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Årets sidste nummer
En introduktion til dette nummer af BLANK
Indlæg af Jakob Frank Mogensen, 2.x
Så er det blevet tid til den sidste udgivelse af BLANK i dette

dette skift, at nye såvel som gamle elever vil give deres

skoleår. Energiniveauet er langsomt dalende i takt med, at

bidrag til BLANK i det kommende skoleår.

vi nærmer os sommerferien. For 3.g’ernes vedkommende

Til slut vil jeg sige tillykke til de kommende studenter og tak

er det ikke kun sommerferien, der kommer tættere på, men

til Stine, Rikke og Lasse for deres uundværlige indsats i

også studenterhuen, som vi alle venter på.

BLANK-redaktionen.

Inden vi kan komme så langt som til at slappe af, er der dog

Her er det sidste nummer af BLANK i dette skoleår:

et bjerg af eksamener, der skal krydses.

God læselyst!

For BLANKs vedkommende er det også en spændende tid
vi går i møde. Redaktionen skiftes løbende år efter år, som
3.g’erne går ud og nye 1.g’ere kommer til. Derfor må vi I
redaktionen sige farvel til Lasse Øster, Stine Abildsgaard og
Rikke Thinggaard, som har brugt utallige timer og lagt en
masse energi i bladet, så vi forsat har kunne nyde at ave et
skoleblad på Støvring Gymnasium. Forhåbentligt betyder
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- Jakob Frank Mogensen, chefredaktør

Kort fra redaktionen
Redaktionen bag BLANK besvarer et par spørgsmål om sommer
Af Rikke Thinggaard, 3.c
Som I nok kan se, så er det ikke en voldsom mængde mennesker, der står for at få udgivet
skolebladet BLANK. Derfor vil vi altid være glade for at se nye ansigter I redaktionen.

Jakob Frank Mogensen, 2.x
CHEFREDAKTØR, LAYOUTER, SKRIBENT OG JOURNALIST
Det bedste ved sommeren er
Det værste ved sommeren er de blodsugende små
dræbermaskiner også kendt som myg.
Om sommeren spiser jeg meget. - Ja, bare meget generelt.

Min fedeste plan for ferien er at skulle til Schweiz med FDF
og til Orlando med familien.

Morten Morell Jørgensen, 2.a
SKRIBENT & FOTOGRAF
Det bedste ved sommeren er at være sammen med vennerne
ved stranden.
Det værste ved sommeren er at blive solbrændt
Om sommeren spiser jeg meget is
Min fedeste plan for ferien er at være sammen med vennerne

Lasse Skovsager Øster, 3.c
JOURNALIST, SKRIBENT & DIGTER
Det bedste ved sommeren er, at det er okay at drikke ved middagstid.
Det værste ved sommeren er Monsun.
Om sommeren spiser jeg meget… Lever kun af sollys.
Min fedeste plan for ferien er generelt at være mere nøgen og fuld end
man kan være, når man skal passe sin skolegang.
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Stine Abildsgaard, 3.a
JOURNALIST & SKRIBENT
Det bedste ved sommeren er solen, så kan den spøgelseshvide
vinterhud endelig få lidt kulør.
Det værste ved sommeren er at blive solbrændt
Om sommeren spiser jeg meget is, hva’ ellers? :)
Min fedeste plan for ferien er… at der ikke er fastlagt noget, den
står på spontanitet.

Rikke Thinggaard, 3.c
JOURNALIST, SKRIBENT & FOTOGRAF
Det bedste ved sommeren er de lange nætter med alkohol og
venner!
Det værste ved sommeren er myg og stankelben.
Om sommeren spiser jeg meget tomater og agurker.
Min fedeste plan for ferien er druk, druk, druk…

Benjamin Rahr Hylleberg Thomsen, 1.c
JOURNALIST & SKRIBENT
Det bedste ved sommeren er grillsæsonen.
Det værste ved sommeren er, hvis det bliver for varmt…
Om sommeren spiser jeg meget mad.
Min fedeste plan for ferien er at lave absolut intet.

Jacob Amtrup Hansen, 2.a
JOURNALIST & SKRIBENT
Det bedste ved sommeren er at have fri og slappe af, lade
batterierne op.
Det værste ved sommeren er solen og mit sorte hår, der
fungerer som solfanger og steger mig langsomt oppefra og
ned…
Om sommeren spiser jeg meget Vebbestrup is! Hvad ellers?
Min fedeste plan for ferien er sommerskole på BNU i Kina.
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Kunne du tænke dig at blive bloddonor?
Hvis du er usikker på det med at være bloddonor, så er der her en lille
indsigt i hvordan det foregår
Indlæg af Jacob Amtrup Hansen, 2.a
Har du haft lyst til at gøre noget godt, men du har ikke tid til

blodsukkeret op på et sikkert niveau, hvor man ikke er

at lave frivilligt arbejde eller bage kage til bedstemor? Så

svimmel når man rejser sig.

brug en halv til en hel time på at donere lidt blod, der kan

Man bliver behandlet godt, får lidt sodavand og

rede liv. Findes der en bedre måde at gøre en god gerning

chokolade, og følelsen af at gøre noget godt. De 450 ml.

på? Rede liv?

kan rede op til tre personer! I Sverige får man en SMS når

Når man fylder 17 år i Danmark kan man blive bloddonor,

ens blod bliver brugt.

med forældre tilladelse. Når man bliver 18 kan man udfylde

Når man er jubilar tapper får man en t-shirt,

dokumenterne selv.

kasket, en nål eller andet med en bloddråbe
på. Kunne også være en grund til at blive donor.

Som bloddonor giver man cirka en halv liter

Gratis ting!

blod fire gange om året. Der er alle mulige

Man kan være donor lige til man fylder 67

grunde til at folk giver blod; for at hjælpe

år. Tænk på alt det blod man kan give?

andre, fordi de har en sjælden eller

Yderligere hvis man kan give blod

værdifuld form for blod eller fordi

kan man også blive f.eks. plasma

det er en “familie tradition”.

donor og organdonor.

Det er meget let at blive
donor man skal bare bestille
en tid på sin lokale donorstation. Derefter skal man
udfylde en blanket med en
masse spørgsmål og man
bliver indkaldt til samtale hos en
af lægerne der vil gennemgå ens
besvarelser og hvis man har yderligere
spørgsmål kan man også få svar. Når der
bliver en ledig stol kommer man ind til en prøve tapning,
der bl.a. er for at finde ud af om ens blod kan bruges og
hvilken blodtype man har.
Efter en måneds tid får man resultat og kan nu bestille tid
til ens første officielle donortapning. Som førstegangs
tapper får man et rum for sig selv til tapningen.
Nogen er meget nervøse, andre tager det i stiv arm. Det
tager omkring en halv time at blive tappet og få
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Angélicas besøg i Danmark
Angélica fra Paraguay fortæller om sit indtryk af Støvring Gymnasium
Indlæg af Jacob Amtrup Hansen, 2.a

Som et internationalt orienteret gymnasium får vi en masse spændende folk på
kortere og længere besøg for at studere og opleve dette lille, men dog kendte
land. Opleve hvad ‘hygge’ er og hvordan man udtaler Æ, Ø og Å eller laver
smørrebrød.
Hele vejen fra det centrale Sydamerika. Angélica fra

Hvad er din sjoveste oplevelse med Danmark og

Paraguay fortæller om sin tid før og i Danmark.

danskerne?

Hvorfor Danmark og hvilke tanker havde du gjort dig, før

“At være en del af en dansk klasse, og se hvordan de

du tog afsted?

er.”

“Jeg valgte ikke Danmark, Danmark valgte mig. Jeg var
spændt, fordi det er et virkelig dejligt land.”

Hvad var dit første indtryk af landet, da du ankom?
“Jeg var virkelig imponeret, fordi Danmark var det første
land i Europa jeg besøgte, og det er også meget
anderledes sammenlignet med Paraguay.”

Har det indtryk ændret sig og hvordan?
“Nej, jeg elsker Danmark. Det er et virkelig rart sted at
bo.”

Hvad er de største forskelle mellem Paraguay og Danmark
du har oplevet? Både med hensyn til skole og landet.
“Danmark er et virkeligt sikkert land, og når man skal
snakke om uddannelse og sundhed, så ville jeg ønske
Paragyuay var mere som Danmark.
Men i Paraguay er det meget lettere at blive venner, og jeg
savner de “varme” mennesker.”

Hvad føler du, at du vil tage med tilbage til Paraguay?
“Måske det at sige ‘nå’, ‘tak’ og ‘hej’ hele tiden. Eller det
at tale dansk.”
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Månedens
begivenheder
Se hvad foråret har at byde på
Indlæg af Stine K. Abildgaard, 3.a

Endnu et skoleår lakker mod enden, og det er på tide at takke farvel og på
gensyn til SGY, indtil sommerferien er ovre. For 3.g’ernes vedkommende er det
et endeligt farvel. Derfor har BLANK for sidste gang i år samlet et lille udvalg af
sommerens begivenheder.

READ OUT LOUD
1000Fryds koncept ”Read Out Loud” vender næste måned tilbage. Du har altså endnu en
gang mulighed for, at afprøve dine evner som performer af egne tekster, ellers kan du bare
være med på en lytter som tilskuer. Ønsker du at deltage som oplæser, skal du shippe en mail
(navn, alder, tid, kort beskrivelse af dig og din tekst) afsted til:

Praktisk information
Hvor:
1000Fryd Aalborg

Hvornår:
D. 17. Juni
kl. 19.30 - 21.30

Pris:
Det er ganske gratis

Hvorfor er netop denne begivenhed oplevelsen værd?
Brænder du for enten at skrive eller lytte til poesi og
litteratur, så er denne event lige noget for dig.
Desuden er arrangementet gratis. Hvad har du at
miste?
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Filmkraft Kortfilmsfestival
Til juni løber Filmkraft Kortfilmsfestival af stablen. På lærrede er alt fra skolefilm produceret af
unge mennesker mellem 16-19 år, som endnu stadig går på en ungdomsuddannelse, til film
produceret af folk på filmskoler eller lignende.

Praktisk information
Hvor:
Biffen Art Cinema Aalborg
Hvornår:
D. 9. juni
Kl. 11:00 - 19:00

Pris:
Det er ganske gratis,
så du kan spare
SU’en

Hvorfor er netop denne begivenhed oplevelsen værd?
Du får en unik mulighed for at komme gratis i biografen og få én på
opleveren. Desuden er denne begivenhed som skræddersyet til dig, som
går med drømmen om selv at blive en del af kortfilm-miljøet. Her får du en
lille idé om arbejdet.

Liam O’Connor, bedre kendt som L.O.C., rammer Skovdalen om en måneds tid. Manden har
haft massiv succes på den danske musikscene. Hans ”Prestige, Paranoia, Persona Vol. 1”
blev blandt andet det mest downloadede album i dansk musikhistorie.

Praktisk information
Hvor:
Skovdalen Aalborg
Hvornår:
D. 30. juni
Kl. 20:00

Pris:
200 kr. (billetterne kan
købes på
www.billetlugen.dk)

Hvorfor er netop denne begivenhed oplevelsen værd?
L.O.C. er en entertainer i verdensklasse med sange, som alle i mere eller
mindre grad har kendskab til. Netop derfor er denne begivenhed pengene
værd.
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Til juli gæster Grøn 8 danske byer -inklusiv Aalborg. Programmet er spækket med dansk guld
og sprøde beats. På dagen kan du opleve Lukas Graham, Plake, Cisilia og Joey Moe,
Suspekt, Auqa og D-A-D. Der må siges at være noget for en hver smag.

Praktisk information
Hvor:
Trekanten Aalborg
Hvornår:
D. 22. Juli
kl. 13:00 - 21:30

Pris:
275 kr. (Billetterne kan
købes på
www.groenkoncert.dk)

Hvorfor er netop denne begivenhed oplevelsen værd?
Du har mulighed for at høre nogle af Danmarks største
nutidige kunstnere for den lette sum af 275 danske
kroner. Derudover støtter du et godt formål.
Overskuddet går nemlig til Muskelsvindsfonden.
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Den vigtiste hue af
alle
studenterhuen
Her kan du finde alle reglerne!
Indlæg af Rikke Thinggaard, 3.c og Stine K. Abildgaard,

6. Hvis du ser solopgangen efter at have

Reglerne for Held og Uheld

drukket en kasse øl, skal du klippe et hus i

1. Du er nu i besiddelse af huen, men du skal

svedbåndet.

IKKE lade dig friste af at sætte den på
hovedet, det bringer nemlig ulykke at

7. Hvis du kommer til at tisse i bukserne

bære huen før tid. Er fristelsen for stor,

fordi du er for stiv, skal du bruge

kan du blot hoppe baglæns over huen,

studenterhuen som ølkrus til at drikke af.
8. Hvis du brækker dig fordi du er stiv, skal

derved ophæves ulykken.

du klippe et hak i skyggen på huen.

2. Få dine forældre, kammersjukker eller

9. Hvis du bliver så hjernelam fuld at du skal

søskende til at bide i skyggen og få held

til udpumpning, skal du fjerne skyggen

med på vejen.

helt fra huen.

3. Dine kammerater skal skrive hilsner i din
hue. Det bringer held at have hilsener fra
studiekammeraterne!

Reglerne for Sex og Kærlighed
1. Hvis du kysser en person som du ikke
tidligere har været involveret med, skal du

Reglerne for Øl og Druk

klippe en firkant i svedbåndet.

1. Studenten i klassen med det største

2. Hvis du har en kæreste eller bolleven, skal

huemål skal give en kasse øl til hele

personens navn skrives i midten af huen,

klassen.

ved siden af din endelige eksamens

2. Studenten i klassen med det mindste

karakter.

huemål skal give en kasse øl til hele

3. Hvis der arrangeres frække aftaler til

klassen.
3. Har du det højeste snit i klassen, skal du
hoste op med én kasse øl til hele klassen.
4. Har du det laveste snit i klassen, så skal du

studenterfesterne, skal de skrives på
indersiden af studenterhuens svedbånd.
4. Hvis din kæreste slår op med dig under

også bidrage med én kasse bajere til los

studenterugen, skal knapperne på siden af

klassos.

huen fjernes.

5. Hvis du drikker en kasse øl, med 24 bajere

5. Hvis du scorer mere end 5 numre på én

på 24 timer, må du bruge en ølkapsel som

aften, skal det hvide yderbetræk vendes

kvast på studenterhuen - samt en firkant i

om, så korset sidder i nakken.

svedbåndet på huen.
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1. Hvis du bader helt nøgen - kun iført din

6. Hvis du scorer en af sammen køn, skal

hue, skal du klippe en bølge i svedbåndet.

korset derimod helt fjernes fra huen.
7. Hvis du kysser med en af samme køn, skal

2. Svedbåndet på din hue skal have ét hak,
hver gang du har festet til solopgang.

korset vendes på hovedet.
8. Hvis du har sex med huen på, skal du

3. Du skal skrive din sidste
eksamenskarakter i midten af huens puld.

klippet et lyn i huens svedbånd.
9. Hvis du har sex med din kæreste med

4. Hvis du desværre dumper, skal du benytte
dig af hageremmen.

huen på, skal du klippe et hjerte i huens

5. Hvis du er en hård type der kan klare at

svedbånd.

være vågen i 24 timer, skal du vende

10. Hvis du har været til udpumpning eller

studenterhuen så skyggen er i nakken.

kommet til skade og derefter scoret en
sygeplejerske eller læge, skal hageremmen

6. Hvis du er så skide sej at du scorer et 12tal til din sidste eksamen, skal du løbe

fjernes fra huen.

efter studentervognen indtil første stop!

11. Hvis du scorer en lærer, skal det hvide
yderbetræk tages af og fjernes helt.
12. Din hues læderkant er forbeholdt dine
hemmelige beundre til at skrive hilsener.

Regler uden Kategori
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Levende tid
Digt af Lasse Skovsager Øster, 3.c

I
Når angstens atmosfære forsvinder
Er der et hulrum i mit bryst
Der vokser og forgrener sig
Ud i kroppen
Som et elektrisk stød
Der approprierer den plads
Jeg ellers har yndet at kalde mig
og erstattet den med
en Lichtenberg-figurine
af summende strøm
der sitrende kaster
tomrummet ud
hvor det er en astronaut uden dragt
der bliver ristet af Solens stråling
derude hvor intet sker
har jeg det som Dr Manhattan på Mars
der vandrer rundt i sit glaspalads
jeg er en uordentlig masse
af rå skaberkraft
der bare venter på en form
på det første åndedræt i ilden
for det er svært at kaste fire balls
når der ingen luft er i rummet
og jeg vil kaste dem
ind i fremtidens træge materie
og smelte dens enorme gletsjere
jeg vil tø alle
mine mulige fremtider
og gå Frankenstein på dem
jeg vil lave et monster
ud af alle deres kvindeligheder
og animere dem med mit
elektriske Yggdrasils grene
så de kan ælte mit indre til live
med deres jordmoderhænder
som Saturn Europas underishave

II
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Jeg skal helt derud
I normalernes periferi
Og kortslutte
Ansigtssatellitternes kredsløb
kaste hele elektrokloden
Ned i drømmenes bassin
Jeg skal kigge på en kvinde
Ud af tusind soleøjne
og flyve hende ind
over underverdenerne
på brændende vinger
jeg skal svælge mig i patetisk gråd
og slynge mine indre verdener
ud i hovederne på tilfældige forbipasserende
med svulmende farver
der spændes ud under nattehimlens hinde
som bodybuilderens barokblod
under musklernes kosmiske Atlasstyrke
III
Jeg vil mærke at jeg lever
ikke af trods mod døden
men af mere lyst til livet
liderligheden og kunsten
i det hele
i det hele taget
tænke mere med pikken end med hovedet
og omfavne pulserende sommernætters organer
hvis stjernelystoner
spiller en fuga for freden
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Matematik til pausen

Opgaver af Rasmus Munkner, 2.x

Hvis du sidder og keder dig, så har du her nogle matematiske hovedbrud i
forskellige sværhedsgrader. Svarende findes på side 22.
Opgave 1: 2 hold af 3 personer
På hvor mange måder kan en gruppe på 6 personer deles i to
grupper på hver tre personer?

Opgave 2: Peters tal
Ole nævner tallene 0, 3, 6, 9, . . . samtidig med at Hans tæller
baglæns fra 200. Hans siger altså 200 i det øjeblik hvor Ole siger 0,
han siger 199 når Ole siger 3 osv. Hver gang Ole og Hans har sagt
et tal, ganger Peter deres to tal sammen og skriver resultatet på en
tavle. Hvad er det største tal der kommer til at stå på tavlen?

Opgave 3: 2014

(Hint: Er følgen periodisk?)

Opgave 4: Cirkler og tangenter
To cirkler med radius 30 og med radius 60 tangerer hinanden, og
cirklerne ligger ikke inden i hinanden. Punktet T ligger på S1, men
ikke på S2, der hvor linjen, som går gennem cirklernes centre
skærer S1. P er et punkt, hvor linjen, som står ret på linjen, der
gennemgår begge cirklers centre, skærer en af cirklernes fælles
tangenter. Bestem |TP| * |TP|.

Opgave 5: Kvadrattal
Lad n være et naturligt tal.
a) Vis at den øverste sum ikke er et
kvadrattal for nogle n.
b) Bestem alle værdier for n så den
nederste sum er et kvadrattal.
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Portræt af en ansat: Svend
Mød de ansatte på
Artikel af Jacob Amtrup Hansen, 2.a

Svend er nok den lærer, der får vores hverdag til at hænge sammen. Han lægger
vores skema og sørger for, at vi er klædt på til eksamenerne med alt det
praktiske. Svend sørger for, at vi har lokaler og at det hele hænger bare
nogenlunde sammen. Som uddannelsesleder sidder han lige under vice-rektoren
i magtens firkant. Vi har taget en snak om hans rolle som uddannelsesleder.
Hvad består dit job som uddannelsesleder i?
“Jamen, det består i at være en del af ledelsen, hvor vi er
fire mand og er fælles om at tænke de store tanker, og så
har vi hvert vores arbejdsområde. Mit arbejdsområde er så
skemalægning, eksamensplanlægning og også det, der
hedder chef for arbejdsmiljø-arbejdet, hvor vi undersøger
både lærernes arbejdsmiljø og elevernes undervisningsmiljø. Det er noget vi skal gøre mindst hvert tredje år.”

Så er det jer, der er kommet frem til de der 21° på skolen?
“Det er, fordi hver gang der er de der undersøgelser, så
kommer der noget med, at nogle af eleverne klager over, at
der er lidt for koldt. Så undersøger vi det, og så viser det
sig, at der ikke er for koldt, men at der bare er træk. Det er
en klassiker. - Jeg sidder også med skolens økonomi; køber
undervisningsmaterialer ind. Jeg sidder også i bygningsSvend Falkner Sørensen, uddanelsesleder på SGY.

udvalget.”

Hvordan endte du på Støvring Gymnasium?
Hvad laver du i din fritid, sådan hobby eller noget?

“Jeg læste historie som hovedfag og driftsøkonomi, et
andet ord for erhvervsøkonomi, som sidefag på universitet.

“Fritid? Ja, jo: Jeg har ikke nogen fritid. Eller jo det har

Jeg havde altid tænkt, at jeg ville være gymnasielærer: Jeg

jeg, hvad jeg laver der? Jeg kan godt lide havearbejde og

ville gerne ud og undervise. Så gik jeg arbejdsløs et års tid,

fotografering. Det er noget, jeg godt kan bruge min tid på:

fordi der var nok af historielærer dengang. Så søgte jeg job

At fotograferer.” Er det derfor, du også er skolefotograf?

og fik et årsvikariat her, og så har jeg været her lige siden.”

“Nej, det er kun, hvis Rune ikke har tid. Jeg er ikke særlig

Så de ville ikke af med dig? “Nej. Og det kan man jo godt

god til det, men det er en hobby. Jeg har mange andre ting.

forstå. Og da årsvikariatet var ovre, kom jeg i pædagogikum

Der er ikke sådan faste ting, jeg bruger min fritid på. Jeg har

året efter og været fuldtidsansat lige siden, det var år 1990.”
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sunget i kor i mange år, klassisk kor, men er på orlov lige

det, der hedder konstitueret rektor og blev så

nu. - Ved ikke lige, om jeg kommer igang igen.”

uddannelsesleder, da Jens kom til. Så jeg blev altså kastet
lige ud i det - kom inde fra lærerværelset som helt

Kræver det noget ekstra- eller efteruddannelse at være

almindelig og bliver så udnævnt som uddannelsesleder,

uddannelsesleder?

fordi en anden stoppede. Da den gamle rektor gik på

“Ikke sådan formelt. Der er ikke krav om, at man skal

pension, skulle der udnævnes en ny, og i de måneder det

have det. Men dengang jeg blev ansat og kom ind på

tager, skulle man så have en stedfortræder rektor.

kontoret, tog jeg nogle kurser i praktisk brug af nogle af de

Vicerektoren kommer så og spørger: “Vil du ikke være det

systemer, vi havde dengang. Blandt andet det der hedder

Svend? Fordi jeg har nok at gøre med lønsystemer og det

Lectio i dag. Dengang hed det noget, der var meget mere

ene og det andet.” Det var ikke sådan, jeg havde lagt mig

bøvlet.”

fast på ‘så skal jeg være det og så det’, og hvis nogen
spørger om, om jeg skal være rektor en gang, så er det et

Vidste du, at du ville være uddannelsesleder eller var det

nej.

bare en tilfældighed?
“Nej, det vidste jeg ikke. Det er ikke rigtig sådan en sjov
historie, den ene begivenhed tager den anden agtig, eller

Så du skal ikke være rektor i stedet for Jens en gang?
“Nej! Det vil være skidt for både Jens og skolen.”

måske lidt, den sjove historie er: Dengang jeg begyndte
som uddannelsesleder, begyndte jeg faktisk med at være

Vi er nysgerrige på, hvordan du lægger skema, så hvordan

rektor. Det var samme år som Jens begyndte. Jeg var

foregår det?

blevet udnævnt som uddannelsesleder, og så sagde den

“Det starter med, at Jytte finder ud af hvilke klasser, der

gamle rektor op; han stoppede og gik på pension. De første

skal have hvilke lærer her til næste år. Når det ligger klart

to måneder af min tid som uddannelsesleder var jeg faktisk

her en gang i juni, bliver det lagt ind i Lectio, og så kan jeg
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ellers begynde at lægge skema. I gamle dage havde man

man lægger skema, er det noget med at finde ud af, hvor

faktisk sådan en stor tavle, hvor man kunne flytte rundt på

alle flaskehalsene er, hvor problemerne er.”

brikkerne. Det er nu i Lectio, hvor man kan flytte rundt på
det derinde. Så tager jeg et modul ude i siden og sætter ind

Hvad er dit guldkorn til eleverne?

i skemaet. Så sørger Lectio for, at man ikke dobbeltbooket
hverken lærere, lokaler eller klasser. Jeg starter som regel
med det, der er sværest, og det er valgholdene; dem der
går på tværs af stamklasserne. Så 2.- og 3.g valgholdene er
det første, jeg lægger. Der er tre blokke afhængig af, hvad I
har valgt. Der er mange hensyn at tage fra lærer og elevers
side. Som nummer to lægger jeg så sprogfagene, da de
også er på tværs af klasserne. Som nummer tre lægger jeg
1.g’ernes kreative fag, da det også er på tværs af klasser.
Derefter begynder jeg bare at lægge moduler ind, men jeg
tager hensyn til lærerne, da de har en masse ønsker. Og
når vi for eksempel har to vikarer, der er ansat andet sted,
så får vi koordineret det gymnasierne imellem. For
eksempel, at de får mandag og tirsdag, og vi får torsdag og
fredag. Jeg får lavet et grundskema, et 14 dags skema. Det
lægger jeg så ind for 14 dage af gangen og ændrer det i
forhold til ændringer, og der er altid ændringer: Nogen der
skal ud og rejse, lærere der skal på efteruddannelse osv.
Først på skoleåret hvor 1.g’erne har IT timer og hyttetur. Så
flytter jeg lidt rundt på skemaet og smider det ind på Lectio.”

Så du laver et 14 dages skema, som vi kører med hele året,
med undtagelse af, når der er ændringer?
“Godt nok siden januar, da vi ændrede lidt på antallet af
moduler I skulle have.” Så et halvårs skema? “Ja, men nu
her med de nye 1.g’er: De har jo deres grundforløbsklasse
og skifter så rundt i november. Det er jo en rutine
efterhånden. Man ved hvilke fag, der er de sværeste at
lægge, hvor flaskehalsene er. Det er nok idræt, der er
sværest. Vi har 18 klasser, og der er 18 moduler på en uge.
Plus vi har idræt B niveau, så vi har 20 moduler pr. uge, der
skal fordeles i en hal, hvor der kun kan være 18. Det er
derfor 3.g’erne nogle gange har to klasser af gangen. Når
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“Vær nysgerrig og gi’ det en chance.”

1.g’ernes flotfyrsliste - Sommer 2018
Listen med de hotte drenge på SGY!

1

Indlæg af Lasse Skovsager Øster, 3.c

Magnus Handberg
Alstrup, 1.x

2

Victor Rejnhold

4

7

Søndergaard

3

Snorre Alsted

5

Søndergaard, 1.d

6

Albert Ratan

Duncan Jengo

Oliver Jungberg

Møller, 1.d

Jensen, 1.x

Mathiesen, 1.y

8

9

10

Simon Dahl Kamstrup

Thomas Harbo

Mikkel Bonderup

Tobias Harboe

Mikkelsen, 1.x

Flyvbjerg, 1.c

Bach, 1.b

Axelsen, 1.y
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2.g’ernes flotfyrsliste - Sommer 2018
Listen med de hottere drenge på SGY!

1

Indlæg af Lasse Skovsager Øster, 3.c

Magnus Næsby

2

Schrøder, 2.c

Jakob Rossander

Johan Møllebjerg,
2.c

4

7

3

5

Kristensen, 2.x

6

Klaus-Denis Kljunic

Juan Carlos Contreras

Gabriel Høst

Thomassen, 2.d

Rasmussen, 2.b

Andersen, 2.b

8

9

10

Jonathan Madsen

Marcus Kjærsgård,

Frederik Thorup

Jakob Frank

Bentholm, 2.c

2.a

Beltoft 2.y

Mogensen, 2.x
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3.g’ernes flotfyrsliste - Sommer 2018
Listen med de hotteste drenge på SGY!

1

Indlæg af Lasse Skovsager Øster, 3.c

Benjamin Kollerup,

2

3.e

3

Oscar Sten

Christian Mark

4

7

Bystrup, 3.b

5

Jørgensen, 3.b

6

Tobias Lassen

Mads Munk

Dimitri Alexander

Kristensen, 3.b

Nielsen, 3.x

Berggren, 3.c

8

9

10

Silas Kastrup

Mathias Røge

Mikkel Abildsten

Zacharias Tejg

Dalsgaard, 3.x

Westergaard, 3.e

Bøgh, 3.y

Krunderup, 3.x
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Forårsfest
Billeder fra 2.g’ernes caféer

Billeder af Morten Morell Jørgensen, 2.a

LØSNINGER TIL S. 15
Opgave 1: 20

Opgave 4: 450

Opgave 2: 30000

Opgave 5: b) n = 3

Opgave 3: 3
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