Dimissionstale 2018
KÆRE ALLE SAMMEN, KÆRE STUDENTER!
Hjertelig tillykke med jeres studentereksamen. Som jeg fortalte i indledningen, så er
I den største årgang nogensinde på Støvring Gymnasium. Vi har haft 3 fantastiske år
sammen, nu forlader I os. Her bliver jo nærmest tomt. For mange af jer betyder det
også, at I flyver hjemmefra - så også jeres forældre og familie vil komme til at savne
jer.
Men sådan er det, det giver god mening, nu I er blevet voksne. I skal videre i jeres
liv.
OPLEVELSER

For tre år siden kom I spændte og fulde af forventninger til Støvring Gymnasium.
Tutorerne tog kærligt imod jer. I kastede jer ud i fællesskabet, fik skabt nyt - og
skolen blev jeres!

I har knoklet i fagene. Været på faglige studieture – Kina, Canada, København. Jeg
ved ikke lige, hvorfor det absolut skulle være Carlsberg, kemiholdet besøgte i
København!

oooooooo

I har dyrket fællesskabet, skabt musik og liv på skolen. Her et billede af c-klassens
vindersang i 1.g. ”Isen smelter”. Den kan stadigvæk opleves på youtube.

Der er knoklet i elevrådet og i udvalg. Der er skabt temadage, i år med temaet
”Tabuer” - med alt fra servering af hestekød til nynazismen. I har fart på, så I glemte
hestekødet inde i bogdepotet. Det kunne man godt lugte, da Max opdagede det
efter et par dage!

I har været kreative og taget initiativer. 3e tog selv initiativet til en ”teambuildingstur”, hvor den stod på samarbejdsøvelser. Her opfandt I en maskine til æg-løsning!

Det har været en fest at være sammen med jer. Jeg oplever og tror, at I har haft 3
fantastiske år her på Støvring Gymnasium. Men hinanden, på tværs af klasser og
årgange, med jeres lærere.

SUND ELEVKULTUR

Som I ved, så får vi ikke lov til at optage alle de elever, der næste år har søgt om at
starte i 1.g på Støvring Gymnasium. Vi havde gerne oprettet den 7. klasse, men
regionens Fordelingsudvalg ville det anderledes.
En af de forældre, som var rigtig ked af, at hans datter ikke kunne starte hos os,
skrev til mig, at hovedgrunden til at det skulle være Støvring, var elevkulturen. Han
brugte formuleringen ”jeres SUNDE elevkultur”. Jeg blev naturligvis stolt og glad, for
det er jo netop det, som I og de øvrige årgange af elever har været med til at skabe.
En SUND elevkultur. Vi taler om en helt speciel SGY-ånd. Vi fornemmer alle, hvad
det drejer sig om. Men den er samtidig umulig at sætte på formel.
Det tætteste vi kommer er vel den ordensregel, vi har: Alle tænker sig om og viser
hensyn.

Men der er mere i det! Som elevrådsformand skriver Jakob fra 2x i årsskriftets
indledning. ”Eleverne her respekterer hinanden og vores forskelligheder, der er plads
til alle. Dette ses blandt andet på den måde eleverne går rundt og hygger sig i
frikvartererne og de fem minutters pauser, som ligger i hvert modul. Der hersker
altid en god stemning og folk smiler. Generelt er der her på Støvring Gymnasium
altid glade unge, som holder af hinanden og en utrolig god elevkultur”.
Jeg er helt enig med Jakob, når han siger, at den kultur ikke bare er faldet ned fra
himlen, det er en kultur vi alle arbejder for!

FÆLLESSKABET

Hvorfor fokuserer vi så meget på elevkulturen her på Støvring Gymnasium, I er her
vel først og fremmest for at få nogle gode karakterer? - svaret er både ”JA” og ”NEJ”.
Uddannelsessystemet er konstant under debat og omlægning her i Danmark. Ingen
kan være uenige i, at børn og unge skal blive så dygtige som muligt.
Jeg har oplevet skoler mange steder i verden - Kina, Indien, USA. Jeg har her mødt
masser af dejlige elever og dygtige lærere. Men jeg ser også, at vi i Danmark har
noget særdeles værdifuldt i vort skolesystem. Noget som mange andre lande ikke
har. Tænketanken DEA har fået 24 eksperter til at udpege styrkerne i det danske
uddannelsessystem. En af de ting, de peger på som vi ikke må tabe i vores
reformiver er, at uddannelsessystemet danner hele mennesker og at vi uddanner til
et fællesskab.
Når I som tutorer tager imod de nye 1g’ere med smil og varme, når I kaster jer ud i
udvalgsarbejde under elevrådet, når I laver musical, når I deltager i en studietur eller
udveksling, eller når I tager et fritidsjob efter skoletid, så er det en særdeles vigtig
del af jeres læring.
De arbejdspladser, der bliver jeres om nogle år, vil være i konstant forandring.
Teknologien vil forandre sig og vi er som mennesker nødt til at følge med. De
komplekse problemstillinger, som I vil komme ud for, dem kan I ikke takle alene. Kun
ved at indgå i et aktivt fællesskab med jeres kolleger kan I sammen finde løsninger.
Sidste år i august havde vi igen besøg af lærere og elever fra Polen. Om aftenen sad
lærerne hjemme hos mig og vi talte om vore forskellige uddannelsessystemer. En
polsk lærer var meget kritisk over alt det gruppearbejde, hun havde set på Støvring
Gymnasium. Gruppearbejdet trækker jo bare de dygtige ned, påstod hun. Jeg
fortalte, at når jeg ansætter lærere her på Støvring Gymnasium, så går jeg efter
”holdspilleren” og ikke ”solisten”. En god lærer skal være meget mere end faglig
dygtig.
I Kina har jeg set, hvordan de unge udelukkende trænes i at studere. I Danmark
lærer de unge også at være aktive og deltagende i fællesskaber.

OM PERFEKTHEDSKULTUR/PRÆSTATIONSKULTUR

Der skrives og siges meget om jer unge, om jeres kultur her i 2018. Der tales om 12tals piger, der tales om at I kun stræber efter det perfekte. Nu kender jeg ikke alle
unge, men jeg synes jeg kender jer. Jeg oplever noget helt andet. I er ambitiøse, ja.
Men det er ikke det samme som at gå efter at være perfekte.
Det kan aldrig blive et mål at være ”perfekt”. Tænk på, hvordan I vælger jeres
venner! Det er dem, der er mennesker og ikke maskiner. Dem, vi kan diskutere og
være uenige med. Dem vi kan dele de gode historier med. Dem vi kan stole på. Dem,
der vil spørge dig, om du vil hjælpe. Dem, der vil have dig med en tur i byen.
Det er netop deres menneskelige egenskaber betyder, at vi har dem som venner ikke deres karakterer, penge, dyre ferierejser, at de har løbet 5 maratons osv.
Der, hvor jeg tror, at debatten af og til kører af sporet, er at perfekthed forveksles
med præstation.
I er som generation fantastisk flittige. Jeg bliver forpustet, når jeg hører om den
dagligdag mange af jer har. Skole, sport, kæreste, venner.
Heldigvis er I teenagere, jeg tror også, at I godt kan bruge en hel lørdag på at lave
absolut ingenting.
Men at I som generation har en præstationskultur er altså ikke det samme som at I
har en perfekthedskultur. Nogle af jer har fået eksamensgennemsnit, der er

imponerende høje - masser af 12-taller. Men det er ikke det samme som, at I er
nogle kolde personer, der ikke har forstået mening med livet.
Og målrettet præstation behøver ikke at handle om høje karakterer. Man kan gå
efter mange andre mål i livet.

NADIA NADIM

Næste år har Støvring Gymnasium 40 års fødselsdag. Mange tusinde elever, som jer,
har gået på VORES gymnasium. En af dem er Nadia Nadim, der netop har udgivet
bogen ”Min historie”. Nadia gik på Støvring Gymnasium i 1.g og 2.g, men flyttede til
Århus i 3.g. Det er i år 10 år siden, hun blev student.
Hun har en spændende fortælling. Vi kender hende alle som en fantastisk
fodboldspiller. Hun er født i en rig familie i Afghanistan, hun måtte flygte med sine
mor og søstre efter at hendes far, der var general, blev henrettet af Talibanstyret.
Det er naturligvis sjovt at læse om, hvordan hun flyttede ind på Rebild Hedevej, kom
til Skørping Skole i 6. klasse. Hun havde aldrig gået i skole på dette tidspunkt, hendes
mor havde lært hende både at læse og regne.

Grunden til at jeg i dag fremhæver Nadia Nadim som en rollemodel er, at hun har
taget mange beslutninger i sit liv. Hun beslutter sig for at sætte sig ”ved rattet” og
styre. Hun ved, at ved at tage styringen og ansvaret for sit liv, så bestemmer hun
også selv retningen. Når hendes mors veninder pressede lidt på for at hun skulle få
sig en mand og børn, så stod hun fast på, at hun havde andre planer - lige nu.
Fodbolden. Landsholdet. International karriere - samtidig med at medicinstudiet
skulle passes.
Hendes historie har mange pointer. Hun husker os på, at vi i Danmark bor på
”solsiden” af jorden. I sidder her i dag med studenterhuer, det er et mindretal af
jorden 18-20 årige, der faktisk får en ungdomsuddannelse som jeres. Hun skriver
”Jeg kom fra et sted, hvor man ikke har mange rettigheder, til et sted, hvor alle døre
står åbne”.
Hun vil fodbolden, og hun skiller sig ud. ”Hvad er pointen ved at være menneske,
hvis vi skal være ens”, siger hun.
Hun fortæller en sød historie fra Støvring Gymnasium, hun går i 1.g. Hun klæder sig
som hun vil, tydeligt at hun har hvide striber på benene, der hvor fodboldsokkerne
dækker. Et par klassekammerater kommenterer det, driller hende med at hun ligner
en dreng. Hun bliver sur - og kaster et viskelæder i hovedet på dem. Til gallafesten i
1.g skal hun vise dem, hun kommer i højhælede sko og klædt som aftenens
dronning. Så var den sat på plads!
AFSLUTNING

Jeg har forsøgt at sige til jer, at I skal værdsætte de menneskelige egenskaber, som I
har - og som I har udviklet på sammen her på Støvring Gymnasium. Og som jeg
sagde til jer på jeres sidste skoledag. Nu er det slut med at gå i skole. I skal videre - i
gang med studier eller et godt, gedigent ”fjumreår”. Nyd det. Glæd jer til alt det, der
venter derude!
Meningen med livet er også, at I skal turde finde meningen I LIVET. Der er ikke
nogen lige vej, I må prøve jer frem!

Jeg vil slutte med at citere et af Hella Joofs 10 bud, hvor hun siger det helt præcist:
”Husk, at livet er en rejse, og nogle gange ender man i en anden by end den, man
havde købt billet til. Så må man anskaffe sig et kort over den nye by og glæde sig
over dens floder og tårne og spir.
Husk, at livet bliver bedre og bedre for hver dag, der går. Men det er en
hemmelighed”
Med de ord dimitterer jeg jer fra Støvring Gymnasium!
/Jens N.

