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Forord

1   Lene Tanggaard: »Dannelse former os som hele mennesker« i Brinkmann, S, Rømer, T. og 
Tanggaard, L. (red): Sidste chance. Nye perspektiver på dannelse. Forfatterne og Klim 2021.

Stort tillykke til hf-studenterne årgang 2022. Det lykkedes. I lykkedes!

I er gået hver jeres vej hen til dette øjeblik, men fælles for jer alle er, at 
I har fået et helt særligt »blåtryk«. Det »blåtryk«, som skolen har givet 
jer, åbner døre og gør det muligt at indfri jeres drømme. I har fået en 
faglig viden i mødet med matematiske beviser, historiske årsagsfor-
klaringer, samfundsfaglige teorier, digtanalyser, forsøg i kemi, engel-
ske verber og alle de andre fag, I har haft. Den viden kan omsættes til 
videre studier og konkrete færdigheder, og den er tillige en del af den 
dannelsesproces, I har været igennem de sidste to år. En dannelses-
proces, som gør jer i stand til at stille nye spørgsmål, fordi I nu bedre 
forstår jeres historiske, sociale og kulturelle horisont. I kan forbinde jer 
til verden på en måde, hvor I møder andre mennesker med værdighed, 
respekt og tyngde.1 På FHF har den dannelsesproces fundet sted i et 
fællesskab med mange forskellige elever og med lærere, som har skabt 
en meningsfuld undervisning med plads til alle. 

På samme måde, som FHF sender jer ud i verden med et særligt »blå-
tryk«, efterlader I også et stort aftryk på os. Vi vil huske jeres opture og 
nedture, jeres nysgerrige, kloge og skæve kommentarer, jeres danse-
trin til festerne, jeres kritiske spørgsmål, jeres idéer og engagement og 
jeres latter på gangene. Vi kommer til at savne jer, og vi vil bære jeres 
aftryk med os videre til alle de nye elever. Tak fordi vi måtte låne jer.

De bedste ønsker for fremtiden.

Marianne Leth Weile
Rektor



2Cecilia og Kamma 2.c på biblioteket, som 
er et af deres yndlingssteder på skolen.  
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Sammenhold og fællesskab

På Frederiksberg hf-kursus kan elever, der 
kommer fra en efterskole, vælge at komme 
i klasse med andre med samme baggrund. 
Rummelighed, sammenhold og fællesskab 
er nogle af de ord, der kendetegner dem. 
Her kan du møde Cecilia Aarøe-Schumann 
og Kamma Bruun Lintrup fra 2.C, der for-
tæller om, hvordan det er at være elev i en 
efterskoleklasse.

De er begge to lidt nervøse, da jeg mø-
der dem en eftermiddag på Frederiksberg 
hf-kursus. Kamma synes, at SSO’en (større-
skriftlige opgave) i historie om dårlige bolig-
forhold i 1800-tallets København, som hun 
for nylig har afleveret, er »svær at slippe«, 
og hun er meget spændt på, hvad hun får 
i karakter. Cecilia er mere optaget af de 
kommende eksaminer og vognturen, som 
hendes klasse er godt i gang med at plan-
lægge. De skal besøge 28 glade forældre og 
nå til både indre København, Vestegnen og 
Frederiksberg. 

Cecilia og Kamma er enige om, at man 
sagtens kan være meget forskellige, selv 
om man går i en efterskoleklasse. Nogle 
har gået på en sportsefterskole, mens an-
dre har gået på en musikefterskole eller på 
en efterskole med en danselinje. Kamma 
gik f.eks. på musicalefterskolen Hoptrup 
efterskole, mens Cecilia var på Høng efter-
skole, hvor hun havde psykologi og livsstil 
som linjefag. Deres planer for fremtiden 
går også i forskellig retning. Cecilia vil først 
arbejde, derefter rejse til Bali og Maldiverne 

og så læse til pædagog. Kamma, derimod, 
vil læse historie på universitet. Men selv om 
de er forskellige, har efterskoleelever nu 
alligevel noget tilfælles, mener Cecilia og 
Kamma. »Jeg tror, man lærer at være mere 
selvstændig og forstående«, siger Kamma, 
»fordi man selv skal vaske tøj og lave mad 
og den slags på efterskolen«. »Man bliver 
også mere rummelig, fordi man bor tæt 
sammen med så mange andre«. Cecilia nik-
ker. Hun synes selv, at hun er blevet mere 
forstående og udadvendt efter at have væ-
ret på efterskole.

Netop rummelighed og fællesskab er også 
det, der er kendetegnende ved at gå i en 
efterskoleklasse ifølge Cecilia og Kamma. 
»Selvom der er nogle, man snakker mere 
med end andre, så er alle forstående overfor 
hinanden«, siger Cecilia. »Og så har alle fo-
kus på fællesskabet«, tilføjer Kamma. I deres 
klasse har de f.eks. selv arrangeret fester og 
var på en fed ministudietur til Vejle, hvor de 
så Himmelbjerget og Jellingstenene. 

Selvom der er nogle, man 
snakker mere med end 

andre, så er alle forstående 
overfor hinanden,« siger Cecilia. 
»Og så har alle fokus  
på fællesskabet,« tilføjer 
Kamma.«
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Leg for alvor!

De to store tagterrasser på Frederiksberg 
hf-kursus var før opholdssted for skolens 
rygere, og rundt omkring i hjørnerne lå 
mange nedbrændte cigaretskod. Men med 
indførslen af rygeforbuddet den 31. juli 
2021 på landets ungdomsuddannelser, er 
den ene af tagterrasserne blevet til et ude-
rum for kreativitet og socialt samvær, ef-
ter at skolens design B-hold i samarbejde 
med By Rum Skole har arbejdet med at lave 
et udendørsmøbel til den.

»Fedt. Super ide«, tænkte Mukunza Kin-
gombe Hoffmann Kock fra 2.O og elev på 
skolens design B-hold, da han hørte om sko-
lens ide med at forandre den tidligere ryge-
terrasse. »Jeg har selv været ryger«, fortæl-
ler han, »og jeg tror, at det vil hjælpe elever til 
at holde op med at ryge, hvis tagterrasserne 
bliver indrettet anderledes. 

Jette Falk, lærer på design B-holdet, 
havde gode erfaringer med at arbejde sam-
men med By Rum Skole, der er en undervis-
ningsvirksomhed, som udvikler praksisnære 
forløb, hvor børn og unge får erfaring med 
design, naturvidenskab og håndværk, og 
valgte derfor dem som samarbejdspartnere. 

Opgaven, eleverne fik udstukket, lød på 
at lave et udendørsmøbel, som indbyder til 
»leg, ophold og bevægelse«, og som des-
uden gerne må »fremme mødet mellem 
brugerne af terrassen«. Der skulle - for 
alvor - leges med ideer, modeller og mate-
rialer for at klare udfordringen. »Det bliver 
svært, det her, var det første, jeg tænkte, da 

jeg hørte det,« siger Mukunza. »For det var 
fra start af klart, at det ville kræve meget af 
vores evne til at samarbejde«, fortæller han. 
»Det viste sig senere at være en god ide, at 
vi delte os op i tre grupper, som arbejdede 
med hvert af de tre kriterier, der skulle op-
fyldes. Jette var også klar over, at opgaven 
var krævende. »Det kan nemt ske, at ens 
drømme slukkes i mødet med materialernes 
og ressourcernes begrænsninger. Men«, 
påpeger hun, »det er også godt, at eleverne 
bliver konfronteret med virkeligheden og 
oplever, at man tit er nødt til at gå på kom-
promis.« Mukunza tilføjer da også lidt træt, 
»at der har været mange praktiske opgaver 
med at slibe og bearbejde materialer.«

Men nu står det der så endelig - møblet - 
og både Mukunza og Jette er tilfredse med 
resultatet. Møblet kan nemlig både bruges 
af mange mennesker til at sidde på og møde 
hinanden, ligesom det kan bruges til fysiske 
træningsøvelser. Og så afspejler det i kraft 
af sine farver skolens visuelle identitet. 
»Jeg synes, at eleverne gik til opgaven med 
masser af gå-på-mod«, siger Jette, »de har 
klaret det rigtig godt«.

Det bliver svært, det 
her, var det første, jeg 

tænkte, da jeg hørte det.« 



Procesbilleder fra designelevernes 
konstruktion af terrassemøblet.



6

Høflighed, hunde og hygiejne 
- tre ting som adskiller 
Paris fra København

Af Matilde Jelbo Bruun 2.C, Clara Svarre 
Petersen 2.C og Filippa Porse Franck 2.C

Denne artikel er skrevet ud fra kapitlerne 
»Om fransk høflighed«, »Om hunde« og 
»Om hygiejne« fra bogen Oh La La. Hvorfor 
Er De Så Franske I Frankrig! af Aske Munck. 
Med egne input fra vores tur til Paris og 
omkring københavnernes og danskernes 
adfærd. 

Høflighed 
Hvor vi i København forbinder høflighed 
med eksempelvis at trække stolen ud for 
damen på en date, betragtes høflighed 
i Frankrig mere som en uskreven regel, der 
skal respekteres, hvis du ikke vil falde helt 
igennem. Når rejsende besøger Frankrig og 
finder modtagelsen kølig og arrogant, skyl-
des det ofte, at franskmandens opførsel er 
en reaktion på, at udlændingen først har 
brudt en social kode, som har fornærmet 
den indfødte. Som kunde i Frankrig siger 
man »Bonjour«, når man træder ind i butik-
ken og »au revoir« når man går ud igen. Det 
samme gælder på en café eller restaurant, 
hvor man pænt siger »Bonjour« til tjeneren 
inden man sætter sig og »au revoir«, når 
man går. Hvis der er tale om ens stamcafé, 
er man endda på kindkys med tjenerne og 
alle de andre stamgæster. Dette ligger langt 

fra den københavnske kultur, hvor man nær-
mest lister sig ind i en butik for derefter 
at liste sig ud af den igen og helst undgår 
nogen form for øjenkontakt med de eks-
pederende inde i butikken. På caféerne er 
servicekulturen også helt anderledes. Hvor 
tjeneren i Paris helst vil vide, hvor gæsten 
vil sidde for så lige at gøre stolene og bor-
det klar, skal man i København næsten selv 
samle den forhenværendes beskidte ser-
vice sammen og gå op med det til køkkenet. 
Det skal dog lige nævnes, at der i Paris er 
kutyme for altid at give drikkepenge, og på 
den måde oplever tjenerne en mere direkte 
afregning af deres præstation. 

Hunde 
Der er mange hunde i Paris - omkring  
1OO.OOO alene inden for bymurene. Men 
faktisk var der mange flere for blot ti år si-
den. Her var der over 2OO.OOO hunde i Paris 
og endnu flere hundelorte på alle de parisi-
ske gader. Som pariser frabedes befamling 
af en varm klat hundelort igennem en tynd 
plasticpose nemlig. Dette medførte, at da-
værende præsident Jaques Chirac (1995-
2007) indførte de såkaldte »motocrottes« 
altså slamsugere som morgen og aften, 
sugede og dernæst spulede de parisiske 
gader fri for hundelorte. Dette var dog en 
dyr metode at fjerne hundelortene fra de 
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parisiske gader på. Derfor gik man senere 
over til at have deciderede patruljer ude 
med bødeblokke for at udskrive bøder til 
folk, som ikke samlede deres hundes ef-
terladenskaber op fra gaden. Dette var 
pariserne yderst utilfredse med og kaldte 
det sågar »firbenet diskrimination«. At pa-
riserne holder så meget af deres firbenede 
venner, har også bidraget til hundens høje 
lovmæssige status, hvor strafferammen for 
vanrøgt af dyr i Frankrig er tre års fængsel, 
og bødetakstens maksimum er 45.OOO kr. 
Hundens høje status oplevede vi især på 
de parisiske restauranter. Her måtte hunde 
som den største naturlighed både komme 
med indenfor og endda blive løftet med op 
til bords. Dette, tror jeg næppe, du ville få 
lov til i København, medmindre restauranten 
havde udnævnt sig selv som, en eller anden 
form for, »ekstra hundevenlig« restaurant. 

Hvad angår hundelorte, tror jeg, at vi i Kø-
benhavn er mere pligtopfyldende overfor 
vores medmennesker. Man vil i København 
helst ikke være kendt for at være den hun-
deejer, som aldrig samler sine hundelorte 
op. Dette skyldes nok også især byens 
ret begrænsede størrelse og at man som 
dansker generelt ikke vil gøre noget i det 
offentlige rum, som vil blive ilde opfattet. 
Jeg skal ikke kunne sige om Københavns 
væsentlige mindre størrelse end Paris, får 
indbyggerne til at føle et lidt større ansvar 
for byens generelle tilstand. 

Hygiejne 
Franskmændene har generelt ubeskrive-
ligt dårlige tænder. Man skal ikke gå mere 
end ét minut ned ad de parisiske gader for 
at spotte de første indfødte med et halv-
råddent gult gebis i munden. Hvor man er 

Fransk-, design og billedkunstelever på Montmartre.
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tilbøjelig til at give de stærke espressoer, 
cigaretterne og rødvinene skylden, ligger 
årsagen til franskmændenes dårlige tænder 
faktisk et helt andet sted. En undersøgelse 
hos det nationale statistiske bureau INSEE 
viser nemlig, at kun meget få franskmænd 
skifter deres tandbørste mere end én gang 
om året, og omkring én million franskmænd 
børster sjældent eller aldrig tænder. 40 pro-
cent af disse er ikke klar over, at dårlig eller 
slet ingen tandbørstning risikerer at give 
huller i tænderne. Hvad angår badning er 
franskmændenes standarder også langt fra 
høje, idet en almenhygiejnisk statistik i uge-
bladet Le Point viser, at to millioner fransk-
mænd aldrig går hverken i rigtigt kar- eller 
brusebad. Dette medvirker selvfølgelig til, at 
nogle franskmænds kropslugt simpelthen 
ikke er til at undgå, trods det store forbrug 
af parfume i Frankrig. Danskere derimod 
elsker at tage bad. I en undersøgelse af 

firmaet Grohe svarer 73%, at de tager bad, 
fordi »de holder af det«. I Danmark vægter 
vi hygiejne højt, og man kan måske sam-
menligne det lidt med franskmændenes til-
gang til høflighed. Vil du blive betragtet som 
et velfungerende dannet menneske, skal du 
i Danmark sørge for at vaske dine hænder 
og børste dine tænder. 

Der er mange hunde 
i Paris - omkring  

1OO.OOO alene inden for 
bymurene. Men faktisk var 
der mange flere for blot ti  
år siden. Her var der over 
2OO.OOO hunde i Paris og 
endnu flere hundelorte på 
alle de parisiske gader.«

Marina 2.m  og Anders 2.o på badeværelset 
i Le Corbusiers »Villa Savoye«.



Kort ophold foran Sacré-Coeur kirken.



Indvielse af terrassemøblet.

Sidste skoledag 2.hf.

Introarrangement i Grøndalsparken.

Sidste skoledag 1.hf.

Sidste skoledag 1.hf.

Gruppebillede Paris.



Introarrangement i Grøndalsparken. 

Sidste skoledag maj 2022.

Elever fra 2.c.

Sidste skoledag 1.hf.

Klassens dag 2.hf.

Musikaften maj 2022.

Armela og Josefine 2.c.
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Ukrainsk familie på tre i Málaga. 
Indtryk fra en sprogrejse

Af Tomasia Njálsdóttir Niclasen, 2.M

Da vi ankom til Málaga, kørte vi direkte til 
det hostel vi skulle bo på: Hostel Patio. 
Det var et hyggeligt, varmt og hjemligt 
sted. Væggene var tildækkede med fla-
menco-kjoler, både indenfor og udenfor. 
Selv på de altaner der var, hang de flotte 
plettede kjoler. Der boede forskellige fami-
lier på hostellet. Nogle som jagtede deres 
drømme i Andalucía, men det, der gjorde 
mest indtryk på mig, var den ukrainske fa-
milie. En mor med hendes to børn.

Det gør ondt i maven at tænke på, at der al-
lerede er gået et par måneder siden Ukraine 
blev ramt. Denne mor med to børn var nødt 
til at flygte fra sit hjem. Det må være den 
mest forfærdelige dag for dem, de nogen-
sinde er vågnet op til. Den dag, der vendte 
det hele på hovedet. Et uendeligt mareridt, 
som man kun vil vågne op fra. Et hjerteskæ-
rende farvel til deres hjemland.

Det virker nok som om, for dem, at de 
ikke har rykket sig fra det sted, siden da. Alt 
kører bare videre, andre landes skoler og 
arbejdere, årstiderne skifter, men alligevel 
ligger en stor del af dem stadig tilbage fra 
den dag. Deres sidste dag i Ukraine, uden at 
vide hvornår de vender tilbage, eller om de 
overhovedet kan vende tilbage. Resten af 
deres familie er ikke med dem længere, og 
derfor kan vi forvente, at det virker forkert 

og underligt, at de bare skal gå videre i livet. 
Nærmest lade som ingenting og forsøge at 
leve et normalt liv i et fremmed land. Men 
sådan er livets gang, om man vil det eller ej.

Jeg tænker over, hvor lang tid, der er 
gået, siden de sidst fik et varm kram og 
kys fra deres højt elskede, eller snakkede 
med dem om alt og ingenting. For dem, må 
det virke som et århundrede. Ord kan ikke 
forklare, ord er alt for fattige til at beskrive 
hvor meget de må savne dem. For dem at 
tænke, at de ikke også kunne redde dem, 
men kun sig selv. For dem at tænke, at de-
res elskede ikke får lov til at opleve alle de 
store som små øjeblikke i deres liv, nu og 
fremover.

Det er så uretfærdigt, at de mennesker 
skal kæmpe så hårdt, for at overleve, at de 
skal flygte fra deres eget hjem. Det er ikke 
til at forstå. Deres sorg, de sidder tilbage 
med i dag, er prisen for at have elsket. El-
sket sin familie og sit hjem. Men lige så me-
get, som de elsker familien og hjemmet, lige 
så meget savner de dem og det.

Men én ting er utvivlsomt. De vil altid have 
Ukraine i deres hjerter, og have Ukraine 
med dem, hvor end livet viser dem vej.

At stå i samme gang, i samme køkken, på 
samme terrasse og kun sove med en væg 
imellem os, har påvirket mig. Pludselig kom 
det krigsramte Ukraine meget tæt på. Det 
kan virke så uvirkeligt for os at opleve noget 
lignende. Og at se en familie, i et land, hvor 
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de hverken kender mennesket eller sproget, 
og at eventuelt skulle bo her, indtil krigen er 
ovre.

Vi på spanskholdet havde en rigtig god, 
sov og fantastisk ferie. Men at tænke, at vi 
bare kan rejse hjem igen, og denne familie 
sidder tilbage i dette fremmede sted, er 
sørgeligt. Dog er jeg glad for, at familien nu 
er i sikkerhed. Jeg håber, at de næste uger, 
eller måneder, bliver bedre, ligesom de 5 
dage har været fantastiske for os, i Anda-
lucía.

Spanskholdet samt Micheal Martina foran Alhambra.
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At rejse er at leve - også når 
turen går til Fredericia

For årets hf-studenter blev den traditio-
nelle studietur til store turistattraktioner 
i udlandet aflyst af corona-pandemien. 
Men som man se på billederne i denne 
billedmosaik fra ministudieture til en 
perlerække af danske provinsbyer sidst 
i september, har Danmark også meget at 
byde på.

2.a og 2.c i Vejle.

2.m i Haderslev.2.k i Århus.

2.j i Roskilde.



2. o i Helsingør.

2. l og 2.n i Odense.

2.a og 2.c i Vejle.

2.b og 2.e i Ribe.

2.f i Fredericia.
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En pause i Pusterummet

D. 31. juli 2021 trådte en ny, stram rygelov 
i kraft på alle landets ungdomsuddannel-
ser. Rygning må fremover ikke finde sted 
på gymnasier, VUC’er og hf-kurser - eller 
i skoletiden overhovedet! Og ifølge loven 
gælder det ikke bare rygning, men også 
alle andre tobaksrelaterede produkter som 
f.eks. snus og e-cigaretter. Der må hverken 
pustes røg ud, snuses eller dampes - heller 
ikke på Frederiksberg hf-kursus. Men hel-
digvis er der Pusterummet til dem, der har 
svært ved at stoppe med nikotinen.

Ideen til Pusterummet kom fra ledelsen på 
Frederiksberg hf-kursus, der spurgte Anne 
Dorte Fridberg og Anne Winding Top, som 
er lærere på skolen, om de havde lyst til 
at hjælpe de unge med at holde op med at 
ryge. Det, syntes de begge, var en god ide. 
De følte, der var brug for en anden tilgang 
til problemet med unges nikotinforbrug end 
strikse regler og løftede pegefingre. »Ryge-
stoppet opleves jo af de unge som en frata-
gelse af frihed«, påpeger de. »Vi anerken-
der, det kan være svært at holde op med at 
ryge, og vil gerne hjælpe eleverne med det«. 
Derfor døbte de også initiativet Pusterum-
met, for her må man ikke puste røg ud, men 
gerne puste ud.

Pusterummet holder til i et lokale på an-
den sal på skolen. Her er sofaer, eleverne 
kan slappe af i, borde med nikotintygge-
gummier, skåle med slik og sågar en mas-
sagestol. På væggene hænger der kunst 
lavet af skolens elever. Forud for Pusterum-

mets indvielse var Anne og Anne Dorte også 
på kursus i, hvordan man gennem samtaler 
hjælper unge til at holde op med at ryge. 
Samtalerne starter tit, fortæller de, med at 
få eleverne til at reflektere over, hvorfor de 
overhovedet ryger, og om de gerne vil holde 
op. »Igen«, påpeger de, »er vi meget be-
vidste om ikke at være fordømmende eller 
opstille skræmmebilleder.« »For det virker 
ikke«. »Det er vigtigt«, understreger Anne 
og Anne Dorte,« at vise, at skolen gerne vil 
hjælpe«.

Eleverne på Frederiksberg hf-kursus har 
da også taget godt imod Pusterummet. De 
har været glade for at kunne gå derhen og 
få hjælp. Men samtalerne med eleverne vi-
ser også, at rygning tit er forbundet med 
andre problematikker i de unges liv. Så det 
er et langt sejt træk at lægge nikotinen på 
hylden.
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Rygestoppet opleves jo 
af de unge som en 

fratagelse af frihed«, påpeger 
de. »Vi anerkender, det kan 
være svært at holde op med at 
ryge, og vil gerne hjælpe 
eleverne med det«.

Anne og Anne Dorte foran pusterummet.

Anne taler med en af skolens elever omkring rygestop.
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Efter festen - og klar til nye!

Vi mødes en mandag i april, efter der har 
været gallafest på Frederiksberg hf-kursus 
om fredagen. Lokalet, vi sidder i, er et kaos 
af rammer med øl og sodavand, guirlan-
der og andre efterladenskaber fra festen, 
og Anders Mathiasen fra 2.0 er stadig lidt 
træt efter den. Han er nemlig et af de i alt 
syv medlemmer af skolens festudvalg, der 
arrangerer fester for de andre elever. Men 
hvad er egentlig en god fest, og hvad kræ-
ver det at være med i skolens festudvalg?

Anders tænker grundigt over det, da jeg stil-
ler ham spørgsmålet. Fester drejer sig nem-
lig ikke bare om at blive sanseløst beruset, 
eller om at score. Slet ikke faktisk. »Fester 
handler først og fremmest om at opbygge 
et fællesskab«, siger han. »En rigtig god 
fest«, funderer han, »er en fest, hvor man 
har hygget sig med sin klasse«. Men en god 
fest er også mere end det. » Det er en fest, 
hvor man om mandagen efter festen plud-
selig siger hej til en på gangen fra en anden 
klasse, som man ellers var lidt genert over-
for.« »I festudvalget vil vi nemlig gerne have 
folk til at forstå, at de er del af en skole, og 
at alle er med i fællesskabet«. »Det er jo », 
pointerer han, »også med til at gøre de to år 
på hf meget sjovere«.

Men fester arrangerer ikke sig selv, og 
for Anders, Mukunza Sylvester Kingombe 
Hoffmann Koch 2.O, Ida Hjorth 1.Ø, Oliver 
Helmer Hansen 1.Ø, Marina Mille Birkholm 
Marcher 2.M, Mikkel Nordstjerne Larsen 2.M 
og Amanda Øelund Karlsson 2.M, som alle 

er med i Festudvalget er der meget at se til. 
Festudvalget arrangerer nemlig hvert år ca. 
5 fester som f.eks.  gallafesten, og til hver 
fest skal der indkøbes øl og sodavand og 
pynt og pyntes op. Og når festen så starter, 
er det også medlemmerne af festudvalget, 
der står i baren, ligesom de står for opryd-
ningen bagefter. At stå i baren synes Anders 
dog er rigtig hyggeligt, fordi det er her, man 
får en god mulighed for at snakke med ele-
ver fra andre klasser. Festudvalget beslut-
ter også et tema for festen og planlægger 
underholdningen. Til den netop overståede 
gallafest havde de således, fortæller Anders 
begejstret, den professionelle danser Ron-
nie Handskemager til at undervise i disko og 
et kasino, hvor eleverne kunne slippe spille-
fuglen løs. Det var bare en rigtig god fest.



I festudvalget vil vi 
nemlig gerne have folk til 

at forstå, at de er del af en 
skole, og at alle er med 
i fællesskabet«. 

Gallafest 2022.

Marina 2.m og Anders 2.o.

Ronnie Handskemager underviser i disko.
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What a night, what a life!

D.1. marts var der premiere på teaterkoncer-
ten What a life på Frederiksberg hf-kursus. 
Eleverne i 2.F var inde og se forestillingen og 
skriver her om deres oplevelse af den.

Af Keesha Jessica Buus, Aisha Aded, 
Victoria Negar Behnam-Esmailian, Kimie 
Winther Christensen, Caya Dahlin, Jasmin 
Elina Bach El Awsy, Julie Helen Hinze, Nora 
Chihaitly, Irem Eldekci, Monika Ebrahimi og 
Sonya Noori 2.F. 

Teaterkoncerten What a life, indeholder 5 
medvirkende skuespillere og derudover 4 
musikere. Til opstillingen af scenografien 
blev der brugt få redskaber. Et af de redska-
ber, de brugte mest, var 5 store grå kasser, 
som skiftevis forestillede et hjem, et pres-
semøde, en stol, et pauserum og et bord. 

Stykket viser en lang oversigt over coro-
na-forløbet i Danmark, som var fra start 2020 
til start 2022. Teaterkoncerten er opbygget 
med en masse korte scener på forskellige 
steder. Den første scene er af Mette Frede-
riksens tale om nedlukning af landet, hvor 
det forestiller et pressemøde. Mette Frede-
riksen meddeler, at alt lukkes ned, og at man 
skal blive hjemme. Efter denne kommer der 
en scene, der forestiller et supermarked og 
dagene i corona-perioden med hamstring. 
Den næste er hjemmearbejde for voksne 
mennesker. Vi ser, hvordan de voksne bliver 
påvirket af at være hjemme med deres børn 
og samtidig undervise elever. Efter dette ser 
vi scenen med ensomhed og problemer i fa-

milier og parforhold grundet al den tid, man 
tilbragte derhjemme. Så kommer scenen 
med de unges virtuelle undervisning, hvor vi 
ser, hvordan det var at have hjemmeunder-
visning flere måneder i streg. Derefter bliver 
der vist en scene fra et testcenter, hvor de 
bliver podet, og hvor meget poderne tjente 
på et simpelt stykke arbejde. Så er der også 
en scene med et supermarked med diskus-
sioner om at holde afstand i køen til kassen. 

Indimellem alle scenerne bliver der spillet 
musik af musikerne. Det er numre som af-
spejler de forskellige følelser og tanker, som 
man havde under nedlukningen. Musikken 
hjalp de unge med at udtrykke, hvordan de 
havde det. 

Bag om What a life - med skuespillere, 
musikere og instruktører
Holdet bag teaterkoncerten består af skue-
spillerne Tomasia Njálsdóttir Niclaesen 2.M, 
Amalie Boas Møller 2.A, Esther Stendahl 
Nielsen 2.C, Freja Raahauge Bendtsen 2.C, 
Mahdi Heidari 1.Y, musikerne Hiba Salah Ab-
dul-Ghani fra 2.O, Valdemar Skov Pamperin 
1.Y, Gustav Kappel 1.P, instruktørerne Mere-
the Buhl, lærer i musik og engelsk og Nata-
sja Byron, lærer i drama og mediefag, samt 
lydteknikeren Jakob Jensen, lærer i musik. 
Her fortæller de om arbejdet op til premie-
ren.

Var det udfordrende kun at være 5 skue-
spillere og alligevel opnå meget med det?

»Ved at improvisere så meget var det nemt 
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i forhold til, at vi kun var 5. Det var en tryg 
atmosfære at være i, samtidig med at vi fik 
lov til at komme med inputs, dermed var der 
plads til alle, og det var mere en fordel«, for-
tæller Esther. 

»Det skabte et stærkt samarbejde, der-
for gjorde det processen meget sjov, det 
skabte plads til at afprøve forskellige ideer«, 
svarer Freja. 

Hvad var det sjoveste ved at være 
en del af et teaterstykke?

»Processen bestod i, at vi skulle improvi-
sere. Det var hylende sjovt at være en del af 
forestillingen. Det var også bare fantastisk 
på grund af publikum », siger Esther. 

»At samarbejde om noget og derefter 
se et resultat af hvad man har arbejdet for. 
Noget af det fedeste var forestillingen, hvor 
der kom publikum, og det at få respons på 
det man havde lavet«, fortæller Freja.
»De scener der hedder Et pauserum, der 
havde jeg givet dem en sindssyg paryk hver, 
det var sådan de improviserede scenerne 
frem, gennem at de stod med nogle van-
vittige parykker, som dannede en figur. Til 

sidst tog vi parykkerne væk, på grund af at 
de ikke kunne nå at få dem på, parykken 
sad fast i mikrofonen. Men figurerne i tea-
terstykket er skabt ud fra en paryk«, siger 
instruktøren Natasja 

Siden stykket er opbygget ved at improvi-
sere, kunne det også være udfordrende?

»Ja nogle gange kunne det være rigtig 
svært, hvis man skulle være en helt vanvit-
tig karakter, fordi man ikke rigtig ved hvad 
man skulle sige, eller det var svært at finde 
på noget«, svarer Ester.

 »Det var rigtig svært i begyndelsen, da 
man skulle lægge sin indre kritiker væk, og 
afprøve noget, som ikke nødvendigvis fun-
gerede,« fortæller Freja.

Har I tidligere haft erfaring med musical?

»I 8. og 9. Klasse gik jeg til musical på noget 
der hedder Edison teatret, hvor vi lavede 
forestillinger, og så har jeg også lavet mu-
sical på efterskolen, så jeg havde prøvet det 
lidt før«, sagde Esther. 

»Jeg havde aldrig lavet noget, jeg har al-
tid haft totalt sceneskræk«, svarer Freja.
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»Amalie og Freja har jeg tvunget til at 
være med, fordi de er på skolens dramahold, 
de sagde nemlig at de ikke ville være med, 
derfor sagde jeg, at nu tvinger jeg dem til at 
være med, og laver det derfor til en del af 
undervisningen«, siger Natasja med et smil 
på læben. 

Kan I identificere jer med  
karaktererne I spillede?

»Altså jeg spillede jo en gammel dame 
i køen i Netto, som var lidt irriterende, så 
nej«, svarer Esther, mens hun griner. 

»Men jo helt klart det med at vi skulle vise 
hvordan det har været, at være isoleret i coro-
na-tiden, det kan jeg godt relatere til. Specielt 
det med at man har følt sig ensom eller følt sig 
vred. Men mange af scenerne kan jeg sagtens 
relatere til«, fortæller Esther. 

»Der er mange af mine scener, som jeg 
godt kunne relatere til, også dem hvor der 
ikke var replikker, hvor det mere var bille-
der af corona. Der kommer meget af hvad 
jeg selv føler frem. Jeg havde dog nogle 
ret negative roller, hvilket jeg ikke selv 
synes, jeg plejer at være«, svarer Freja.  

Fire stjerner
What a life er et teaterstykke som omhand-
ler corona-epidemien. Stykket bliver præ-
senteret på en realistisk og spændende 
måde. 

Teaterstykket foregår i gymnastiksalen, 
her skal de fremvise »hverdagen« og følel-
serne befolkningen døjer med i corona-ti-
den. Skuespillerne bruger grå kasser, som 
skal forestille deres hjem, et pressemøde, 
et pauserum og en stol. Vi synes, at de grå 
kasser gjorde teaterstykket mere virkeligt 

og mere handlingsmættet, og man kan følge 
med i hvad kasserne forestiller i de forskel-
lige scener. En anden scenografi, der blev 
brugt var Mette Frederiksens tale, som 
gjorde teateret spændende, hvilket vi godt 
kunne lide.

Der blev også brugt forskellige slags mu-
sik. Musikken i teaterstykket er intens, ryt-
men følger de små fortællinger. Publikum-
met nyder også de små solo-forestillinger, 
hvor hver sang har sit eget budskab. Musik-
ken gør at man får indblik i, hvordan skue-
spillerne har det, da de spiller de forskellige 
roller. 

I teaterstykket er der 5 skuespillere, hvor 
4 af dem synger sange i mellemtiden. Skue-
spillerne skal spille forskellige slags roller 
som fx, en gammel dame i et supermarked, 
en lærer der laver virtuel undervisning, en 
elev og en sanger. De forskellige scener for-
tæller publikum hvordan samfundet havde 
det under corona-epidemien. Fx er der en 
scene hvor »eleverne« sidder inde på deres 
værelse og bliver helt deprimerede af en-
somhed. Og hvor folk står i supermarkedet 
og skal handle og holde afstand, hvilket på-
virkede mange i den tid.  

Stykkets emne er corona-epidemien 
i marts 2020, og hvordan epidemi påvir-
kede befolkningen i samfundet. Overordnet 
synes vi at det er et fremragende teater-
stykke med masser af budskab, og skue-
spillerne lever sig godt ind i deres roller, og 
musikken gjorde en positiv ting ved styk-
ket. Derfor giver vi den 4 ud af 5 stjerner, 
fordi den har fokus på hvordan det påvir-
kede alle på den negative måde. Fx kunne 
vi se i teaterstykket, at unge under virtuel 
undervisning ikke fik noget ud af under-
visningen, og at eleverne blev ensomme.  

Det ramte alle.

StarStarStarStarSTAR
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Plads til ord

På Frederiksberg hf-kursus bliver der 
arbejdet kreativt med sproget både i ti-
merne og i skriveværkstedet Plads til ord, 
som lærerne Ask Hejlskov Larsen og Anne 
Winding Top står for. »Ord er magt«, siger 
Ask. »De skaber vores identitet. Former 
vores følelser. Vores sociale adfærd. Vores 
selvbillede. I Plads til ord vil vi forsøge at 
gøre os til herrer over sproget og ikke lade 
det styre os. Vi vil sætte ord på de følelser, 
fornemmelser og oplevelser, som man al-
mindeligvis ikke taler om. Ved at lege med 
ordene vil vi udfordre ordenes magt.« Her 
kan du læse en elevs novelle om at få troen 
på sig selv tilbage.

Min indre kamp
»Kom så gutter!«, bliver der råbt længere 
op i geleddet. De tunge støvler rykker sig 
stadig frem af, med en følelse af udmattelse 
som strømmer ud i hele kroppen. 

Rygsækken graver i skulderne og der 
kommer en langsom tanke i baghovedet. 
Kan du det her?

Drengene rykker frem af i det buldrende 
mørke i en tæt pakket kolonne, som kvæg 
der er på vej til slagtning.  

»Hvor langt tror du der er igen?«, spørger 
sidemanden. 

»Kan du se lysene længere fremme, det 
er pickuppen«, siger jeg. 

Men i den mørke skov med skovvejen un-
der fødderne virker det som om, at lysene 
bevæger sig længere væk. Tankerne bevæ-
ger sig et par måneder tilbage. Hvor der var 

fester, sjov og ballade med tanker i hovedet 
der skulle holdes nede. 

Skovvejen forsætter lige ud, og længere 
lige ud, det er som om man står i et limbo. 
Tankerne bliver stærkere. Du kan ikke det 
her, du duer ikke til noget, hvad laver du 
her.

Sveden pibler ned af panden på en kold 
og våd oktobernat i en Bornholmsk skov. 
Det ikke til den store hjælp, at man ikke kan 
nå at tage sin fiberpels af sin overkrop, så 
kroppen koger.

»Kom så gutter, giv det sidste I har!«, 
kommer det længere oppefra i geleddet. 

Give det sidste? Kan jeg give mere, end 
jeg har givet? Følelsen af udmattelse træk-
ker i mig nu. Fødderne forsætter frem, men 
hovedet og tankerne går tilbage. 

Tilbage til en tid som 17-årig. Ung spinkel 
dreng som er flyttet hjemmefra. Som er ble-
vet snydt af sin mester for sin løn, regninger 
til op over hovedet og et familieliv der er på 
hovedet, som prøves undertrykt med alko-
hol og stoffer.

»SHIT. JEG HAR TABT MIN PANDE-
LAMPE!«, råber sidemanden.

Det hiver mig fuldkommen ud af mine 
egne tanker, egne tanker om livets uretfær-
dighed, hvad der er sket og hvad der kom-
mer til at ske. Der kommer kun en tanke - vi 
skal finde den pandelampe.

»Kom vi løber tilbage for at hente den«, 
siger jeg til min sidemand.

»Men vi kan ikke nå det og pickuppen«, 
siger sidemanden.
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»Vi skal bare løbe hurtigt nok«, siger jeg 
med et svagt smil med de små kræfter der 
er tilbage. 

Min sidemakker og jeg træder ud af ge-
leddet og vender rundt og løber tilbage. In-
gen tanker er i hovedet mere. 

Vi bevæger os helt alene tilbage i det bul-
drende mørke, mens man kan høre de tunge 
geledder buldre frem som et tog der ikke 
har en stopknap.

 Vi bevæger os længere tilbage af den 
samme vej vi kom fra, og lyden af de andre 
bliver svagere og svagere bag os. 

Den lange vej tilbage føles nu som en lang 
tur op af Himmelbjerget, som aldrig vil ende.

Udmattelsen trykker i maven som en kniv 
der er stukket i den og drejet en omgang. Vi 
finder den ikke, vi når ikke tilbage til de an-
dre. Vi…. jeg kan ikke mere. 

Vi kigger og kigger på vejen vi kom fra. 
Ser efter om man kan se den, bare et lille 
glimt af den. Et lille glimt af håb. 

Det virker som om at mørket omklamrer 
mig, som om det vil ind til min sjæl og for-
mørke det sidste lys, der er tilbage. 

Mine tanker i hovedet begynder at skrige: 
»I finder den ikke!«. Du vidste, du ikke 

kunne noget. Mine tanker kører i ring. Hver 
gang stemmen kommer tilbage, er det som 
at få en knytnæve i ansigtet. 

Men pludselig bliver jeg fuldstændig ryk-
ket ud af tankerne.

»Jeg har den!«, råber min makker, »Lad 
os komme tilbage til de andre«.

»Yes«, siger jeg. Vi smiler begge til hin-
anden, vi gjorde det fandeme - vi fandt den! 

Vi vender rundt og starter med at løbe til-
bage mod de andre 

Mørket virker pludselig ikke så omklam-
rende mere, det er, som om noget har skub-
bet det væk fra mig. Min makker løber med 
et smil og det samme gør jeg. Det er, som 
om der er kommet en helt ny energi i krop-
pen. 

Vi kan ikke se den lange kolonne af men-
nesker, ikke endnu, men vi skal, vi skal nå 
dem, vi kan nå dem.

Vi forsætter fremad, benene virker ikke 
særlige trætte nu, når vi løber to mand med 
et mål. Et mål om at komme tilbage, et mål 
om ikke at skulle komme sidst. Et mål om 
ikke at give op.

»Jeg kan se dem«, siger jeg til min mak-
ker, som laver tommel op og nikker bekræf-
tende til mig.

Vi sætter farten på og når ret hurtig til-
bage til de andre. Som næsten ikke har 
erindret, at vi var væk. Som om de selv har 
deres egne tanker, deres egne historier at 
tænke tilbage på. Deres egen indre kamp.

Vi kommer hurtig ind på vores plads igen 
og forsætter frem. Det er som om, at noget 
har ændret sig. Der er noget, der er forsvun-
det. Støvlerne virker ikke lige så tunge mere, 
tasken graver ikke lige som meget i skuld-
rene, og geværet føles ikke så tungt. Men nej 
det er ikke det. I mit hoved er der ingen nega-
tive tanker mere. Der kommer kun en tanke 
frem i mit hoved lige nu. Du kan godt.

Mørket virker pludselig 
ikke så omklamrende 

mere, det er, som om noget 
har skubbet det væk fra mig. 
Min makker løber med et smil 
og det samme gør jeg. Det er, 
som om der er kommet en 
helt ny energi i kroppen.«
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Det er som om mit hoved giver slip på min 
krop og lader mig være fri, fri til at kunne 
gøre det jeg ved jeg kan gøre. Det som 
om limboet er ophævet. Lysene længere 
fremme kommer nu tættere og tættere på. 
Der kommer tanker tilbage i mit hoved, ikke 
negative tanker om mig selv og verden, men 
gode tanker. Du er meget stærkere end du 
tror, du klarer det hele, du kan godt.

Med tankerne er det som om, at der kom-
mer en varme ud i kroppen. Som om krop-
pen skyder ud med endorfiner og jeg får 
overskud, overskud til det hele. 

Vi kommer tættere på lysene, så tæt på at 
man kan se pickuppen nu. Der holder nogle 
lastbiler der venter på os og en masse uni-
formeret mænd, som ser godt misfornøjet 
ud over, at de skulle være så tidligt oppe 
ude i det kolde vejr og vente på os.

Det giver mig endnu mere følelsen af klar-
hed i, at jeg kan dette. 

»Sidste stykke gutter! Æd jer selv«, bliver 
der råbt længere fremme.

Æd mig selv er lige det, jeg vil gøre, med 
fornyet energi er det som om det hele bliver 
nemt med gode tanker i mit hoved.

Vi kommer frem til lastbilerne, og jeg har 
nærmest glemt tankerne om mig selv. Jeg 
ser på nogle af de andre, og mange ser lig-
blege ud, mange af dem render forvirret 
rundt, som om de ikke ved hvad der sker. 
Jeg kan godt følge dem, de har haft deres 
indre kamp. 

»Kom så for helvede op i de lastbiler, vi 
skal at sted!«, bliver der råbt.

Alle render rundet som myrer i en myre-
tue, der er blevet sat lid til.

Men jeg har overskud. Jeg hiver fat i nogle 
af dem, der ikke ser ud til at være det rigtige 
sted, smider deres ryksække op på lastbilen 
og hjælper dem op bagefter.

»Hurtigere!«, bliver der råbt. 

Jeg får den sidste op, som er i nærheden 
af mig, kigger mig omkring, om der er flere, 
men der er ingen. Alle er kommet med. Jeg 
kaster min rygsæk op på ladet af lastbilen, 
og der er en, der rækker sin hånd ud af bag-
smækken på lastbilen for at give mig en 
hånd op. 

Jeg tag den hjælpende hånd og kommer 
op i lastbilen. 

Jeg sætter mig i sædet, bagsmækken bli-
ver klasket i, og vi starter med at køre.

Jeg klarede det, jeg kunne godt, og det er 
der ingen der kan tage fra mig. Folk begyn-
der at smile til hinanden, grine og holde om 
hinanden. Det en lykkefølelse, der strømmer 
ud i kroppen, ud i fingrene og helt ned i de 
tæer, som jeg ikke har kunne mærke de sid-
ste par timer. 

 Jeg åbner min drikkedunk i en sejrsrus, 
tager en velfornøjede tår af den og putter 
den tilbage.

Jeg har kun en tanke i hovedet, du kla-
rede det fandeme, din fandens karl.

Glad begynder det hele at sortne for øj-
nene, og de går i.

De sidste kræfter er opbrugt, men det 
helt fint. For jeg klarede det.

Jeg besvimer i en lastbil, der kører der-
udad i den mørke skov en oktobernat på 
Bornholm på vej hjem til kasernen.

Det en lykkefølelse, der 
strømmer ud i kroppen, 

ud i fingrene og helt ned i de 
tæer, som jeg ikke har kunne 
mærke de sidste par timer.«



Klassens dag på Christiania.

1. skoledag august 2020.

Clara 2.n og Kamma 2.c.

Alva og Clara 2.c.

Workshop med arkitekt - design og arkitektur.



1. skoledag august 2020.

Eksamensforberedelse idræt B.

Sidste skoledag maj 2022.

Halloweenfest.

Eksamensforberedelser idræt B.



Afgangsklasserne

Alberte Viking 
Andersen

Amalie Cardel 
Bonnesen

Amalie Boas Møller Angelique Johansen 
Alessou

Conrad Emil Fischer 
Kleiter

Emma Hall Nordhavn Frederik Hugo 
Schack Fælling

Frida Legard 
Lundkvist Ipsen

Ida Danvøgg Anthony Ida Marie Brandt

Kaya Lykke Grøntoft 
Schiønning Challet

Luna Holm Riis Mads Christian Hauge 
Iversen

Nanna Julie 
Snekkersten

Oliver Lodal Olsen

Tabesh Sadat

2B

Ahmed Salh Ahmed 
Hammid

Aiza Babar Rehman Alika Xaviera Vivica 
Viola Zangenberg 
Schmidt

2A



Frida Skou 
Flansmose

Josefine Blomst 
Petersen

Julie Schou 
Jørgensen

Justin Harnum 
Geertsen

Lauge Thygesen 
Møller

Laura Lykke 
Steinmeier

Lykke Klein Fredelund Manal Ladime Mille Nipuna Lind 
Jensen

Nil Havin Canöz

Safiya Liu Zahra Kazem

2C

Alberte Zahle 
Thomsen

Alva Møller Darré

Anna Maria Olsen Daniel Enrique 
Persson Valencia

Elena Isabel Cicek 
Friis

Erykah Lee Tinndahl 
Cameron

Frederik Hansen Saul

Armela Bardi Aboyli Astrid Thea Brogaard 
Sundby

Bazil Kaminaga-Zeuth Birk Noah Hansen 
Bøllehuus

Cecilia Aarøe-
Schumann



Clara Svarre Petersen Emil Ankjær Morelli Esther Stendal 
Nielsen

Filippa Porse Franck Frederik Beckgaard 
Rosenberg

Freja Raahauge 
Bendtsen

Freja Sofie Dalsgaard 
Andersen

Jens Malte Storm 
Andersen

Josefine Emcken Kamma Bruun Lintrup

Laura Busborg Lange Linette Løkke Olsen Lucas Størch 
Christiansen

Mads Amming Maja Sebak Hagel

Matilde Jelbo Bruun Mille Caroline 
Hvidbjerg

Mille Aakjær Plass Sisse Laura Lilja Vicktoria Sønder 
Raxner

Yonas Palm Larsen

2E

Assia Hidrese Ayah El Hankouri Emilie Rasmussen



Habibe Arslan Halfdan Bruun 
Holmdahl

Helin Baktear 
Tahagoron

Jennifer Carina 
Ståhle

Khadija Fatima

Lina Bousakssou Lærke Vogelius Olsen Mahab Asif Sarwar Maria Ashraf Mohammed Raza 
Iqbal

Sergej Rudovic Shaikou Ebrihim 
Dibba

Sigrid Fangel 
Vestergaard

Simon Michael 
Christiansen

Siri Ane Rauff Greisen

Valdemar Aske 
Gaardsted

Yonathan Michael 
Simenew Desta

2F

Aisha Aded Ali Abdirasheed  
Ali Jinow

Ayub Fuad Hassan Ali Caya Dahlin Haseeb Mohammad 
Latif

Irem Eldekci Jasmin Elina Bach 
El Awsy



Julie Helene Hinze Keesha Jessica Buus Kimie Winther 
Christensen

Monika Ebrahimi Noman Ali

Nora Chihaitly Nova Thers Brøndum Sonya Noori Victoria Negar 
Behnam-Esmailian

2J

Anisa Omar  
Mohamud Farah

Benjamin Nnamdi 
Obi Rosenkilde

Bertram Surlykke 
Rasmussen

Bilawal Ikram Sarwar Bilge Karin Berfin 
Aksoy

Cecilie Engholm 
Lundsgaard

Jacob Karel Hansen Jamal Bendixsen Jonas Brinch Lucas Abreu de 
Sousa Madsen

Marta Praefke 
Fontana

Mathilde Lysholm 
Carsten Petersen

Mohamad Al-Ahmad Nidda Hussain Nimo Abdi 
Mohammed Farah



Noah Werner 
Johnsen

Paula Wanbui 
Gunnarsson

Serhat Sari Shanise Akua Abban Siff Strøier Werther

Tatjana Baggio 
Kjeldsen

Xanthippe Sanne 
Sne Viskum

Zainab Shahzadi

2K

Ahmad Diri

Amalie Glad Rydicher Clara Reslow Thers Elva Maria Roslyng Fiona Lentz Hamza Ali

Hicham Elkabir Karoline Bruun 
Rasmussen

Laura Romer Nielsen Liza Pot’omkina Magnus Bo Busk 
Petersen

Malina Engelhardt 
Werther

Manya Krey Marta Wienke 
Christiansen

Mohamed Adan Abdi 
Omar

Mohammed Ahab 
Imtiaz



2L

Abdul Rahman Nezar 
El-Hajj

Adan Jawad Dar Ahmad Waseem 
Abbas

Ayan Jamal Abdi 
Hassan

Caroline Lægdsmand 
Hansen

Danial Khan Daniel Møberg Emilie Louise 
Abildgren

Freya Frydenlund 
Schrøder

Henrik Nørr Ibrahim Ahmed 
Ali Hassan

Jonas Søgaard 
Tørnblad

Justina Judyte Karin Roed

Laura Ronja Skriver Lucas Velasco 
Pedersen Larsen

Malika El Ouamari Merhawi Gebrakidan 
Hadush

Mille Sofie 
Rasmussen

Oliver Lucas Hansen Olivia Alma Becker Rebecca Thilo Farholt Sigrid Amanda Kleis 
Christensen

Tobias Irskov 
Mortensen



2M

Amanda Øelund 
Karlsson

Anders Sode 
Sørensen

Bertram Tang 
Clausen

Clara Fahimi Zubi

Crilles Kristoffer 
Dornonville de la Cour

Isabelle Louise 
Thomsen Møller

Janifar Hasan Laila Adham Lauritz Corfitz 
Petersen

Loui William Kaspar 
Klintmann

Lukas Francis 
Buckland

Mahdi Mohamed 
Abdi Mohamed

Marina Mille Birkholm 
Marcher

Mark Bastrup Hansen

Mikkel Nordstjerne 
Larsen

Nicklas Fordsmann 
Hansen

Noah Ahlmann Høyen Oliver Ræbild Kjul Omar Mohammed 
Allan

Oscar Jonathan 
Ferdinand Lorenz

Oscar Nietzer 
Svendsen

Sebastian Holt 
Svendsen 

Selma Marie Kobberø 
Rothenborg

Tomasia Njálsdóttir 
Niclasen



Victor Brandt Victor Søborg Kejser Zohre Samadi

2N

Amin Hassan 
Abdirahman Ali

Clara Gamby Jensen Dani Nicolai Stølås Ermira Shabani Eva Ravn Madsen Giljdjan Shabani 

Gorm Meldgaard 
Madsen

Hassan Haider Najem Jakob Joensen Jonaz Oest Tessier Louise Andrea 
Kirchhoff Jensen

Lucas Bang 
Helverskov

Maria Callisen Mayas M. Al-Mousawi Michella Kammillah 
Kalyal Javad

Rune Lind Johansen

Thomas Wijetunga 
Kærgaard

Tobias Harder Victoria Louisa 
Piredda Vilchez

Wilhem Johannes 
Jøns Christiansen

Zahraa Sarmad 
Lateef



2O

Anastasia Caroline 
Schnell Hansen

Anders Mathiesen Daniel Gaardsø 
Aggerholm

Elisabeth Salvador 
Yang Hansen

Hiba Salah Abdul-
Ghani

Jacob Moresco Bank-
Mikkelsen

Jens Erik Broegaard Kadijatou Bah Karla Neimann 
Thomasen

Laura Just Skovdal Liva Pippi Gram Mads Stangerup Mathilde Sandholt 
Andersson

Mikkel Oliver 
Johansen

Mukunza Sylvester 
Kingombe Hoffmann 
Kock

Nicoline Schou 
Hammerich

Oliver Colmer Patrick Hansen 
Andersen

Quinnie Cassandra 
Gry Berning

Rune Precht Sofie Lundberg 
Lauridsen

Victor Louis Chollet-
Langvardt

William Ivan Lena Yasser Ghanbari



Personale

Camilla Lohmann Øe
Matematik

Cecilia Helness
Psykologi og dansk

Benedicte Mai Lerche
Kemi

Carsten Woller
IT-konsulent

Bo Vinther Dyrby
Historie og engelsk

Christian Peter Stolt
Biologi og 
samfundsfag

Christina Simonsen
Engelsk
Studievejleder

Frands Toudal Krogh
Idræt

Emil Sonne
Samfundsfag og 
idræt

Hans Zwisler
Kemi

Anders Lundsgaard
Fysik og kemi

Andreas R. Alving
Engelsk

Anders Gudme
Idræt og biologi

Anne Dorte Fridberg
Engelsk og dansk

Ann Sophie 
Hedegaard Wiese
Biologi

Anne Winding Top
Dansk

Annemarie Krarup
Musik og psykologi
Studievejleder

Ask Hejlskov Larsen
Dansk og filosofi
Læsevejleder

Belinda Granhøj 
Christensen
Historie og religion

Benny Borup
Teknisk serviceleder



Heidi Holmskov 
Larsen
Mentor

Iben Kristine Engberg
Uddannelsesleder

Jakob Jensen
Musik
AV-inspektor

Jon Benkert Holtet
Samfundsfag

Helle Grønbæk
Dansk og religion

Ida Ranum Borre 
Larsen
Engelsk

Jens Laurberg
Dansk og mediefag

Katrine Mørch 
Gadsbøll
Religion

Helle Berg Thomsen
Sekretær, økonomi

Ida Andrea Østebø
Tysk og engelsk

Jan Andreasen
Samf. og historie
Studie- og udd.vejl.

Kasper Huss Jønsson
Matematik og idræt

Henrik Østergaard
Matematik

Inger Worsøe
Dansk og historie
Læsevejleder

Jeppe Hybschmann 
Nørvang
Dansk

Kenneth Nicolai 
Murray
Dansk og historie

Ketzban Caliskan 
Rengøringsassistent

Kirsten Hundahl
Vicerektor

Kim Ingholt-Gaarde
Dansk, engelsk og 
filosofi

Kirsten Seitzmayer,
Engelsk
Læsevejleder

Kresten Bremer 
Hansen
Matematik

Julie Hjorth Jensen
Uddannelsesleder

Jette Falk
Billedkunst og design 
og arkitektur

Jacques Kloster
Studievalgsvejleder

Lise Engels Hansen
Tysk og spansk
Uddannelsesleder



Peter Johannes 
Larsen, Historie og 
dansk, Læsevejleder

Niklas Holm-
Rasmussen
Geografi og historie

Rasmus S. Jørgensen
Filosofi og engelsk

Randi Frost
Biologi

Ole Skov Hansen
Fysik og matematik

Pi Suhr Willumsen
Geografi

Nikolaj Wilhelm de 
Fries Mogensen
Kemi og matematik

Sara Aaris Andersen
Sekretær

Rasmus Nielsen
Matematik

Otto Leholt
Historie og geografi
IT-vejleder/Web-red.

Marianne Leth Weile
Rektor
Historie og religion

Mikkel Bloch 
Schousboe
Historie og samf.

Mette Nørbjerg 
Vangsgaard
Fransk og idræt

Morten Leif Sestoft
Samf. og spansk

Merete Buhl
Musik og engelsk

Mohammed Ali Allan
Kemi

Micheal Martina
Spansk og engelsk

Natasja Byron
Dramatik og mediefag

Sara Balsov 
Rasmussen
Mentor

Manisha de M. Nørgård
Matematik og religion
Tillidsperson

Maria Ullum 
Kristensen
Psykologi

Lotte Stuhr
Dansk og billedkunst

Lærke H. Andersen
Dansk, historie og 
religion

Louise Rygaard 
Jensen
Historie og dansk

Louis Vincent
Samfundsfag og 
mediefag



Thomas Falk Larsen
Religion, historie og 
filosofi

Victoria Holler
Studentermedarb.

Sara Lubich 
Fruergaard
Billedkunst

Trine Buch Jensen
Sekretær

Thomas Mulvadz
Spansk og musik

Silvia Rantzau Svare
Religion

Trine Quist
Spansk og design og 
arkitektur



Bestyrelsen

SKOLEBESTYRELSEN ER I JUNI 2022 SAMMENSAT SÅLEDES:

Mette Asmild
Forperson
Professor, KU Life, 
Københavns Universitet
Udpeget af KU

Manisha de M. Nørgård
Medarbejder  repræsentant

Anna Karlskov Skyggebjerg
Næstperson
Afdelingsleder for 
fagdidaktik, DPU, Aarhus 
Universitet
Udpeget af AU

Niklas Holm-Rasmussen
Medarbejder  repræsentant

Nurten Akgün
Bestyrelsesmedlem
Medlem af Frederiksberg 
kommunalbestyrelse for SF, 
udpeget af Frederiksberg 
kommunalbestyrelse.

Clara Gamby Jensen
Kursistrepræsentant, 2HF

Christian B. Kummerfeldt
Bestyrelsesmedlem
Krednæstformand i 
Dansk Sygeplejeråd Kreds 
København

Cornelius Gry-Liljensøe
Kursistrepræsentant, 1HF
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