kirken er ver-

dens største og er helt uimodståelig. Kirken 

er 218 meter lang, 46 meter høj og den kan 

huse op til 60.000 besøgende. Kirken er 
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et yndet valfartssted for katolikker fra alle 

kroge af verden, hvilket på dagen var tyde-

ligt at både se og høre. For både elever og 

lærere var besøget en tiltrængt mulighed for 

lidt fordybelse og ro midt i den hektiske og 

pulserende storby.

2.L’s besøg til den evige stad faldt sam-

men med parallelklassen 2.D’s, så en del 

af programmet var fælles, hvilket både var 

hyggeligt, men samtidigt også krævende for 

den berømte rummelighed og tålmodighed, 

da der er mange ekstra elever og lærere at 

skulle forholde sig til hele tiden.

Det hele endte ud i en virkelig god og gi-

vende tur med en masse søde og nysgerrige 

elever, hvor hver enkelt elevs sans for rum-

melighed, mangfoldighed og ikke mindst tål-

modighed blev testet, hvilket jo også er et af 

målene ved det at tage en hf-uddannelse – 

og så er La Citta Eterna (den evige stad) ikke 

det ringeste sted at gå i skole i en lille uge.

Kunsten er gennem to år på Frederiksberg 
hf-kursus at få mikset alle de forskellige 

baggrunde på en måde, som giver både læring, 
dannelse og sociale kompetencer.
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2.C HAVDE EN 
FANTASTISK TUR 
TIL MADRID
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MIKKEL BLOCH PETERSEN
Lektor i historie 
og samfundsfag

EVALUERING AF UNDERVISNINGEN 
PÅ FREDERIKSBERG HF‑KURSUS 2020
Frederiksberg hf‑kursus har i vinteren og efteråret 2019 i samarbejde 
med analyseinstituttet Norstat evalueret kursisternes holdninger til 
undervisningen på Frederiksberg hf‑kursus.

Vinterens undersøgelse fandt sted i februar 

2019, og efterårets blev gennemført i okto-

ber 2019. I den seneste undersøgelse efterår 

2019 modtog vi svar fra 320 elever, hvilket 

svarer til en svarprocent på ca. 75%, hvilket 

vi må betragte som en meget tilfredsstil-

lende svarprocent i lyset af, at undersøgel-

sen fandt sted over én dag.

ELEVERNES EGEN INDSATS

Undersøgelsens formål har været at sætte 

fokus på det gode studiemiljø som en for-

udsætning for både trivsel og læring. I den 

forbindelse er målet desuden at få viden 

om, hvor skolen særligt kan sætte ind for 

at forbedre studiemiljøet på Frederiksberg 

hf-kursus. 

STUDIEMILJØET PÅ 
FREDERIKSBERG HF-KURSUS

Fælles for alle de viste tabeller er, at ele-

verne er blevet bedt om at vurdere ud fra en 

skala fra 1 til 5, hvor 1 er bedst, og 5 er dår-

ligst. 3 betragter vi som udtryk for, at man 

giver udtryk for, at noget er acceptabelt.

Vi lægger i analysen af tallene kategori-

erne 1-2 og 3 sammen, hvilket vi bruger be-

tegnelsen tilfredsstillende om. Tilsvarende 

laver vi en kategori af alle 4-5, som vi beteg-

ner som værende overvejende utilfredse. 

UNDERSØGELSEN HAR 
FOKUSERET PÅ FØLGENDE:
• Det faglige niveau på Frederiksberg 

hf-kursus
• Lærernes evne til at sikre ro i timerne
• Lærernes evne til at variere under-

visningen
• Lærernes evne til at koordinere det 

skriftlige arbejde
• Elevernes oplevelse af fagene

EMIL SONNE
Lektor i idræt 

og samfundsfagi

Victor og Devran, modtager på vegne af 2.A præmien for 
laveste fravær for perioden  august-september. 55



Alle totaler er opgivet til 100%, men det kan godt dække over 99% eller 101%, da der bag ved 

tallene er lavet afrundinger, som for overskuelighedens skyld ikke er medtaget her.

TABEL OM DET FAGLIGE NIVEAU

Denne tabel fokuserer på det faglige niveau på Frederiksberg hf-kursus. Formålet med hf-ud-

dannelsen er at løfte elevernes faglige og sociale kompetencer. En forudsætning for, at dette 

kan lykkes, må være, at det faglige niveau opfattes som passende.

HVORDAN VIL DU VURDERE DET FAGLIGE NIVEAU PÅ FHF?

Svarkategori Vinter 2019 – indsamlet februar 2019 Efterår 2019 – indsamlet november 2019

1 6% 7%

2 26% 29%

3 46% 49%

4 18% 14%

5 4% 2%

Total 100% 100%

Her ser vi, at kategorien 1-3 tilfredsstillende er steget fra 78% i vinter 2019 til 85% i efteråret 

2019. Der er altså sket en klar fremgang på 7 procentpoint fra vinter til efterår. Tilsvarende er 

andelen af elever, som er overvejende utilfredse, faldet med 6 procentpoint. Der kan således 

fra elevperspektiv konstateres en meget udbredt tilfredshed med det faglige niveau.

lMahdi 2.D laver forsøg som optakt til SSO.56







TABEL OM RO I TIMERNE

En forudsætning for et velfungerende fagligt og socialt miljø er, at der er ro i timerne. 

HVORDAN VIL DU VURDERE LÆRERNES EVNE TIL AT SIKRE RO I TIMERNE?

Svarkategori Vinter 2019 – indsamlet februar 2019 Efterår 2019 – indsamlet november 2019

1 3% 6%

2 19% 20%

3 41% 41%

4 26% 24%

5 11% 9%

Total 100% 100%

Af tabellen fremgår det, at der er sket en lille fremgang fra 63% i vinter 2019 til 67% i efter-

året, som ligger i kategorien tilfredsstillende. Der er samtidig sket et lille fald fra 37% til 33% 

i kategorien utilfredse. 

Mere ro i timerne er et område, som skolen har meget fokus på, og det er positivt, at der er 

sket en forbedring. Skolen har på baggrund af vinterevalueringen søsat initiativer, som har til 

formål at sikre ro i timerne. Det handler om bl.a. skærpede studie- og ordensregler, herunder 

krav om aflevering af mobiltelefoner i timerne. Det er dog tydeligt, at der fortsat er behov for 

fokus på dette område, eftersom 33% stadig ønsker mere ro i timerne. Stigningen på 4 pro-

centpoint er begrænset , men positiv, og en bevægelse i den rigtige retning.

Lukas, Micheal, Maggie, Signe, Emil og Clara 
repræsenterer spansk A til årets valgfagsevent. 59



TABEL OM VARIATION I UNDERVISNINGEN

Variation af undervisningen ser vi som en forudsætning for at kunne fastholde motivationen 

for læring.

HVORDAN VIL DU VURDERE LÆRERNES EVNE TIL AT VARIERE UNDERVISNINGEN PÅ FHF?

Svarkategori Vinter 2019 – indsamlet februar 2019 Efterår 2019 – indsamlet november 2019

1 7% 6%

2 25% 28%

3 39% 41%

4 20% 19%

5 9% 7%

Total 100% 100%

Af tabellen fremgår det, at der er sket en lille fremgang fra 71% i vinter 2019 til 75% i efteråret, 

som ligger i kategorien tilfredsstillende. Der er samtidig sket et lille fald fra 29% til 26% utilfredse. 

Variation i undervisningen er også et område, som skolen har meget fokus på, og det er 

igen positivt, at der er sket en forbedring, men også her er det en meget lille forbedring.

Initiativer har her været pædagogiske halvdage, hvor der har været fokus på forskellige 

variationsmuligheder i de forskellige fag. Det være sig lige fra PowerPoints til walk and talk, 

diverse quizzer, matrix-grupper mv. Vi må nok sige, at der ikke er sket en stor forandring 

i synet på variationen af undervisningen, forbedringen fra vinter 2019 til efterår 2019 er meget 

lille. Det skal i den forbindelse nævnes, at mange af tiltagene først er begyndt implementeret 

kort før evalueringen i efteråret 2019.

Denice 2.J.60





TABEL OM KOORDINERING AF DET SKRIFTLIGE ARBEJDE

Koordinering af det skriftlige arbejde skal medvirke til at udjævne arbejdsbyrden for eleverne 

hen over året, så der ikke kommer for mange arbejdsophobninger.

HVORDAN VIL DU VURDERE LÆRERNES EVNE TIL AT KOORDINERE DET SKRIFTLIGE ARBEJDE?

Svarkategori Vinter 2019 – indsamlet februar 2019 Efterår 2019 – indsamlet november 2019

1 10% 5%

2 25% 23%

3 34% 40%

4 23% 23%

5 8% 10%

Total 100% 100%

Af tabellen fremgår det, at der er sket et minimalt fald fra 69% i vinter 2019 til 68% i efteråret, 

som ligger i kategorien tilfredsstillende. Der er samtidig sket en lille stigning fra 31% til 33% 

utilfredse.

Skolen har haft initiativer som et årshjul for afleveringer, som skulle øge koordineringen 

mellem fagenes skriftlige opgaveplaceringer. Men initiativer har desværre ikke hjulpet på 

tilfredsheden blandt eleverne. Der er stadig ca. 1/3, som er negativt indstillet overfor koordi-

neringen. Spørgsmålet er her, om det overhovedet er muligt at få den andel længere ned, da 

det for nogle elever nok altid vil virke uoverskueligt med skriftligt arbejde og derfor hurtigt 

kan føles ukoordineret.
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TABEL OM DEN GENERELLE UNDERVISNING

God undervisning betragter vi som en forudsætning for et godt læringsmiljø

HVORDAN VIL DU GENERELT VURDERE UNDERVISNINGEN PÅ FHF?

Svarkategori Vinter 2019 – indsamlet februar 2019 Efterår 2019 – indsamlet november 2019

1 6% 6%

2 26% 32%

3 43% 41%

4 20% 18%

5 5% 4%

Total 100% 100%

Af tabellen fremgår det, at der er sket en lille fremgang fra 75% i vinter 2019 til 79% i efteråret 

som ligger i kategorien tilfredsstillende. Der er samtidig sket et lille fald fra 25% til 22% util-

fredse. 

Her kan skolen ikke henvise til specifikke indsatser udover de skitserede indenfor ro i ti-

merne, forsøg på bedre variation af undervisning og koordinering af skriftlige opgaver. Stig-

ningen i tilfredsheden er da heller ikke stor, men at knap fire ud af fem elever vurderer under-

visningen som tilfredsstillende, må betragtes som et acceptabelt niveau. 

FAGENE

Vi har i undersøgelsen også spurgt ind til elevernes opfattelse af de enkelte fags henholdsvise 

gode/mindre gode undervisning. Her kan en række forhold naturligvis spille ind. Det være sig 

elevens interesse for faget, faglige evner, relationen mellem lærer/elev mv. Undersøgelsens for-

mål har været at give mulighed for se, hvilke fag der klarer sig særlig godt/mindre godt, så man 

herudfra får en mulighed for at lære af andre fag og løse eventuelle specifikke fags udfordringer.

Det er de samme fag, som eleverne særligt mener har god undervisning både i vinter og 

efterår 2019. Det er især de store humanistiske fag, som dansk og historie, der skiller sig ud. 

Eleverne er mere skeptiske over for nogle af de naturvidenskabelige fag som matematik og 

kemi. Men vi kan her konstatere en markant forbedring fra vinter 2019.
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Af nedenstående tabel fremgår de væsentligste pointer vedrørende elevernes vurdering af 

fagene, samt udviklingen fra vinter til efterår 2019:

VINTER 2019 – INDSAMLET FEBRUAR 2019 EFTERÅR 2019 – INDSAMLET NOVEMBER 2019

De fag, som eleverne mener har særlig god undervis-
ning, er især:
• Historie – nævnes af 31%
• Dansk – nævnes af 24%
• Især drengene er glade for dansk
• Engelsk ligger med 23%

Her er der sket en væsentlig forbedring:
• Historie nævnes nu af hele 54%
• Dansk af 40%
• Kemi og matematik har nu 32 og 30%, som 

nævner disse fag
• Her er der markant forskel på 1. og 2. år – det 

er de nye 1. års elever, som er glade for kemi og 
matematik

De fag, som eleverne mener IKKE har særlig god 
undervisning er især:
• Matematik – nævnes af 40%
• Især pigerne er utilfredse
• Kemi – nævnes af 28%
• Samfundsfag – nævnes af 19%

Her er også sket en væsentlig forbedring:
• Fx nævnes matematik nu kun af 32 % – det spøjse 

er her, at det også er 1. års elever, som er mest 
utilfredse

• Kemi nævnes nu kun af 21% – også her er det især 
1. års elever som er utilfredse

• Samfundsfag nævnes nu kun af 16%
• Dog har engelsk en udfordring – der er 37%, som 

nævner faget – 46 % af 1. års eleverne nævner 
engelsk

ELEVERNES EGEN INDSATS

Vi undersøgte i efteråret 2019 også elevernes opfattelse af egen studieaktivitet, samt deres 

fravær. Tallene kunne give en indikation på, om det fx var elever med lav studieaktivitet, som 

synes, der var mest uro i timerne, eller andre mulige sammenhænge, der kunne være rele-

vante og måske gøres noget ved fra skolens side.

TABEL OM STUDIEAKTIVITET OG FRAVÆR

Vi har inddraget spørgsmål til elevernes egen oplevelse af deres fravær og studieaktivitet i et 

forsøg på at undersøge, om der kunne være en sammenhæng mellem deres egen indsats og 

deres oplevelse af undervisningen. 

Nadia, Teodora og Emil fra design B. Workshop på Textilskolen i Holte. 65



ELEVERNES OPFATTELSE AF DERES EGEN STU-
DIEAKTIVITET – INDSAMLET NOVEMBER 2019

ELEVERNES FRAVÆR – INDSAMLET 
NOVEMBER 2019

51 % mener, de har en høj studieaktivitet (1 og 2) Højt fravær (over 20 procent) = 12 %

30 % mener, de har en neutral studieaktivitet (3) Mellem fravær (10-20 procent) = 31 %

19 % mener, de har en lav studieaktivitet (4 og 5) Lavt fravær (0-10 procent) = 57%

Vi har sammenholdt disse tal med tabellerne om ro i timerne, koordinering af skriftlige opga-

ver mv. for at se, om der var nogle mønstre. 

I forhold til variation af undervisningen ser vi et klart mønster, hvor knap 50% af elever med 

lav studieaktivitet (kategori 4 og 5) er utilfredse med variationen i undervisningen. Heroverfor 

står, at blandt elever med passende studieaktivitet (kategori 1, 2 og 3) svarer kun 20-25%, at 

de er overvejende negative overfor variationen. Et lignende mønster finder vi, når det angår 

den generelle vurdering af undervisningen. Her vurderer knap 40-45% af elever med lav stu-

dieaktivitet (kategori 4 og 5) undervisningen overvejende negativt. Modsat har kun 10-20% af 

elever med passende studieaktivitet (kategori 1, 2 og 3) et negativt billede af undervisningen.

Der kan altså godt spores en sammenhæng mellem lav studieaktivitet og overvejende ne-

gativ opfattelse af variation og generel vurdering af undervisningen. Til gengæld kan der ikke 

konstateres en klar sammenhæng mellem elevernes fravær og deres oplevelse af undervis-

ningen.
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HVAD KAN SKOLEN GØRE 
FREMADRETTET?
• Undersøge om andre fag kan lære noget 

af dansk/historie?
• Kan man forbedre koordineringen af det 

skriftlige arbejde?
• Flere initiativer til at få mere ro og varia-

tion i timerne?
• Hvordan formindsker vi antallet af studiei-

naktive på ca. 1/5?
• Hvordan formindsker vi antal med højt 

fravær på ca. 12%?

KONKLUSIONER/ANBEFALINGER FREMADRETTET

Det går fremad på flere parametre, selvom vi selvfølgelig havde håbet på en større fremgang, 

når man tager diverse initiativer i betragtning.

Især oplevelsen af det faglige niveau er blevet styrket, mens ro i timerne og variation i ti-

merne har haft en marginal fremgang. Det er helt sikkert forhold, som der skal være opmærk-

somhed på fra skolens side. Her træder koordinering af skriftligt arbejde også frem som et 

område med forbedringspotentiale, da der her faktisk var tale om en marginal forværring på 

trods af diverse initiativer.

Undervisningen opfattes af langt størstedelen, næsten 4/5, som værende passende/god, 

hvilket også er en lille forbedring fra vinter 2019. Samtidig er der sket en markant forbedring 

af elevernes opfattelse af fagene, hvor især dansk og historie skiller sig positivt ud.
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BESTYRELSEN

Med virkning fra den 1. januar 2007 er Frederiksberg hf-kursus blevet en statslig selvejende institution 

under den offentlige forvaltning. Kursus ledes af en bestyrelse, og det fremgår af skolens vedtægter, 

hvilke organisationer der er udpegningsberettigede til skolebestyrelsen. Det drejer sig om følgende: 

AE-Rådet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Frederiksberg Kommune.

SKOLEBESTYRELSEN ER I JUNI 2020 SAMMENSAT SÅLEDES:

Formand for skolebestyrelsen,  
Kristian Madsen-Østerbye 
Københavns Universitet

Jeppe Mikkelsen 
AE-Rådet

Næstformand, afdelingsleder
Anna Karlskov Skyggebjerg  
Aarhus Universitet

Lektor Manisha de M. Nørgård, 
Lærerrepræsentant

Faglærer, aut. El-Installatør
Steffen Larsen 
Frederiksberg Kommune

Vakant
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Sohaib Ali
IT-konsulent/IT-Center Fyn

Mohammed Ali Allan 
Adjunk kemi og matematik

Lærke Andersen
Pædagogikumskandidat  
i historie og religion

Sara Aaris Andersen
Sekretær

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

Berit Baklid  
Lektor, engelsk

Benny Borup
Skolebetjent

Merete Buhl 
Lektor, engelsk/musik

Natasja Byron 
Årsvikar drama

Finn Bønsdorff 
Rektor, samf./fransk

Ketzban Caliskan 
Rengøringsassistent

Belinda G. Christensen,  
Lektor, religion/historie

Hanne Clausen 
adj. skolesekretær

Johnny Christensen 
IT-konsulent/IT-Center Fyn

Stefan Østrup Christensen 
Årsvikar i dansk og historie



Gitte Munch Dall 
Skolesekretær

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

Manisha de M. Nørgård 
Lektor, matematik/rel., 
tillidsrepræsentant

Leif Djuurhus 
Årsvikar i matematik

Bo Vinther Dyrby 
Lektor, engelsk/historie

René Ethelberg 
IT-konsulent/IT-Center Fyn

René Dobrosielski 
ass. skolebetjent

Jette Falk 
Lektor, billedk./design

Anne Dorte Fridberg 
Lektor, dansk/engelsk

Katrine Falk Gravesen
Vikar i dansk og religion

Anders Gudme-Knudsen 
Lektor, biologi/idræt

Kresten Bremer Hansen 
Lektor, biologi/idræt

Nadire Gûrel 
Rengøringsassistent

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

Ole Skov Hansen 
Lektor, fysik/mat.

Susanne Hansen 
Uddannelsesleder, lektor, 
datalogi/mat.

Thomas Heimer 
Vikar i engelsk

Cecilia Helness
Årsvikar, dansk og psykologi

Niklas Holm-Rasmussen 
Lektor, geo/historie

Kirsten Hundahl
Studievejleder



Kim Ingholt 
Lektor i dansk, filosofi og engelsk

Julie Wessel Iversen 
Lektor, biologi/kemi

Morten Jacobsen 
Vikar i billedkunst

Jakob Jensen 
Lektor, musik

Mogens S. Jensen  
Lektor i dansk

Kasper Huss Jønsson 
Lektor, matematik/idræt

Rasmus S. Jørgensen, 
Lektor, engelsk og filosofi

Emil Kousgaard 
Researchkonsulent

Anne Krag Andersen 
Socialrådgiver og studievejleder

Annemarie Krarup 
Lektor, musik/idræt/psyk.

Stine Kristensen
Lektor, dansk

Ask Hejlskov Larsen 
Lektor, dansk/filosofi

Peter Johannes Larsen 
Lektor, dansk/historie

Thomas Falk Larsen 
Lektor, rel/hist/filosofi

Jens Beckmann Laurberg 
Årsvikar i dansk

Otto Leholt 
Lektor, geografi/historie

Anders Lundsgaard 
insp., lektor, fys./kemi

Micheal Martina 
Lektor, engelsk/spansk

Kirsten Bruhn Møller 
Lektor, biologi/geografi

Jakob Bruun Nicolaisen 
Vikar i geografi



Lene Bach Nielsen 
Årsvikar i psykologi

Christina Søgaard Nielsen 
Regnskabssekretær

Stefan Nilsson 
Vikar i design

Sammuel Njekal 
Rengøringsassistent

Trine Quist 
Lektor i spansk

Mikkel Bloch Schousboe 
Lektor, samf./historie

Kirsten Seitzmayer 
Lektor, engelsk

Christina Simonsen 
Lektor, engelsk

Johan Smith 
Lektor, matematik

Emil Sonne 
Lektor, idræt/samf.

Jeppe Vedel Sonne
Vikar i idræt

Anna Louise Statutz 
Vikar i psykologi

Lars Stjernholm 
Skolebetjent

Christian Peter Stolt 
Årsvikar i biologi

Lotte Stuhr 
Lektor, dansk/billedk.

Anne Winding Top 
Lektor, dansk

Shawn SDT 
Årsvikar i engelsk og spansk

Mette Nørbjerg Vangsgaard
Lektor, idræt/fransk

Louis Vincent
Årsvikar i samfundsfag og 
mediefag

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



Ann Sophie Hedegaard Wiese 
Vikar i biologi

Inger Worsøe 
Lektor, dansk/historie

Hans Zwisler 
Lektor, kemi



AFGANGSKLASSERNE

Ali Al-Hariri

Caroline Ørum 
Carlsen

Cecilie Weedfald 
Lagersted

Devran Atik Emma Nynne Ekwall 
Lodberg Rasselnberg

Erica Lykke Kock Helene Sørensen Jonas Inekci Karoline Karlsen

Zainab Beyrouti

Mia Lodberg 
Rasselnberg

Onur Senoglu Patrick Friis Rebekka Alberte 
Jønch

Frederik V. Lassen Julie Moss Dyring Klara Noe Lopez 
Roman Kock

Lukas Francis 
Buckland

Mehmet Gülmez Olivia Lorentzen

Victor Christian 
Hejndorf

2B

2A

Berivan Seker Besarta Velii

Sinan Türkmen Sofia Søndergaard-
Wriedt

Ada Skardhamar



Lærke Emma 
Andersen

Maxamed Abdi NuurLinnea Christina 
Westbom-Späth

Cecilie Nielsen

Zahra Ahmad 
Dawood Salman

Yunes Samim 
Hashemi

Signe Emilie 
Vendelboe Lorenzen

Reyhanehsadat 
Mousavi

Nicolaj Katballe 
Østergaard

Mads Brøns NielsenLaurids Friis-Hansen

Ida Alberte Svane 
Altschuler

David Krøll-
Heintzelmann

2C

Ali Raza Khaliq Burak Aladag

Walid Ahmedin Ajse Serifovski

Elmin Mahmutovic Iman Sariou

James Robert 
Mogensen Conner

Jamila Zaa ZaaFrederikke Mie 
Larsen

Jeppe Rolf Mikkelsen

Loke Hochheim 
Lunde

Patrick Sommer KiasMilosz Piotr Smorag 
Welts

Mikael HussainMie Fillipa HenriksenMia Vanessa EmmeryMads Bremerskov 
Broe

Leon Marcus Acosta 
Sårde

Elham Musse Emil HøgsbroAndrea Christina 
Hartmann Kristensen



2D

2F

Zilke Ein Olsen 
Reynhamar

Yasmin Kock KühnauThamied HauqStefani MarsenicSebastian Kjølby

Margrete MAGGIE Vill-
sen La Cour-Andersen

Serap Kartal Aaron Kwabena 
Mawule Tamakloe

Sara Darnankari 
Mouritzsen

Oliver LarsenNaoual Aabaoul

Mohamed Al-MansiMie BoesenMarcus Berg PerssonMarco RasmussenMahdi AmiriLucas Abildgaard 
Marker

Katharina Lytken 
Bahl

Josephine Heede 
Kalenberg

Anna Hantusch 
Thygesen

Aja Shaloun

Jonas LarsenAsli SariAnisa Jawed Hacer Güngor

Emilia Elizabeth 
Krohn Hickman

Daniel Storgaard 
Bærentzen

Cecillie Siita SternAsbjørn Schlaijker Arp

Albin Useini

Ema Maania KashefAmin Ben Ahmed Celine Elvira 
Johansen



2J

2K

Sanaa Rhrissi Walid KaabonyVictor Kofod 
Christensen

Teodora BodirogaSarah Cathrine Canell

Patrick Oliver 
Bundgaard

Oscar Jin San Pedro 
Flindt Pedersen

Nadia Bak FaberLucas Lopes Silva 
Vollmond

Helena Lykke 
Ivanisevic Eskildsen

Hala Al-Jailawi

Noorma Shahid

Jens Hegner Arnum

Muaed Rabiee

Viktoria Mai PetersenVictor August 
Christensen

Paulo Carandang 
Fernando

Marie RubergLiridon KreuziuKarla Barsøe Olsen

Josef HamzehElvira ThjellesenDenice Sabrina 
Kristensen

Clara AndersenChaima Fassal

Rohban Shahid 
Majeed

Aya Talib

Anwar Mansour

Rimsha Ahmed

Monika AkovicMarcus Rahbek 
Lefmann

Amalie Rasch 
Andersen

Gabriel Kordic



Ellen Rigmor Beiter 
Brasholt

2L

Sofie de Bretteville 
Olsen

Sille Bergendorff

Emilia Sofie Kaup 
Lebrecht

Signe Pia LindgaardSelma PodrugRavina Takair

Laura BomHicham MojibElvir Mahmutovic Jetone Misimi Ndey Coumba Fall

Clara Gabriela 
Bjerregaard Fynbo

Nicklas Hansen

Salahddin Chouikhi Valon MemishiSophie Cornelius 
Jessen Møller

Simon Hervé Stuhr 
Kerboriou

Rüsan Ghannam

Oliver Møldrup KlinkeMelissa Højfeldt 
Laulund Jørgensen

Melissa Holst Herlev 
Thomsen

Mathilde Nørskov 
Kirchhoff

Magnus Bech KudahlLinea JensenLilian Hong 
Theilgaard

Laura Mathilde K. 
Larsen

Jessica Elley 
Jørgensen

Ileyda DeveciEmil Saltoft

Michelle Tuyet Minh 
Nguyen

Rikke RUKAYA 
Al-Khayad

2N

Anwar Hajdar



Tobias Brink 
Jørgensen

Stefan DragovicOliver Andreasen

Mischa Gaard 
Rasmussen

Martin Lindahl 
Jensen

Line Frederikke 
Petersen

Lars Tarp Jørgensen

Fardowsa AbdikarkmEmma Gry Gellert StiiBehireta Agusi

Tobias WessingNicklas Phillips 
Larsen

Maya Goldfeld

Emma Raundorf Enes Harmankaya Fie Lind Kim Lunderød 
Hansen

Mustafa Cakir

Simon Munck Sophia de las 
Mercedes Tofte 
Hindberg

Naiema Hamad
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