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Forord
Kære hf-studenter
Jeres tid på Frederiksberg hf har været historisk. I er den årgang, vi
aldrig glemmer. I er de første hf’ere i Danmarks historie, som har modtaget virtuel undervisning i flere måneder, og I har været de første,
der skulle gå med mundbind og vise en negativ covid-19 test for at
få lov at gå i skole. I har også som den første generation i skolens historie testet jer selv for covid-19 i skolens testcenter. Midt i alle disse
historiske omvæltninger tog skolens egen historie også en drejning,
da en ny ledelse tiltrådte i slutningen af december 2020. Som konstitueret rektor i en corona-tid har det været en stor fornøjelse at tale
om fremtidsdrømme med elevrådet, at se jer kaste jer ud i fotosafari
og virtuelle konkurrencer og opgaver. Det har mest af alt været glædeligt at se, hvordan I har hjulpet hinanden med at komme igennem
månederne hjemme ved skærmene. Tak for det.
Vi har mange forskellige elever på skolen. I kommer med forskellige
erfaringer, og mens nogle af jer er begyndt på hf lige efter 9. eller
10. klasse, har andre af jer været omkring en anden uddannelse eller
været ude at arbejde nogle år. De mange forskellige stemmer kan I
glæde jer til at møde i årsskriftet, hvor elever vil fortælle om livet på
Frederiksberg hf.
Den norske udenrigsminister sagde på et tidspunkt under pandemien, at vi voksne skulle huske på, at næste sommer ikke findes, når
man er ung. Men nu ER det ”næste sommer”. Det er jeres tid nu, og
med en hf-eksamen i hånden ligger verden klar og venter på jer.
Jeg ønsker jer stort tillykke med jeres eksamen og alt det bedste
fremover.
Konstitueret rektor
Marianne Leth Weile
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Frederiksberg hf. En skole
med plads til både FIFA og SMK
Der lugter af frisk maling i hjørnekontoret

Mange år i maskinrummet

på Frederiksberg hf, og de hvide vægge er

Da jeg møder hende en fredag eftermiddag

råbende tomme bortset fra en enkelt plakat

kort før fyraften, hvor eftermiddagslyset tit-

med ordene ”Din fremtid starter her”, der

ter ind gennem vinduet i en pause mellem to

står i glas og ramme og venter utålmodigt

regnbyger, har hun travlt, meget travlt. Tan-

på at blive hængt op. Det er nemlig skifte-

ker om at skabe en skole med et stærkt fæl-

dag på Frederiksberg hf. Skolens rektor

lesskab og sammenhold, hvor den enkelte

gennem mange år er gået på pension, og

elev oplever, at verden bliver større, og han/

Marianne Leth Weile er ny, konstitueret rek-

hun lykkes som menneske, blander sig med

tor på skolen. Men hvem er hun egentlig, og

økonomi og en stadig strøm af nye corona-

hvilke visioner har hun for landets ældste

restriktioner og genåbningsplaner. Hvordan

hf-kursus?

klarer hun det pres, der ligger på en rektor
i en historisk svær tid for skolen, og hvad er
hendes baggrund for at løfte opgaven? ”Mit
hjerte banker for hf”, fortæller Marianne Leth
Weile, der har undervist i 19 år på Frederiksberg hf i historie og religion samt været stu-

”Først og fremmest”, siger
Marianne Leth Weile, med iver
og energi i stemmen, ”skal
Frederiksberg hf være en skole
med et stærkt fagligt og socialt
fællesskab. En skole, hvor man
dygtiggør sig og har ambitioner
om at blive til noget. Og en skole
hvor man synes, det er fedt og
værdifuldt at lære noget”.

dievejleder. ”Jeg har været med til at sende
rigtig mange elever afsted fra skolen hver
sommer med viftende huer og en oplevelse
af, at man er lykkes med noget, og at verden
ligger åben og fuld af muligheder foran en”,
siger hun. ”Jeg har været i skolens maskinrum i mange år, og det har gjort, at jeg har
et utrolig godt kendskab til skolen, lærerne
og eleverne”.
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”Det, der gør Frederiksberg hf til en særlig
skole”, mener hun ”er, at det er en skole, hvor
man kan være den, man er, hvor man bliver
mødt af voksne, som vil en, og hvor der altid
er nogle, der griber en og giver en et skub i
den rigtige retning, hvis man har brug for
det.” Men skolen skal også udvikle sig, pointerer hun.

Både FIFA og SMK
”Først og fremmest”, siger Marianne Leth
Weile, med iver og energi i stemmen, ”skal
Frederiksberg hf være en skole med et
stærkt fagligt og socialt fællesskab. En skole, hvor man dygtiggør sig og har ambitioner
om at blive til noget. Og en skole hvor man
synes, det er fedt og værdifuldt at lære noget”. ”At gå på hf”, mener hun, ”skal nemlig
sætte tanker i gang og åbne ens verden op.”
Derfor skal undervisningen på Frederiksberg
hf også være inspirerende og overraskende”,
påpeger hun. ”Den skal favne alle og give
hver enkelt en oplevelse af at mestre - også
i de fag, som opleves som svære.” Frederiksberg hf skal være en skole, hvor man føler
sig tryg og ikke er bange for at fejle”, understreger hun, ”for kun ved at turde være åben
og stille spørgsmål vokser man fagligt såvel
som menneskeligt”. Man skal omgås hinanden med respekt. På Frederiksberg hf skal
der både være plads til morgensang og poetry slam, FIFA og SMK.
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Første skoledag august 2019

Fællesarrangement i skolens aula 2019

2.Z 2019
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Man mangler
at kunne mærke eleverne
været stor fokus på elevernes trivsel, eller

Virtuel undervisning
er en tidsrøver

rettere mangel på samme. Hope-projektet,

”Virtuel undervisning kræver mere tid til

der følger danskerne tæt under Corona-

forberedelse”, fortæller Jette Falk, lærer i

krisen, konkluderer, at de unge føler sig

billedkunst og design og arkitektur. ”Det ta-

ensomme og stressede på grund af de

ger simpelthen længere tid”, siger hun. ”Det

mange timer alene på deres værelser foran

gælder også for feedback”, påpeger hun.

computeren og usikkerheden om, hvordan

Hvor hun før kunne gå rundt til eleverne i

de skal afslutte årets skolegang. I skriven-

klasselokalet og kommentere deres arbejde

de stund ved 2.hf’erne f.eks. ikke præcist,

med opgaverne, har hun ofte været nødt til

hvilke fag de skal til eksamen i. Men det er

at give skriftlig feedback til hver enkelt elev.

ikke kun eleverne, der føler sig pressede.

Det kan Anders Gudme-Knudsen, lærer i

For lærerne har nedlukningen af skolerne

biologi og idræt, godt genkende. ”I starten

også givet mange udfordringer. For hvor-

lavede jeg screencasts i biologi”, fortæller

dan laver man god virtuel undervisning

han. ”Det er et rigtig godt pædagogisk værk-

Under nedlukningen af skolerne har der

- ikke mindst i fag med en praktisk dimension - og hvordan kan man få kviksølvsøjlen
på elevernes humørbarometer over nulpunktet? Det har Vinkler spurgt Jette Falk,
Anders Gudme-Knudsen, Mette Nørbjerg
Vangsgaard, Manisha de Montgomery Nørgård og Belinda Granhøj Christensen, som
alle er lærere på Frederiksberg hf, om.
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” Kreative øvelser og lege kan dog
ikke tage opmærksomheden fra,
at der i den virtuelle undervisning
mangler, måske det allervigtigste i
al undervisning, nemlig kontakten
med eleverne”.

Elevarbejde i billedkunst

Karoline, Sigrid, Anna, Emma 2.P og Kasper 2.Y

Elevarbejde i billedkunst

Elevarbejde i billedkunst
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Belinda Granhøj Christensen

tøj, men det tager lang tid at forberede og

Skriftlig Opgave). ” I et NF3-projekt om livs-

lave videoen”. De lærere der, som Belinda

stilssygdomme og befolkningssammensæt-

Granhøj Christensen, lærer i historie og re-

ning, hvor både vejledningen og elevernes

ligion, har børn i institution eller skole, har

fremlæggelse foregik virtuelt, var resulta-

også været udfordret af, at de under en del

terne f.eks. virkelig gode”. Det skyldes, me-

af nedlukningen har skullet passe og hjem-

ner han, at det virtuelle rum egner sig godt

meundervise deres børn, samtidig med at

til koncentration og fordybelse, og han kan

undervise virtuelt. ”Det kunne ikke lade sig

derfor godt forestille sig, at vejledning af ele-

gøre”, fastslår Belinda Granhøj Christensen.

ver kommer til at foregå virtuelt, også efter

”Mens min søns institution var lukket, gav jeg

eleverne er vendt tilbage til skolen.

derfor eleverne skriftlige opgaver for på LecDen virtuelle undervisning har dog også vist

De forhåndenværende
søms princip

sig at have nogle fordele. ”Det virtuelle rum”,

Den virtuelle undervisning har givet sær-

bemærker Anders Gudme-Knudsen, ”funge-

lige udfordringer for de praktisk-musiske fag

rer virkelig godt til vejledning af elever, der

som f.eks. billedkunst og idræt. ”Eleverne

arbejder med projekter og med SSO (Større

har jo valgt”, understreger Jette Falk, ”de

tio, og uploadede modelbesvarelser til dem.”
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praktisk-musiske fag, fordi der er en prak-

gaard, som foruden at undervise i idræt også

tisk dimension i fagene, som giver dem en

underviser i fransk, også tænke kreativt for

pause fra arbejdet med bøgerne og de skrift-

at give eleverne en oplevelse af fagets prak-

lige opgaver i de andre fag. Derfor så jeg det

tiske dimension. ”Jeg har f.eks. lavet mor-

som min opgave at finde ud af, hvordan jeg

gentræning”, fortæller hun, ” med eleverne,

kunne give dem den pause, selv om vi kun

hvor jeg viste øvelserne for eleverne over

kunne mødes over Teams og ikke havde alle

Teams og lod dem udføre øvelserne hjemme

materialerne i billedkunstlokalet inden for

hos sig selv”. Men selv om lærerne på Fre-

rækkevidde”. Løsningen på problemet blev

deriksberg hf har lagt sig i selen for at få

at bruge de forhåndenværende søms prin-

det bedste ud af den virtuelle undervisning,

cip og bruge materialer, som eleverne havde

kan det ikke undgås, at en hverdag med un-

i deres egne hjem. Billedkunsteleverne fik

dervisning foran skærmen derhjemme fra

f.eks. til opgave at bruge ”readymades”, de

kl.8.20 til kl.14.10 eller længere kommer til at

fandt hjemme hos dem selv, til at skabe en

føles ensformig og ensom. Så hvad gør man

personlig fortælling, hvilket var en stor suc-

som lærer for at motivere og opmuntre ele-

ces. I idræt måtte Mette Nørbjerg Vangs-

verne?

” Den virtuelle undervisning har
dog også vist sig at have nogle
fordele. ”Det virtuelle rum”, bemærker Anders Gudme-Knudsen,
”fungerer virkelig godt til vejledning af elever, der arbejder med
projekter og SSO (Større Skriftlig
Opgave). ” I et NF3-projekt om
livsstilssygdomme og befolkningssammensætning, hvor
både vejledningen og elevernes
fremlæggelse foregik virtuelt,
var resultaterne virkelig gode”.
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Pandekager, selfiedyst og gåture
med podcast

Som at stå på en tom scene

”Jeg startede”, fortæller Belinda Granhøj

gomery Nørgård, lærer i matematik, ”meget

Christensen, ”med at tale med mine elever

afhængig af at kunne mærke, hvordan ele-

om, hvad de havde brug for for at få en bedre

verne har det både menneskeligt og fagligt.

hverdag”. Eleverne havde brug for at være

Man har brug for at kunne se, om de rynker

mindre på, fik hun at vide, og for at få dis-

panden, når et fagligt stof bliver gennem-

pensation fra kravet om at skulle have kame-

gået, for at vide, om de har problemer med

raet tændt. ”Det respekterede jeg”, fortæller

at forstå det”. For at få en bedre kontakt

Belinda Granhøj Christensen, ”og så gik jeg

med eleverne har Manisha de Montgomery

i gang med at lave arbejdsformer, hvor ele-

Nørgård derfor også brugt mere tid på at

verne ikke skulle sidde foran skærmen hele

tale med eleverne om, hvordan det generelt

tiden”. I religionstimer med emnet etik fik

går, ligesom hun har holdt individuelle sam-

eleverne derfor til opgave at gå en tur med

taler med fagligt udfordrede elever. Belinda

en podcast med Mads og monopolet i ørene

Granhøj Christensen er enig med Manisha

eller at tage billeder af dem selv, hvor de be-

de Montgomery Nørgård i, at man slet ikke

gik etisk forkerte handlinger. Eleverne har

har samme føling med eleverne, når man un-

også haft læse-selv-timer, hvor de skulle ar-

derviser virtuelt. Hun mener, at man mister

bejde med en tekst uden at møde på Teams,

mange af især de fagligt udfordrede elever,

og når de har været på Teams, har eleverne

fordi man som lærer ikke lige kan gå hen at

lavet tegn-og-gæt om etiske dilemmaer. ”På

spørge, om de har forstået stoffet. Jette

den måde blev undervisningen mere varieret

Falk savner også at kunne motivere eleverne

og sjov”, siger Belinda Granhøj Christensen.

i højere grad. ”Men”, påpeger hun, ”eleverne

Mette Nørbjerg Vangsgaard har også taget

mangler også at kunne få inspiration fra hin-

utraditionelle metoder i brug for at variere

anden og mærke den ”værkstedsstemning”,

undervisningen. ”I en fransktime læste vi

der naturligt opstår i billedkunstlokalet”.

f.eks. en fransk opskrift på pandekager og

”Trods alle gode intentioner og tiltag kan

lavede derefter pandekager i hvert vores

det derfor godt føles”, indrømmer Belinda

køkken med kameraet tændt. Det var vildt

Granhøj Christensen, ”som om man står på

hyggeligt”, husker hun. ” Og i idræt lavede jeg

en tom scene og taler uden at vide, om pub-

en selfiedyst, hvor eleverne skulle tage et

likum er med.”

billede af sig selv med f.eks. en basketkurv,
et par fodboldstøvler eller lignende, hvilket
også fik smilene frem”. Kreative øvelser og
lege kan dog ikke tage opmærksomheden
fra, at der i den virtuelle undervisning mangler, måske det allervigtigste i al undervisning, nemlig kontakten med eleverne.
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”Som lærer er man”, siger Manisha de Mont-

Idræt B har inviduel morgentræning
under coronanedlukning

Design B på
byvandring

Fransk B laver pandekager

Micheal samt elever fra 2.P mødes endelig
igen efter lang tid derhjemme

Elever fra 2.Y i Valbyparken
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2.R i Valbyparken

Elever fra billedkunst B på Jagtvej 69

Design C på DAC

2.U på Vestre Kirkegård
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Hf står for høj grad af fællesskab,
høj faglighed og hurtig færdig
Hf og Frederiksberg hf er under forandring.

Med gymnasiereformen i 2017 blev det mu-

Eleverne bliver yngre og møder op med nye

ligt at komme på hf direkte efter 9. klasse.

forudsætninger og drømme om fremtiden.

Mange unge benytter sig af den mulighed, og

Men hvem er de egentlig, og hvad glæder de

på Frederiksberg hf har det ført til oprettelse

sig allermest til, når vi vender tilbage til en

af såkaldte ”ungeklasser”. En af dem, der går

normal hverdag? Det har redaktionen spurgt

i en ”ungeklasse”, er Maria Ashraf fra 1.E. Hun

Laura Busborg Lange 1.C, Mads Amming 1.C,

synes ”det har været rigtig godt at gå i en ”un-

Jacob Bengtsson 2.Z, Maria Ashraf 1.E og

geklasse”.” Her har hun fået gode venner og

Filippa Porse Franck 1.C om.

flere faglige udfordringer. Maria har valgt hf,
fordi, som hun siger, ”det var bare noget for
mig. Og så bliver man hurtigt færdig.” Maria
vil gerne undervise i engelsk i folkeskolen,
fordi det er ”fedt at lære noget og give det
videre til andre.”

Alle eleverne er dog enige om,
at lærerne på Frederiksberg hf
har gjort meget for at gøre det
lettere for eleverne at komme
igennem perioden med virtuel
undervisning.

Selv om der er blevet flere yngre elever på
Frederiksberg hf, så tiltrækker uddannelsen
stadig de lidt ældre elever som f.eks. Jacob
Bengtsson. Han går i en af skolens ”voksenklasser”, 2.Z. ”Det gode ved at gå i en ”voksenklasse” ”, siger han, ”er, at vi er jævnaldrende
og i ”øjenhøjde med hinanden”, fordi mange
af os har prøvet andre uddannelser.” ”Det er
med til at give et godt fællesskab”, fortæller
han, ”hvor folk respekterer hinanden”. Jacob
har selv en baggrund som professionel gamer for bl.a. Lyngby Vikings, hvor han spillede Counter-Strike. Når han bliver færdig til
sommer, vil han gerne læse statskundskab
på Københavns Universitet, fordi han er interesseret i politik.
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Laura 1.C, Filippa 1.C, Mads 1.C og Maria 1.E

Foruden at oprette ”unge- og voksenklasser”

hun her kunne få billedkunst på B-niveau.

har Frederiksberg hf også oprettet efter-

Mads og Laura er derimod mere optaget af

skoleklasser til de unge, der har været et år

gymnastik og dans. Selv om eleverne i efter-

på efterskole. Mads Amming, Filippa Porse

skoleklasserne - og i skolens andre klasser

Franck og Laura Busborg Lange går alle i

- generelt er meget forskellige, så har de en

1.C, som er en af skolens efterskoleklasser.

ting til fælles: De har alle været igennem et

Mads synes, ”der er kommet et rigtigt godt

skoleår præget af nedlukning af skolen, re-

fællesskab i klassen”. ”Det skyldes nok også”,

striktioner og virtuel undervisning grundet

mener Laura, ”at man som tidligere elev på

coronavirussen.

en efterskole ved, at det i høj grad er op til
”Men blot fordi eleverne i efterskoleklasser-

Hjemmeundervisning.
Lidt af en mavepuster

ne alle har gået et år på efterskole, betyder

For Maria fra 1.E har det været som at sidde

det ikke”, siger Filippa, ”at eleverne er ens”.

alene på en strand. ”Der er helt stille der-

”Vi er meget forskellige”. Selv har hun gået

hjemme”, fortæller hun, ”hvilket på en måde

på Kastanievejens efterskole, som er en ef-

har været godt,” siger hun, ”fordi det har

terskole med fokus på kreative fag. Og hun

gjort det let at koncentrere sig”. Jacob fra

søgte netop ind på Frederiksberg hf, fordi

2.Z mener dog også, ”at det har været mere

en selv at få fællesskabet til at fungere”.
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anstrengende at få undervisning via Teams,

1.C, hvilket Filippa fra samme klasse mener,

fordi man er mere nervøs for at sige noget i

er meget demotiverende.

timerne på Teams, hvor man på en måde er
visuelle aspekt i undervisningen i især ma-

Fodbold og gåture med podcast
i ørene

tematik, hvor det at kunne se ting på tavlen

Alle eleverne er dog enige om, at lærerne på

er en stor hjælp. Mads fra 1.C synes også, ” at

Frederiksberg hf har gjort meget for at gøre

hjemmeundervisningen har været lidt af en

det lettere for eleverne at komme igennem

mavepuster. Du sidder bare der og glor på en

perioden med virtuel undervisning. ”Lærer-

skærm det meste af dagen”, siger han. ”Man

ne har været rigtig gode til at snakke med os

føler sig meget alene”, supplerer Laura fra

om, hvordan det går”, synes Maria fra 1.E. ”Og

mere på.” Desuden savner han meget det

det var rigtig sjovt, da vi en dag, da samfundet var begyndt at blive lukket lidt op, tog ud
og spillede fodbold sammen i Fælledparken.”
Filippa fra 1.C mener også, ”det har været rigtig dejligt, at der har været en forståelse for,
at det er mega nederen at sidde så mange
timer alene hjemme foran en skærm”. Hun
synes lærerne har været rigtig gode til at
skabe variation i hverdagen ved f.eks. i nogle
timer at sende eleverne ud at gå en tur med
en podcast i høretelefonerne.

Fredagsbar
Heldigvis kan eleverne på Frederiksberg hf
og landets andre uddannelsesinstitutioner
skimte lys for enden af tunnelen. Samfundet og skolerne bliver åbnet mere og mere
op, og fra den 25. maj er alle elever på Frederiksberg hf tilbage på skolen. Og er der en
ting, alle eleverne glæder sig til, er det at se
deres venner, få en normal hverdag og, ikke
mindst, at komme til den første fredagsbar.

Jacob 2.Z
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Coronapoderne –
skolens testcenter

Kanotur til Susåen og Tystrup Sø
med idræt B 2020

Maimona, Emma og Anna 2.p

Josephine, Yasmine, Mads, Elena og Tolga 2.U sidste skoledag 2021
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Elevrådet
har fået vind i sejlene igen
Mange af Frederiksberg hf’s arrangementer

derefter uddannelsen som ubefaren skibs-

har ligget underdrejet under den mørke vin-

assistent på Skoleskibet Danmark. Efter at

ters lange nedlukning på grund af coronavi-

have arbejdet for en række mindre rederier

russen. Men der er også lyspunkter. Elevrå-

vendte han derefter tilbage til Fylla, hvor han

det har nemlig fået vind i sejlene igen. Det

underviste i navigation og praktisk sømand-

skyldes de mange aktive elever, der del-

skab.

tager i elevrådsarbejdet, og - ikke mindst
- Niels Walter Borch, formand for elevrå-

Niels Walter Borch valgte at studere på Fre-

det og elev i 2.Z. Men hvem er han egent-

deriksberg hf, fordi han her kunne komme i

lig, og hvad er hans vision for elevrådet?

en ”voksenklasse” og studere sammen med

Klokken er halv tre, da jeg en mandag eftermiddag ringer Niels Walther Borch op på
Teams. Efter den karakteristiske klokkelyd
kommer han frem på skærmen siddende
i sofaen i han og hans kærestes hyggelige
lejlighed på Amager. På væggen bag ham
hænger litografier af Sonia Brandes. Han
har haft en lang dag foran skærmen med
undervisning i biologi, engelsk og dansk,
men virker afslappet og glad trods corona-

unge på hans egen alder. Da han mødte
op den første dag, var han lidt nervøs ved
at skulle møde mange nye mennesker og
spændt på, hvordan det ville være at skifte
plankerne på et gyngende skibsdæk ud med
linoleumsgulvet i et tætpakket klasselokale og selv sidde på skolebænken. Heldigvis faldt han hurtigt godt til i sin klasse 2.Z,
og han nyder at være i det inspirerende og
mangfoldige miljø på skolen.

restriktioner. ”Jeg elsker nemlig”, fortæller
han, ”at studere”.
Valget om at studere traf Niels Walther
Borch for snart to år siden, hvor han følte,
at han stod ved en skillevej og skulle træffe
et vigtigt valg mellem at fortsætte med at
sejle eller at studere. Som 16-årig tog han ud
at sejle med skonnerten Fylla. Livet ombord
på et sejlskib passede ham godt, og han tog
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Ved siden af at passe studierne har Niels

desuden som noget nyt organiseret sig med

Walter Borch også haft tid til at engagere

en række underudvalg som f.eks. klimaud-

sig i skolens elevråd. ”Det startede”, fortæl-

valget, der arbejder med at give skolen et

ler han, ”med at undervisningen i religion

mere grønt klimaaftryk, og et kulturudvalg,

hos Belinda Granhøj Christensen gjorde mig

som planlægger foredrag og andre kulturelle

mere og mere interesseret i faget. Da re-

events. ”Målet med elevrådet er nemlig”, for-

ligion på det tidspunkt kun blev udbudt på

tæller Niels Walther Borch med begejstring

C-niveau på skolen, gik jeg til skolens davæ-

i stemmen, ”at skabe et elevråd, der er med

rende rektor og argumenterede for, at sko-

til at tegne en profil af Frederiksberg hf som

len også skulle have faget på B-niveau.” Efter

en fantastisk skole med frihed under ansvar

mødet med rektor blev Niels Walther Borch

og traditioner som morgensang, foredrag,

opfordret til at stille op til skolens elevråd,

demokratidage og filmaftener”. Der er ingen

der i en periode havde ligget underdrejet. På

tvivl: Elevrådet har fået vind i sejlene igen og

trods af corona-restriktioner lykkedes det

har udstukket kursen for Frederiksberg-hf.

ham at få hyret en række nye medlemmer til
elevrådet, så det i dag har hele 30 medlemmer. Elevrådet har hjulpet skolens konstituerede ledelse med at lave trivselsundersøgelser af eleverne og er kommet med input
til, hvordan man løser udfordringerne med,
at mange eksaminer er aflyst. Elevrådet har
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Nana og Sofie 2.U

Karoline og Sigrid 2.P maj 2021

Maria og Nanna 2.X sidste skoledag
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Et skub
i den rigtige retning
Vinderen af årets GoCard-konkurrence i

berg er nemlig vinder af årets GoCard-kon-

faget design og arkitektur på Frederiks-

kurrence på Frederiksberg hf. Opgaven var

berg hf er Cecilie Lydia Hylleberg. Hendes

en fri opgave, der lød på at lave et GoCard,

flotte GoCard er på en gang humoristisk og

der skulle bruges til at gøre reklame for Fre-

alvorligt, helt enkelt og komplekst. Redak-

deriksberg hf. Netop det, at opgaven var en

tionen har spurgt hende, hvordan hun fik

fri opgave, kunne Cecilie Lydia Hylleberg

inspirationen til GoCardet.

godt lide, ”for så gav den mig”, som hun siger,
”mulighed for at finde min egen stil”. Det før-
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Hun er næsten lige kommet tilbage fra op-

ste, hun gjorde, husker hun, ”var at gå i gang

tagelsesprøverne til drømmeuddannelsen

med at tænke over, hvorfor folk egentlig væl-

i grafisk kommunikation og ”er spændt og

ger at gå på hf”. Selv vidste hun, at hun ville

også lidt nervøs for, hvordan de er gået”,

gå på Frederiksberg hf, fordi hun her kunne

fortæller hun mig, da jeg møder hende, Ce-

få fagene design og arkitektur og billedkunst

cilie Lydia Hylleberg, 22 år og elev i 2.Ø, over

på B-niveau. ”Men”, fortsætter hun, ”det gode

Teams. Men hun tror på sig selv - og har også

ved Frederiksberg hf og ved hf-uddannelsen

noget at have det i. For Cecilie Lydia Hylle-

generelt er også, at man her kan få en hjæl-

pende hånd og et skub i den rigtige retning,

element, som kunne illustrere det at få et

hvis man er gået lidt i stå”. Den ene tanke tog

skub af en hjælpende hånd”. Hun synes også,

den anden, og pludselig stod Cecilie Lydia

”gyngen er et godt motiv, fordi det også er

Hylleberg med ideen til gyngen, man ser på

sjovt at gå på hf”, og fordi gyngen med sine

GoCardet, fordi hun ”havde brug for et grafisk

diagonale linjer ”giver bevægelse i billedet”.
”Den blå hf-farve skulle selvfølgelig også
være med”, siger hun og smiler, og så gav resten næsten sig selv. Nu står GoCardet så på
cafeer, eller hænger, i form af en plakat, på
standere rundt omkring i byen, og du kan se
det her. ” Det er virkelig fedt at se sit billede

”det gode ved Frederiksberg hf,
og ved hf-uddannelsen generelt,
er også, at man her kan få en
hjælpende hånd og et skub i den
rigtige retning, hvis man er gået
lidt i stå”.

ude i byen, og jeg håber”, funderer Cecilie Lydia Hylleberg, ”at folk tager kortet og standser op og tænker over, hvor de er i livet, og
hvordan de kan komme videre”. Hvem ved?
Måske bliver det på Frederiksberg hf, du får
en hjælpende hånd og et skub i den rigtige
retning?
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