Dimissionstale 2019, JN

Kære studenter. Hjertelig tillykke med jeres studentereksamen. I min forberedelse
til årets dimission stødte jeg på Kim Larsens sang, ”Åh de smukke unge mennesker”.
Jeg tænkte, at den må han have skrevet til en dimission engang.
Åh de smukke unge mennesker.
Pluds’lig er de stukket af
Som legesyge sommerfugle
Den allerførste sommerdag.
Hva’ det er de vil med livet,
Det kan kun de selv forstå.
Åh de smukke unge mennesker,
gid de længe leve må.

Kim Larsen siger det allervigtigste, og nu har I fået jeres bevis. I tager rattet og
styringen i jeres liv. I skal videre.
Men altså… Når jeg står her og I er på vej videre, så synes jeg, at det vil være helt
umuligt at undvære lige netop jer på Støvring Gymnasium.…… Men det har jeg vist
også sagt til tidligere årgange, og til august vrimler 6 nye klasser ind. Så MÅSKE går
det alligevel, men I har godt nok været noget helt specielt.

For 3 år siden tog vi imod jer. Tutorerne fra 2.g og 3.g stod og ventede på jer. Vi
samledes i 400-fløjen, og jeg holdt en lille tale for jer sammen med Adam og Lærke.
Jeg sagde ved den lejlighed, at nu skulle I i gang med at gøre Støvring Gymnasium til
JERES gymnasium. Jeg havde en forventning om, at I tog det gode til jer, at I
udfordrede traditionerne og at I ville skabe nyt.
Det har I gjort. Nu giver I så VORES gymnasium – i daglig tale SGY – videre til en ny
generation af unge.

For nogle uger siden fik vi indviet fuglebadet. Nu har vi også her på gymnasiet et
kunstværk af glaskunstnerne Søren og Britta. De har skabt et værk med fugle i flok.
Fuglene er alle sammen forskellige. Der er 28 af dem, som i en gymnasieklasse. De
holder sammen. Er der for hinanden.

Sådan er det også med jer. I er som personer heldigvis forskellige. I har forskellige
interesser og talenter. Ingen har alle talenter! Både på skolen og i jeres travle fritid
kan jeg se, at I hver for sig har fokuseret på det, der er vigtigt for jer – det I brænder
for!

I sidder nu med det eksamensbevis, som er med til at åbne en helt masse døre for
jer. Det er et særdeles vigtigt dokument, som I har arbejdet hårdt for. Og uanset
hvilket eksamen-gennemsnit, der står på beviset, så har I nu en
STUDENTEREKSAMEN.
Livet handler ikke om tal, hverken karakterer eller penge! Livet handler om at jeres
glæde og stolthed, jeres drømme, jeres tro på, at I står med en helt masse
muligheder.
Nu vil jeg prøve at give nogle eksempler på de ting I har haft gang i. Min pointe er
samtidig at minde jer om, hvad det er, I også kan. Måske er det for jer
selvfølgeligheder, men det synes jeg altså ikke det er.

I skaber noget sammen.

Sidste år i sommerferien satte 6 af jer sammen i et sommerhus og skabte en
fantastisk forestilling, musicalen ”Thorkild”. I forestillingen var I 50 elever, nogle på
scenen andre bag scenen.

I arbejdede igennem weekender og aftener så vi alle kunne få en kæmpe oplevelse
med skuespil og musik på imponerende højt niveau.

I sætter solide aftryk.

I organiserer elevråd og masser af spændende arbejdsgrupper og udvalg. Der er
plads til spontane ideer, men der er samtidig en langsigtet plan frem til 2020. Lige
efter nytår skal vi i gang med ny, langsigtet strategi – jeg er meget spændt på, hvad
det nye elevråd kommer frem til.

I filmen SuperGlassGuy ser vi elevrådsformanden som filmhelt. Jakob kommer op
gennem vandet som en anden ”James Bond”. Jeg tænkte - ja, Jakob og elevrådet
går efter de gode og kontante løsninger! Og ofte med et kærligt, drillende glimt i
øjet!

I tænker grønt.

Folketingsvalget gjorde alle bevidste om vigtigheden af en grøn dagsorden. Men
lang tid før valget havde I sat jer et mål, Støvring Gymnasium skulle gøre sig fortjent
til Friluftsrådets Grønne miljøflag. Det er vi stolte over!

I arrangerer en strømfri dag på gymnasiet, ingen strøm - der må arbejdes med
blyant og papir.

I når langt!

Ved at kombinere hårdt arbejde og troen på, at noget kan lykkes, så når I langt.
Rasmus har taget mange priser i naturvidenskab igennem de 3 år. Senest har han
vundet OL i kemi, og han går nu videre til den europæiske konkurrence, hvor han
skal repræsentere Danmark.
Vi har en lang række talentforløb inden for alle fag, ca. halvdelen af jer har været
med i mindst et af disse.

I arbejder frivilligt

I prioriterer at bruge masser af timer på frivilligt, ulønnet arbejde. Her har Rasmus
startet et undervisningshold mat+, hvor han lærer elever fra 1.g og 2.g at lege med
matematikken. Jeg lavede i efteråret en undersøgelse af, hvor meget tid eleverne på
Støvring Gymnasium faktisk bruger på frivilligt foreningsarbejde. Det viser sig, at
langt de fleste af jer er faktisk aktive i sport, spejder, musik og en helt masse andre
aktiviteter, hvor I sammen løfter en opgave.

På Støvring Gymnasium har vi et skoleblad, BLANK, det udkommer både i papir og
elektronisk. En kæmpestor redaktion med Jakob og Jakob som chefredaktør og
viceredaktør udkommer det mange gange hvert år.

Jakob Frank siger: ”Det er sjovt at se, hvordan de enkelte redaktionsmedlemmer sætter deres
eget præg på bladet, der udelukkende er udarbejdet af elever til elever. Fra indslag til billeder;
fra korrektur til layout. Det er en tradition, der er værd at holde fast i.”

I husker at nyde livet og have det sjov.

Om det fester, eller som her Lasse og Gustav der lige skal afprøve det nye fuglebad
efter indvielsen.

Eller som her, hvor I har gang i fredagslogen.

I konkurrerer

Konkurrencerne hen over året fylder rigtig meget, og så længe det er en leg og en
kærlig kappestrid så er det ok.
Men er der overhovedet en eneste konkurrence, som 3x ikke har vundet?
Ja, melodigrandprix i 1.g, blev vundet af 1b med kommentar til valget i USA. Donald.

Og d-klassen lavede Danmarks bedste film om ”Historien om Danmark”, en stolt
Sara synes at det fortjente champagne (alkoholfri, naturligvis).

I gør noget godt for jer selv!

Jeg har brugt et par billeder fra årets 3.g-løb.

I gør noget godt for andre!

Pludselig en dag stod der nogle stabler af cola på skolen.

Det viste sig at være en tak fra Røde Kors. Katrine og Julie havde sat en lokal Røde
Kors indsamling i gang.

I tager initiativer.

Får I en god idé, så er der ikke langt fra tanke til handling. Også selvom der skal
lægges mange arbejdstimer i at få ideen ført ud i livet.
Eksemplerne er mange: En december morgen tager Johan, Lærke og Magnus imod
os ved trappen med musik.

… og utallige gange har Jonathan taget initiativ og ledelse til noget festligt. Her fra
”Madsen og Monopolet”.

I er innovative!

I har deltaget i et hav af konkurrencer og talentforløb.

Her blot et eksempel: Region Nordjylland har hvert år et stort projekt, Nordjyske
Nyskabere, hvor det handler om at skabe en ny virksomhed. 40 hold fra
erhvervsskoler og gymnasier deltager. Sidste år var der 5 hold i finalen, 2 af de 5
hold kom fra Støvring Gymnasium. Det var jer som 2.g’ere.

Drengene tog faktisk 2. pladsen, I har skabt et nyt bryggeri, der fremstiller øl uden
brug af humle. Gran-øl. Jeg tænker, at eneste grund til, at I ikke vandt 1. pladsen,
var, at Regionens dommere måske ikke synes, at det var så politisk korrekt at lade
øl-brygning vinde.

Jeg har forsøgt at sætte ord og billeder på en lang, lang række talenter og interesser
I har. Jeg kunne let fortsætte listen …. I er globale…. I ved at det er ok at lave en
fejl.… Ingen favner det hele. Men I skal altså værdsætte, at I som generation kan
noget og I gør det!

Danske Gymnasier sætter lige nu en kampagne i gang. Den går under titlen ”ALT ER
MULIGT”.

Jeg synes godt, at I kan tage dette slogan til jer! I er blevet fagligt rigtig dygtige. Men
som jeg ved mine mange eksempler har vist, så har I også fået meget andet med jer.
Noget som ikke kan måles og vejes til en prøve, men noget som enhver arbejdsplads
har brug for.
Mange af jer har en præcis idé om, hvilken retning I nu vil gå. Nogle går i gang med
studier, andre har spændende rejseplaner.
Men jeg ved, at en del af jer til gengæld er helt og aldeles blanke og overvældes
måske af tanken om alle de muligheder der er.
Tag jer nu god tid, det er velfortjent. I behøver ikke have så travlt, I hører til en
generation der måske først får lov til at gå på pension, når I er 75 år, så et enkelt år
eller flere uden klare mål vil ikke skade jer, men tværtimod gavne jer.

Jeg kender ikke alle jeres tanker og planer. Men Rolf skrev til mig sidste weekend,
hvor han søgte om et af rejselegaterne. Jeg har fået lov at citere ham:

Efter tre rigtigt gode gymnasieår, hvor jeg både fagligt og socialt har udviklet mig enormt
meget, kan jeg mærke, at det er tid til luftforandring. Derfor rejser jeg i august til The
Goodland Academy i Oklahoma, USA, hvor jeg i 6 måneder skal arbejde som frivillig. The
Goodland Academy er en skole og et værested, som tager sig af udsatte børn, der har det
svært i skolen eller som ikke har forældre, der kan tage sig af dem. Skolen ligger blot få
kilometer fra byen Hugo, som den berømte ”trail of tears” gik igennem i 1800-tallet. Dette
var den rute, som de massive indianerdeportationer foregik gennem. Derfor er der mange
fattige, udsatte indianerfamilier i området, som jeg gennem arbejdet på skolen vil kunne
være med til at hjælpe.

Rolf formulerer sine planer og drømme. Fra mig til jer alle sammen skal lyde – pas
godt på jer selv og de mange dejlige mennesker, I nu skal lære at kende.
En gammel indianerlegende fortæller, at vi alle har en egen fri vilje til at tage de
vigtige beslutninger i livet. Jeg elsker denne legende, så nu slutter jeg med den:

”En gammel indianerhøvding sidder sammen med sit barnebarn, han vil lære barnet
om livet. “Inde i dig er der en kamp i gang,” siger han. “To ulve kæmper mod
hinanden. Den ene repræsenterer alt det onde - vrede, misundelse, sorg, skyld, had,
hovmod, løgn, tvivl og egoisme. Den anden repræsenterer det gode - tro, håb,
kærlighed, fred, ydmyghed, venlighed, empati, gavmildhed og sandhed.”
Barnebarnet sidder et øjeblik og tænker. “Hvilken ulv vinder?” siger han.
Høvdingen ser barnebarnet i øjnene. “Den ulv du fodrer, er den ulv der vinder.”

Med disse ord dimitterer jeg jer fra Støvring Gymnasium.

