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Siden 1999 har jeg haft den glæde at være rektor på Støvring Gymnasium. 
Det har været en fantastisk rejse sammen med alle på skolen. Det har været 
nogle gode, spændende, givende og udfordrende år.

Det sidste år med Corona har nok været det mest udfordrende, vi har oplevet. 
Gennem året er der mange gange blevet ændret på dagligdagen. Elever og 
lærere har vekslet mellem virtuel og fysisk undervisning. På kontoret er der 
igen og igen lagt nye skemaer og lavet nye restriktioner. Bygningen er flere 
gange blevet ommøbleret og ekstra rengjort.

Alligevel er det mit klare indtryk, at vi er kommet igennem dette underlige år. 
Vi er kommet igennem, fordi vi har samarbejdet om, at det skulle være muligt. 
Herfra skal lyde en stor tak til alle på Støvring Gymnasium.

Nu stopper Kirsten S. Bundgaard som bestyrelsesformand, og jeg går på 
pension. En stor tak til Kirsten for syv år som bestyrelsesformand.

Mit ønske til jer alle på Støvring Gymnasium er, at I også fremover fastholder 
det gode samarbejde og det varme sammenhold mellem jer alle - elever, 
ansatte, ledelse, bestyrelse. Netop ved at samarbejde kan I også fremover 
sikre god trivsel, den specielle SGY-ånd og den høje faglighed.

”20/21 - endnu et år fyldt med overraskelser og udfordringer. Det har været 
en prøvelse at gå i skole hjemmefra. En tid vi havde håbet var fyldt med 
oplevelser for livet og en ungdom med fart på. Alligevel har tiden lært os 
mange gode ting. Taknemmelighed, kreativitet og nærvær har været i 
centrum, og givet lov til nye fortolkninger af arrangementer, og givet plads til 
at udfolde sig som ung. 

Vi har fået lov at komme i skole den sidste måned, og det har kunnet mærkes 
blandt eleverne. Stemningen har løftet sig, og selvom det for mange har 
været en lettelse, har det været en mundfuld for andre. På trods af det, har en 
håndful elever skabt uvurderlige minder, grin og gode oplevelser ved f.eks. 
1.g´ernes MGP - TAK. På grund af denne indsats har SGY-ånden kunnet 
videregives, og vi kan sammen se tilbage på gode stunder.  

I elevrådet vil vi arbejde for at kunne videregive nogle traditioner næste 
skoleår, men også starte vores egne med udgangspunkt i vores ”fælles 
uvidenhed”. Der er mange nye idéer, som venter på at blive ført ud i livet. 
Vi kan alle se frem til endnu et godt nyt skoleår, trods vores kære rektor 
Jens stopper. En figur der altid har givet opmuntring til sammenhold og støttet 
elevernes idéer, TAK!”

Støvring Gymnasium er et driftssikkert gymnasium med flotte resultater, både 
med hensyn til det faglige og med hensyn til trivsel. Jeg har haft glæden af at 
være bestyrelsesformand siden 2014. Det har været en stor glæde for mig at 
være med til at sætte rammerne for den kultur, der bærer skolen. En kultur, 
hvor alle er betydningsfulde, hvor vi taler sammen og løser udfordringerne 
sammen. Vi taler om SGY-ånden.

Men alting har en ende. Jeg har besluttet at lade stafetten som formand for 
gymnasiet gå videre.

Samtidig har vores rektor Jens Nielsen valgt at gå på pension efter 22 år 
som rektor. Jens har sat et stort aftryk på Støvring Gymnasium. Han har 
udmærket sig med en stærk elevinddragelse og sikret et globalt mindset hos 
eleverne. Derudover har han også været en markant figur i den samlede 
danske gymnasieverden.

Jeg takker jer alle mange gange for jeres tillid gennem årene, både internt i 
bestyrelsen og med elever og ansatte. Jeg ønsker Støvring Gymnasium alt 
godt.

Samarbejde og sammenhold

Jens Nielsen, Rektor

Marie Louise Bager, 2.c.
Elevrådsformand

Kirsten Bundgaard,
Bestyrrelsesformand

Generationsskifte

Uvurderlige minder på trods
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Mandag den 22. og tirsdag den 23. 
juni blev studenterhuerne sat på 
I år foregik huepåsætningen lidt anderledes. Grundet Coro-

na-situationen var der ingen eksamen de pågældende dage. 

I stedet fik hver klasse ved lodtrækning tildelt en tidsafgræn-

set periode mandag eller tirsdag. Her blev eleverne hver for 

sig budt velkommen af én af klassens lærere, som gav dem 

et par venlige ord med på vejen og en kuvert med mundt-

lige og skriftlige karakterer. Herefter kunne eleven gå ud til 

familien og lade sig iføre den ikoniske studenterhue. Vejret 

var skønt – så fejringerne foregik i år i høj grad udenfor på 

græsarealerne. 

 STUDENTER 2020

Første student
Alexender Solbjerg 

Foldager. 3.b
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”I har et stærkt fundament, som I skal 
holde fast i. I kan noget, netop fordi I har 
viljen til at komme videre, men også for-

di I har friheden til at gøre det.”
Rektor Jens Nielsen

DIMISSION 2020
Vejret var i top, så de hvide sommerkjoler og løse skjorter gjorde sig 

fint ved årets dimission torsdag den 25. juni. Glade studenter og stolte 

lærere mødtes i hallen til overrækkelsen af eksamensbeviser – og for 

at ønske tillykke og sige farvel efter tre gode år med masser af forskel-

ligartede oplevelser. 

Rektor Jens Nielsens dimissionstale handlede om 3.g’ernes pio-

nerånd. At de var de første til at have oplevet flere ting: Ny gymna-

siereform med klasseskift i 1.g, ny mundtlig eksamensform i SRP-op-

gaven og selvfølgelig ikke mindst hele Corona-oplevelsen med 

hjemsendelsen fra skole og virtuel undervisning. 

Årets elevtale blev holdt af Alexander Solbjerg Foldager fra 3.b. Han 

lagde især vægt på den dannelse, som et treårigt forløb på SGY giver: 

”Vi bliver studenter i et nyt årti – det virker rammende, synes jeg. 

Vi har oplevet mange nye ting – som de første. Det har været en 

dannelsesrejse. Det har vist sig at være en dannelsesrejse både 

fagligt, personligt og socialt. Den særlige SGY-ånd består af og 

giver en åbenhed, gensidig respekt og solidaritet. Det giver et 

socialt og fagligt miljø, som vi alle kan og bør være stolte af.”

 STUDENTER 2020

Videohilsen til studenterne fra 1.g og 2.g
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VELKOMMEN TIL  
ET NYT SKOLEÅR 

HYTTETUR FOR 1.G

Den 11. august 2020 kunne tutorer, teamlærere og 
rektor Jens Nielsen byde velkommen til 168 nye 1.g’ere 
på pladsen foran hovedindgangen. Der var massevis 
af glade og forventningsfulde elever samlet i det gode 
sommervejr.
I rektors velkomst lød det:
 
”Jeg håber, I om tre år vil sige, at I har haft tre gode 
år her. Forhåbentlig vil I også sige, at det af og til har 
været hårdt, for sådan er læring også. Husk frem for 
alt at gå til undervisningen med nysgerrighed! For 
ikke alt kan være lige spændende hele tiden”. 

Senere mødte 2.g og 3.g op til fælles velkomst udenfor 
– glade for at de for første gang siden Coronanedluknin-
gen i marts kunne mødes på én gang. Alle tre årgange 
kunne nu igen færdes på skolen på samme tid, dog med 
opfordring til i størst muligt omfang at holde sig til egne 
klasser. 

Et par uger efter skolestart var det, som altid, tid til 
1.g-klassernes rystesammentur. I år foregik det dog klas-
sevis i form af hytteture til Næsgaarden ved Madum Sø. 
Eleverne cyklede sammen de ca. 15 kilometer.
Klassernes tutorer satte rammerne for et par sjove og 
hyggelige dage. Aktiviteterne var mange, såsom: Spyd-
kast, længdespring, hestevæddeløb, søbadning, bygning 
af høje tårne af spaghetti, musikquiz og selvfølgelig den 
efterhånden berømte og obligatoriske lagkagekonkur-
rence. 
Det blev til seks gode ture med masser af plads, grin og 
rystesammenfornemmelse.

NY ELEV 
PÅ SGY 
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ALTERNATIV 
FREDAGS-
CAFÉ

STUDIERETNINGS-
KLASSER

Årets første fredagscafé var traditionen tro forbe-
holdt 1.g’erne. SGY-ånden er stærk, og vejret var 
godt – så på trods af Corona lykkedes det festudval-
get at finde en løsning, hvor hver 1.g klasse havde 
et afmålt område udenfor, så tæt på hinanden som 
muligt. Tutorerne stod for den fælles underholdning.

Mandag d. 9. november fik 1.g'erne nye 
klasser, nemlig deres studieretningsklasser. 
Dagen stod på morgenmad i klasserne og 
forskellige rystesammenlege. I 1.b skulle 
de bl.a. samarbejde om at bygge en bro af 
papir.
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Kage, kage og mere kage…
Det plejer at være temaet for skolens 
fødselsdag i september.

SKOLENS 
FØDSELSDAG 42-års 

fødselsdag
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Da SGY fyldte 42 år fredag den 25. september var 
traditionen med kagekonkurrence mellem klasserne 
selvfølgelig igen i fokus – Og det blev til kager i al-
verdens afskygninger!
 
Men alt kunne ikke helt være som det plejer, igen grun-
det Corona, så klasserne måtte hver for sig forberede 
og præsentere deres kage i egne klasseværelser. 
De flotte præsentationsvideoer blev derefter sendt til 
dommerne, som i år sad på lærerværelset og bedømte. 
Selvom dommerne var kede af ikke at få lov til at smage 
de mange lækre kager, så var de alligevel imponerede 
over de kreative påfund og flotte kager, som klasserne 
havde præsteret.

I år var det således ikke smagen, der talte, men deri-
mod temaet, opfindsomheden, kagens udseende og det 
at alle i klassen deltog i præsentationen heraf.

Vinderen af kagekonkurrencen blev 2.d, mens 
1.n blev bedste 1.g-klasse, og 3.a blev bedste 
3.g-klasse.
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DAVID TRADSDAVID TRADS
Der var engang – og det er ikke så længe siden – hvor det Der var engang – og det er ikke så længe siden – hvor det 
amerikanske præsidentvalg var noget, som kun de allermest amerikanske præsidentvalg var noget, som kun de allermest 
samfundsfagsnørdede gymnasieelever og deres utroligt ivrige samfundsfagsnørdede gymnasieelever og deres utroligt ivrige 
samfundsfagslærere for alvor interesserede sig for. På godt og samfundsfagslærere for alvor interesserede sig for. På godt og 
ondt har præsident Trump dog formået at vække interessen hos ondt har præsident Trump dog formået at vække interessen hos 
langt de fleste gymnasieelever med sine vilde påstande, hø-langt de fleste gymnasieelever med sine vilde påstande, hø-
jspændte retorik, kulørte tweets og ekstravagante livsstil.jspændte retorik, kulørte tweets og ekstravagante livsstil.

I oktober gæstede journalist – og tidligere SGY-elev – David I oktober gæstede journalist – og tidligere SGY-elev – David 
Trads gymnasiet, og det var tydeligt, at eleverne var interessere-Trads gymnasiet, og det var tydeligt, at eleverne var interessere-
de i hans viden om det amerikanske samfund og det forestående de i hans viden om det amerikanske samfund og det forestående 
valg. valg. 
Skolens 3.g-årgang var samlet i hallen, og i halvanden time tryl-Skolens 3.g-årgang var samlet i hallen, og i halvanden time tryl-
lebandt Trads forsamlingen. Grundet Corona-restriktioner måtte lebandt Trads forsamlingen. Grundet Corona-restriktioner måtte 
1.g og 2.g nøjes med at følge med via streaming i deres klasser.1.g og 2.g nøjes med at følge med via streaming i deres klasser.

”Forestil jer, at der er en hest løs på et hospital…” Sådan begyn-”Forestil jer, at der er en hest løs på et hospital…” Sådan begyn-
dte Trads sit foredrag. Ordene tilhører den amerikanske stand-dte Trads sit foredrag. Ordene tilhører den amerikanske stand-
up komiker John Mulaney. ”Hvad er det, der sker, når en hest er up komiker John Mulaney. ”Hvad er det, der sker, når en hest er 
løs på et hospital?” fortsætter Trads: ”Først og fremmest er det løs på et hospital?” fortsætter Trads: ”Først og fremmest er det 
en situation, som ingen har set før eller har erfaringer med – og en situation, som ingen har set før eller har erfaringer med – og 
derfor er det så uvant.” Billedet af hesten var sjovt men også derfor er det så uvant.” Billedet af hesten var sjovt men også 
særdeles virksomt – og fik eleverne til skiftevis at grine højt og særdeles virksomt – og fik eleverne til skiftevis at grine højt og 
lytte intenst.lytte intenst.
Trads lukkede foredraget af i en opstemt tone ved at spille bold-Trads lukkede foredraget af i en opstemt tone ved at spille bold-
en over til eleverne: ”Det gode ved at bo i vores del af verden en over til eleverne: ”Det gode ved at bo i vores del af verden 
– Vesten – er, at vi har set situationer, hvor det har set rigtig skidt – Vesten – er, at vi har set situationer, hvor det har set rigtig skidt 
ud mange gange. Såsom Holocaust og Den kolde krig. Uden ud mange gange. Såsom Holocaust og Den kolde krig. Uden 
undtagelser er vi dog kommet igennem dem, stærkere end før, undtagelser er vi dog kommet igennem dem, stærkere end før, 
fordi generationen efter ville det. Det er jeres generation, der fordi generationen efter ville det. Det er jeres generation, der 
skal tage over herfra og bestemme jer for at gøre en forskel – og skal tage over herfra og bestemme jer for at gøre en forskel – og 
det kommer I til”.det kommer I til”.

MIKKEL KLINT THORIUS
Komikeren Mikkel Klint Thorius besøgte onsdag d. 
16. december Støvring Gymnasium. På den sidste 
dag i året, hvor eleverne var fysisk til stede på skolen, 
optrådte Mikkel for hver af skolens årgange. I en tid, 
hvor Coronarestriktioner fyldte en del i dagligdagen, 
og hvor de sidste skoledage inden jul blev virtuel 
undervisning, så lykkedes det Mikkel at sprede godt 
humør med sit show. 

JACOB TAARNHØJ
I november havde 1.g-eleverne fornøjelsen af at 
opleve komikeren Jacob Taarnhøj i skolens hal. 
Humøret var højt, og der blev grinet af Jacobs jokes, 
der bl.a. tog udgangspunkt i hans egen gymnasietid 
og innovative løsningsforslag til aktuelle problemstil- 
linger. Eksempelvis kunne den utroligt brede gågade i 
Horsens benyttes til at løse infrastrukturelle problemer 
i Danmark.

FÆLLES-
ARRANGEMENTER
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SØREN HERMANSEN
I samarbejde med Den Grønne Studenterbevægelse stod 
Miljøudvalget for afholdelse af et fællesarrangement i 
klimaets tegn. Alle skolen elever deltog i Søren Hermans-
ens virtuelle foredrag “Miraklet på Samsø - et udkantsløft 
i verdensklasse”. Foredraget, der oprindeligt var planlagt 
til foråret 2020, var muligt med økonomisk støtte fra Klima 
Rebild. Desuden havde Miljøudvalget forberedt to små aktivi-
teter, der fokuserede på vores individuelle bidrag til en grøn-
nere udvikling, og Den Grønne Studenterbevægelse havde 
forberedt et rollespil med klimadebat til 2.g- og 3.g-klasserne.

ASKE KREILGAARD
I september havde gymnasiet besøg af Aske Kreilgaard. Gennem sit foredrag ”Du Skal Overleve” fik skolens 
2.g- og 3.g-elever et indblik i Askes rejse gennem Europa, hvor han bl.a. arbejdede som frivillig i en flygtninge-
lejr ved Calais. Aske forlod kæreste, familie og uddannelse i Danmark i jagten på lykke og selvrealisering. Den 
personlige og gribende fortælling opfordrede eleverne til at huske at søge efter lykken og gav indblik i, hvordan 
mennesker har vidt forskellige livsvilkår.
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Den sædvanlige idrætsdag i september blev i år lavet 
om til en idrætsuge. Her dystede klasserne mod hinan-
den ved at gennemføre de samme fem discipliner i hver 
deres idrætsmodul i løbet af ugen. Disciplinerne var: 
12-minutters løb, spydkast, basketballhoops, traktordæk-
flip og 100-meter stafet. Ugen styrkede både klasseånd 
og klassefællesskab. Til tonerne af ”Who Run the World 
(Girls)” tog 2.c prisen for bedst heppende og mest festlige 
klasse. Rent sportsligt var der tæt løb mellem 2.d og 2.x, 
men 2.x endte som vindere af ’idrætsdag’ 2020.
Fredag mødte hver klasse udklædte op til dagens under-
visning – med alletiders resultater. Det var således nogle 
festlige lektioner, der fandt sted denne dag.

IDRÆTSUGE SGY 
BEVÆGER 

DIG
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Som kulmination på 2.g træningsprojektet afviklede vi i 
uge 12 det årlige 5 km løb. Løbet plejer at ligge i 3.g, men 
blev flyttet pga. Corona. Eleverne bestemte selv, hvor de 
ønskede at løbe fra og til. 
Undervejs blev der taget mange sjove billeder, som alle 
indgik i konkurrencen:

A) Flotteste løbsnummer dokumenteret med selfie fra 
turen
B) Bedste/sjoveste ’jeg-er-helt-smadret-nu’ selfie.
C) Mest originale byskilts-foto.
D) Bedste målfoto ved løbeturens ende.

 
MOTIONSLØB

I uge 41 var det traditionen tro tid til 3.g’ernes 5 km løb.
Nikolas Rendbæk Kraglund fra 3.ey satte streg under, 
at han er skolens hurtigste løber ved at slå den tidligere 
rekord med hele 1 minut og 21 sekunder… Hold da op en 
flot præstation.
På pigesiden var det Majken Frost fra 3.a, der vandt. 
Hun lagde sig herefter på en meget flot 2. plads i skolens 
samlede rekordliste. Derudover var det – som idræslærer 
Ejnar Bech udtrykte – godt at se, at pigerne i år generelt 
set løb rigtig flot.
Godt løbet alle!

Rekordliste 5 km (piger)

1. Johanne Kjærgaard, 3.d, 2019. Tid: 19,57
2. Majken Frost, 3.a, 2020. Tid: 20,24
3. Sarah Just Madsen, 3.x, 2018. Tid: 21,47
4. Signe Lauridsen Vorgod, 3.ey, 2020. Tid: 22,01
5. Ellen Sidenius Harboe, 3.d, 2020. Tid: 22,26

Rekordliste 5 km (drenge)

1. Nikolas Kraglund, 3.ey, 2020. Tid: 16,54
2. Kasper Møller Moes, 2018. Tid: 18,15
3. Emil Viltoft Andersen, 2019. Tid 18,45
4. Nikolaj Nesgaard, 2016. Tid: 19,03
5. Tobias Præst Pedersen, 2021; Tid: 19,07
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BORDFODBOLD- 
TURNERING
 
I september holdt det SPRIT-nye bordfod-
boldsudvalg to store turneringer.
En turnering med 2-personers hold og en 
med 4-personers hold. Mandag og tirsdag 
var der kampe på tværs af klasserne på 
hver af årgangene. 
Kampene blev – efter afspritning – afholdt 
i de forskudte 12-frikvarterer udenfor ved 
springvandet. Om onsdagen og torsdagen 
var der duel mellem de bedste fra hver 
årgang i begge af turneringerne: Altså 
semifinaler. Fredag var finaledag. Afsprit-
tede og med mundbind var holdene og 
tilskuerne klar.

SGY-ÅNDEN         

DET GRØNNE FLAG
Den 14. december blev Det Grønne Flag igen hejst 
på Støvring Gymnasium. 
Friluftsrådet har igen i år tildelt Støvring Gymnasium 
flaget for skolens grønne arbejde og miljømæssige 
tiltag, hvilket i høj grad er miljøudvalgets fortjeneste. 
Borgmester Leon Sebbelin og Emilie Henriksen fra 
2.c holdt hver en kort tale i forbindelse med cere-
monien, der havde deltagelse af miljøudvalget og 
elevrådets formandskab.
Leon roste i sin tale miljøudvalget for deres arbejde 
med klima- og bæredygtighedsproblematikker, og 
han pointerede, at det er nødvendigt, at vi alle hjælp-
er med at forandre verden. Emilie fremhævede, at 
Det Grønne Flag er et symbol på handling: 

“Fordi budskabet om klima er så vigtigt, bliver 
vi ved. Vi bliver ved med at danne os visioner og 
drømme, udforske tanker og forsøge at handle 
på de tanker, vi har”.
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SOFAGRUPPE- 
UDDELING
Når det kommer til konkurrencen om de 
eftertragtede sofagrupper, er der mere end 
blot siddekomfort på spil: Det handler ikke 
mindst om hæder og ære det kommende 
år. Vinder(e) august 2020 blev 3.x og 
næstefter 3.d. 
Uddelingen foregik i år som livestream. 
Corona er dog ikke kun en ulempe. Ek-
sempelvis så en helt ny konkurrencedisci-
plin dagens lys den dag: Drik-hindbærbrus-
hurtigst-gennem-maske.

SUIT UP UGE
Suit Up fredag er efterhånden blevet en 
tradition op til efterårsferien. Som noget 
nyt i år havde Ve og Vel-udvalget dog 
strikket en hel temauge sammen, så 
hver dag havde hver sit udklædningste-
ma. 
Mandag stod den på nattøj, tirsdag var 
sporty look, onsdag skulle der være 
fuld fokus på farver og torsdag var der 
selvfølgelig uhyggelig halloween.
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ORDBLINDE PÅ SGY
Vi har mange forskellige tilbud og materialer til at hjælpe ordblinde 
elever her på skolen. I år opstod endda en ny netværksgruppe. Initia-
tivet kom fra læsevejleder Tina Olesen og 1.g-elev Kristian Skjødsholm. 
Gruppen er et sted, hvor de ordblinde elever kan lære hinanden at 
kende på tværs af klasser og årgange, hygge sig, dele gode eller 
dårlige oplevelser samt bruge hinanden som sparringspartnere. 
Se gerne gruppens facebookside: ”Ordblinde på Støvring Gymnasium”.

OPDIGTET ONSDAG
 
Igen i år har den litterære klub Opdigtet Onsdag 
haft flere møder, læst bøger og på forskellige 
måder blevet inspireret af hinanden og besøgende 
inden for den litterære verden.
Første bog på programmet i år var fremtidsscenaiet 
”Fagre Nye Verden” fra 1931 af Aldous Huxley, der 
trods sin alder fangede eleverne med sin stadige 
relevans og bidende ironi. Udover at læse skøn- 
litteratur er klubben også interesseret i at lære at 
skrive selv og har i år haft besøg af fantasyforfat-
teren Julie Midtgaard. Hun tog eleverne med på en 
rejse udi at forfatte en fantastisk verden. Klubben 
har også tidligere haft skriveworkshops.
Klubben er medlemsstyret, alle har lige meget at 
sige – og der er altid plads til flere litterært inter-
esserede sjæle.

Kultur og 
faglighed
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Jeg venter bare.
Venter på, at det ankommer.
Følelsen af at blive trykket flad for luft,
når de mikroskopiske pelsede spyd ram-
mer min flade. 
Af, på, af, på, af
Jeg kan mærke kampen i mine lag,
mærker en prikkende fornemmelse.
Prøver på at holde det ude
Holde ud, holde det ud
Jeg er skræmt
Det skal beskytte dig
Men hvad med mig?
Holde ud, holde det ud
Nu kommer det
Jeg kæmper en kamp
Kan ikke holde det ude. 
Holde ud, holde det ud
Mit job er gjort
Jeg svæver gennem luften
Og rammer den hårde bund. 
Af, af, af, af
 
/Julie, Josefine, Mille og Imke, 3d

Når man i dansk i 3.g arbejder med digte, hvad er så mere oplagt end at skrive 
om mundbind:

Jeg bliver brugt hver dag
Smidt ud og kastet på gaden
Jeg er en nødvendighed for alle
Men bliver blot taget for givet
Jeg findes kun i en størrelse 
Og kan tilpasse mig alle
 
Jeg beskytter din dårlige samvittighed
Frygten og skammen bliver mindre 
Jeg holder hånden over dig og dine nærm-
este 
Men kun hvis du bruger mig korrekt 
 
Du smiler med blottede tænder
Men ingen kan se det 
Du ånder på mig 
som jeg holder inde
 
/Mie, Nicoline og Louise D, 3d

I zonen

Et skridt frem
Ny verden
Du har brug for mig
Du skal bruge mig
Men ikke for længe
Jeg er en tikkende bombe
 
Jeg kommer i mange udgaver
flere genbruger mig
men genbrug mig ikke for meget
 
Mine løkkeformede slanger
omfavner dine øre
Som Tarzan der med sin styrke
Holder fast i lianerne 
 
Du klemmer min krop
Fast om næsen
Du former mig
Du støber mig
Jeg er skabt til dig

Tæt er jeg på dig
og alligevel tager du afstand fra mig
du skal bruge mig
og hvis du nægter
bliver du straffet
når du ligger på det sidste
og fortryder dine valg
du savner ikke mig
Men du savner min funktion

/Sarah, Josephine og Ninna, 3d

Digte om mundbind
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MERE 
FAGLIGHED

VIDEN SKABER  
- VIDENSFORMIDLING
 
Videnskab skaber viden… For at finde ud af hvordan man bedst kom-
munikerer viden fra forskere til almindelige mennesker, er projektforløbet 
”Viden Skaber” blevet etableret. Her agerer gymnasieelever bl.a. her fra 
SGY bindeled mellem universitetet og befolkningen.
Det første forløb handlede om genanvendelse af plast. Her skulle 2.c 
sammen med kemilærer Trine Leck Kæseler arbejde med forskning fra af 
universitetsforsker Thomas Helmer Pedersen fra Institut for Energiteknik. 
Forløbets produkt var en række oplysende, sjove og overraskende kam-
pagnefilm om plastgenanvendelse. Her fik klassen støtte og vwjledning af 
samfundsfagslærer Charlotte Horn og skolens egne filmmagikere Esben 
Bjerre og Niels Gram Riisgaard fra 3.a.

”Vi har lige pludselig et ansvar, når vi skal forklare 
andre om Thomas’ forskning. Det er meget interes-
sant.”

”Det er fedt tydeligt at kunne se sammenhænge mel-
lem det, vi arbejder med i lektionerne, og det, som 
forskerne kommer udefra og fortæller om.”

Plastkampagnefilm
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GÆSTELÆRER I 
IDRÆT 
I december havde 2d, 3ey og 3x fornøjelsen af at 
have en gæstelærer. Det var Anna Bech, som til 
dagligt er lærer på Brejninggaard Efterskole, der kom 
for at lære os alle om kondition og grundtræning. 
Undervisningen startede med, at vi skulle lave en lille 
sekvens med gymnastik af rytmisk art. Efterfølgende 
skulle vi kravle på en alternativ måde, lave lunges, 
lave jumping squats og gå sidelæns på hænder 
og fødder. Der blev også leget reolsystem og lavet 
diverse hop med forskellige øvelser, hvor motorikken 
blev udfordret. 
Det hele blev samlet i en sekvens, der i begyndelsen 
virkede lettere umulig, men med vilje og øvelse blev 
resultatet interessant. Da Anna Bech blev spurgt om 
elevernes indsats, var der kun ros at finde: “Super. 
De er super gode!”

Stine Lassen, 3.x

HORROR- 
FILMPROJEKT
I starten af december afholdt 3.c en storslået film-
galla som afslutning på et filmprojekt i engelsk. 3.c 
arbejdede med enorm entusiasme og motivation, 
og slutprodukterne blev selvfølgelig fremragende! 
Lærerduoen, Tina Søndergård Olesen og Anette 
Prestat Ipsen, havde ikke let ved at kåre en vinder, 
men med samlet flest nomineringer, endte sejren 
dog med at gå til filmen "Gothic", som skræmte livet 
af både publikum og dommere. Ifølge pålidelige 
kilder er filmen baseret på sande begivenheder... 
Så det kan man jo tænke over næste gang, man 
går en tur ved Store Økssø! 

Anette Prestat Ipsen, engelsklærer

Link til vinderfilm i ugeskrift
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PRÆSIDENTVALG - 
HVEM SKAL VINDE?
På dagen for det amerikanske præsidentvalg stod 
den på valgøvelse i engelsk i hhv. 2.x og 2.d.
Overskriften for øvelsen var: Shocking news: Donald 
Trump has had last-minute cold feet!
Nu skulle eleverne spille et rollespil, hvor nogle var 
præsidentkandidater, nogle var spindoktorer, nogle 
var dybdeborende journalister, mens andre sørgede 
for et fejlfrit valgsystem.
Sidst i timen skulle præsidentkandidaterne holde 
tale og overbevise vælgerne – klassen – om, at 
de skulle stemme på dem. Efter afstemningen var 
resultatet i begge klasser, at den mest højreoriente-
rede og mest retorisk direkte kandidat vandt!

VALG I USA
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VALGFEST FOR TRUMP OG BIDEN
Det amerikanske valg blev også fejret i 2.b samfundsfag. Her blev lokale 403 og 404 torsdagen efter forvandlet 
til festlokaler. I lokale 403 skulle halvdelen af 2.b holde valgfest fra Trump, mens den anden halvdel repræsen-
terede demokraterne og Biden i lokale 404. De festansvarlige gik ikke ned på pynt og merchandise med kan-
didaterne på. Ud over at pynte op, fik 2.b besked på, at valgfesterne skulle være gennemsyret af deres partis 
politiske værdier. Musikken skulle passe til partierne, og gæsterne skulle være loyale over for partiets kernevæl-
gere. Ved republikanernes fest fik vi alle at vide af dørmanden, spillet af Magnus Birch, at vi skulle beholde 
vores mundbind på. Hos republikanerne var stemningen noget mere afslappet. Trump blev spillet overbev-
isende af Jakob, som ovenikøbet lod sig male orange i hovedet for at kunne leve sig ind i den tale, som hans 
spindoktor, Ellen, havde skrevet til ham. 

Sara Frederiksen, samfundsfagslærer
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HISTORISKE HOTSPOT
1.ez og 1.x var i december sammen med historielærer, Ejnar 
Bech, på ekskursion til Aalborg, hvor de fik et indblik i byens 
historiske bygninger både under jorden og over jorden. De 
var både i Aalborgs vikingetid, middelalder, reformation og 
renæssance. Til sidst fik de en introduktion til hovedbiblioteket 
i Aalborg.
Eleverne fortæller: 

Alba, 1.x:
Nede i Gråbrødreklosteret var der blandt resten af ruiner og 
fundamenterne et søjlekapital fra en kirke. Dens form var 
meget simpel, lignede blot en firkantet sten, men det, der fik 
den til at stå ud, var dens udsmykning. Groft udhugget kunne 
ses en kimære af den græske slags, og man kunne endda 
se, at løvehovedet spyede ild. Det var en meget velkommen 
overraskelse.

Zacharias, 1.x:
Den største oplevelse var at se de gamle bygninger som man 
har set mange gange før, men ikke tænkt over deres histo-
rie. Vi vidste heller ikke, der var så meget under Aalborgs 
gader. Rakkerens hule og det der underjordiske museum 
(Gråbrødreklostermuseet).

Kirstine, Sarah, Laura, Silja, 1.ez:
Vi genoplevede Aalborg på ny, og lærte at byen bag faca-
den gemmer på mange historiske skatte. Vi havde en rigtig 
hyggelig og lærerig tur med klassen, hvor vi opdagede skjulte 
steder, vi nok aldrig selv ville have besøgt. P.S. Turen i ju-
lemandens kane var fantalastisk!

HISTORIE PÅ TURHISTORIE PÅ TUR
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I VIKINGERNES FODSPOR MED 2.C
Tirsdag den 15. december blev ikke blot dagen, hvor Danmark lukkede ned. Det var også dagen, hvor vi i 2.c 
drog på togt i vikingernes fodspor. 2.c var klar! På hele turen var der god energi
På turen skulle vi lave en podcast, der ville give et indblik i de steder, vi skulle ud og se, men med fornyede 
øjne anno 2020. 
Første stop på turen var vikingegravstedet, Lindholm høje. Meget var der ikke at se, ud over en mark med sten. 
Kedeligt kan det lyde, men hvis man dykker ned i historien, var der meget mere bag, end man lige skulle tro: 
Lindholm Høje er faktisk et ægte gravsted og levn fra oldtiden - og alle gravene kunne identificeres med køn – 
ud fra gravens form – meget spændende! Inden vi vendte snuden hjemad, gik turen også til ringborgen Fyrkat 
ved Hobro.
Vores dejlige historielærer, Sara Frederiksen, var i bussen klar med bankoplader, Kinder-chokolade og en quiz. 
Udover dette havde nogle af os elever også oplæg, der skulle understøtte dagens sightseeing. 

Sofia, Cecilie M. og Emilie, 2.c

VIKINGER OG HIS-
TORISKE HOTSPOTS
I uge 48 kastede 1.ay sig ud i en byvandring gennem Alabu’s – 
aka Aalborgs historie. SGY’s helt eget girl squad besøgte først 
vikingernes gravplads på Lindholm Høje, hvorefter de drog på 
togt tilbage sydpå, hvor de besøgte et væld af historiske steder 
i den nordjyske by. De så altså alle seværdighederne – fra 
Aalborg slot, Jens Bangs Stenhus, Budolfi kirke og var desud-
en under jorden i den mystiske og hemmelige rakkerens hule! 
I mellemtiden slammede de også burger og sodavand ned på 
Grillen. En dag i godt selskab med højt humør.

Den glade historielærer, Jakob Fløe
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PÅ EN FJERN, 
FJERN BAKKE-
TOP
På en fjern, fjern bakketop vandrede 2g-3g naturgeografi-
holdet Rebild Bakker tyndt, i forsøget på at forstå natur-
geografiens væsen i de mystiske tågede bjerge. Tempoet var 
strengt, og den alt dømmende selvudnævnte leder Lektor 
Ljungdahl forlangte streng disciplin og frisk gå-på-mod i 
mødet med den barske natur. Trods modstand og tunge 
hjerter lykkedes det oprørseleverne at indsamle de forlangte 
prøver fra tre forskellige elementer – vand, land og luft. Den 
umenneskelige pinsel stoppede endelig, da lektoren fremt-
ryllede tre pakker kiks, og smilende vendte atter tilbage på 
elevernes ansigter. Det skulle dog vise sig, at Lektoren havde 
en bagtanke med denne venlige gestus, og eleverne blev før 
dagens afslutning sat til at REGNE på deres resultater inden 
dagen var omme. Tak for en herlig tur!

Kasper Ljungdahl, naturgeografilærer

FLERE 
EKSKURSIONER
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FODBOLDGOLF
I uge 17 var alle 3.g klasserne på skift på idrætsekskursion til 
Himmerland Fodboldgolf. Det var en stor succes.

”Det var en dag fyldt med solskin, blæst, konkurrence, grin og 
godt samvær. Vindergruppen – med det laveste gennemsnit 
på 72,5 – var Cecilie, Nicoline og Caroline C.”
Caroline C og Cecilie, 3.ey

”Superklassen 3.x har også været ude at spille fodboldgolf. 
Efter nogle hårde uger med eksamenstræning, var det fedt 
at komme ud i den dejlige natur. Himmerland Fodboldgolf 
har en fantastisk plads med meget variation på de forskellige 
huller. Det spreder ekstrem glæde! Superlækker idé!”

Oskar Juul Bjerre, 3.x

RETSMEDICIN OG 
DRAB – KEMI
 
I december var 2.b kemi til et spændende aftenforedrag på 
folkeuniversitetet i Aalborg om ”Retsmedicin og Drab”. Foredrags- 
holder var den erfarne retsmediciner Asser Hedegård Thomsen fra 
Institut for Retsmedicin i Århus.
Han fortalte med udgangspunkt i egne obduktioner, hvordan 
man i praksis undersøger ofre fra kniv- og skuddrab, forgiftning, 
strangulering osv. Det er vigtigt at kunne finde både den præcise 
dødsårsag, og hvad der evt. kan være sket både før og efter et 
drab. Ofte bliver retsmedicinere indkaldt som eksperter i retssager. 
De forskellige ”cases” blev illustreret med en lang række fotos og 
enkelte videoer, som måske nok var lidt voldsomme.
Til slut kom han ind på sit eget forskningsprojekt om statistiske un-
dersøgelser af drab begået i Danmark mellem 1992 og 2016. Han 
forklarede, at der er store forskelle på drabsmetoder på mænd og 
kvinder; mænd har fx større risiko for at blive skudt, mens kvinder 
ofte bliver kvalt af andre familiemedlemmer.
Herefter skulle kemiholdet arbejde med et projekt om ”Crim-
inal Scene Investigation”, hvor eleverne selv undersøgte et              
gerningssted for spor, som skulle analyseres i laboratoriet.

Regnar Lindskov Simonsen, kemilærer
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NU’ DET JUL IGEN  
– JA, NU’ DET JUL IGEN…
Det var tydeligt fra det sekund,  man trådte ind på skolen. 
Fællesområderne har aldrig været så festlige og julepyntede som i 
år.
Oppyntningen begyndte i år faktisk allerede i november, hvor et 
nyt – og måske blivende? – event så dagens lys: Nemlig juleklip-
peklistredag. Hver klasse fik et modul til at designe og kreere deres 
udgave af jul i klasseværelserne, på fællesområdet eller selvfølgelig 
det store, centrale juletræ.
Der var alt lige fra traditionelle julehjerter og flettede julestjerner til 
store julemænd på vinduerne, festlige flerfarvede guirlander med 
nissehuemink og udklip af elevbilleder med nissehuer: Et mageløst 
resultat – lige til at blive i rigtigt julehumør af.
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1. DECEMBER
Eleverne blev denne morgen budt velkommen af 
lærerne Alexander Bjørn Ottesen, Jacob Bojer 
Sørensen og Peter Aaquist Nissen, der med nisse-
huer og visir stod klar ved hver deres indgang og 
uddelte chokolade.

LUCIAOPTOG
Den skønneste musik kunne høres over hele skolen 
mandag d. 14. december, da der traditionen tro var 
luciaoptog, men i år var den bestemt ikke traditionel.  
Det var 2.b, der havde fået opgaven, og de var 
kreative, også selvom man ikke måtte synge. Så det 
blev med mundbind, hvide kemikitler og soundbox. I 
front som Luciabrud gik Kristoffer og bar lyset så flot.
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ÅRETS JULEKALENDER
En god julekalender tager den tid, en god julekalender skal tage. Efter en måneds tids arbejde fra skoleårets 
begyndelse, blev der i midten af september lagt sidste hånd på manuskriptet. Derefter var det tid til optagelser 
og postproduktionen.
Den 3. december var der så endelig premiere på årets julekalender. Da vi ikke måtte samles i år, blev alle fire 
afsnit vist i løbet af december i de enkelte klasselokaler. 
Julekalenderen var i år lavet af Esben Bjerre 3.a, Niels Gram Riisgaard 3.a, Jonas Lyhne Lodberg Tengstedt 3.a 
og Casper Tinggaard Nielsen 2.c i en lille forfatterhytte. Det var en julekalender af høj kvalitet, og holdet havde 
virkelig lagt mange kræfter i den. Som tak for den store indsats fik hele holde bag årets julekalender en trillebør 
fuld af slik, som de kunne dele med alle de medvirkende.

Julekalender 2. afsnit

Julekalender 1. afsnit
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VIRTUEL JULEAFSLUTNING
Der blev dystet i bedste juledigt og sejeste juleselfie. Det resulterede i en masse gode og kreative bud fra de 
forskellige klasser, og i konkurrencens ånd kunne vi samles en sidste gang inden det nye år. I år blev der også 
lavet en rigtig fin videohilsen med billeder og video af hele skolen. Videoen blev lavet af Esben Bjerre, Niels 
Gram Riisgaard og Casper Thinggaard Nielsen til Keld Risgård Mortensens og Søren Kollerups alletiders jule-
sang ”Jul er for alle”. 

Ugeskrift uge 52

Julekalender 3. afsnit

Julekalender 4. afsnit
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VELKOMMEN TILBAGE 3.G
Endelig endelig endelig… Det var følelsen hos både elever, lærere, administration 
og køkkenpersonale i uge 10, da vi igen fik lov til at få elever ind på skolen – selvom 
det i første omgang kun gjaldt 3.g’erne. Endelig var der igen liv på skolen! Og så var 
det oven i købet forår og solen skinnede fra en skyfri himmel. 

For at gøre dagen ekstra festlig fik eleverne serveret en overraskelse af kantinen 
midt i deres lektion: Bananasplit – serveret som det sig hør og bør med både is, 
chokolade, nødder og selvfølgelig flødeskum.

GENÅBNING 

”CORONATEST
For at få lov til at komme tilbage i skole skulle alle 
elever og ansatte testes to gange om ugen. De 
første uger havde vi et testhold fra Falck på besøg 
i hallen hver mandag og torsdag. Efter påskeferien 
overgik vi dog til selvtest. Her skulle eleverne testes 
i klasserne, mens ansatte kunne blive testet på bib-
lioteket under kyndig vejledning af Greta.
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UDEUNDERVISNING
Fra uge 11 blev det igen tilladt for 1.g og 2.g at komme tilbage i skole. Eller 
næsten. De første uger måtte de nemlig kun være ude – og kun én gang om 
ugen. Den slags benspænd kan være lidt tunge at danse med som lærer, men 
her på skolen har vi verdens sejeste af slagsen. Det har derfor ikke skortet på 
spændende undervisning og kreative påfund rundt om på skolens arealer.
For at hjælpe den gode stemning på vej, havde kantinen til alle klasser sørget 
for udeservering af gratis kaffe, te eller kakao - samt en goodiebag til hver elev.

 ”Vores undervisning foregik med et smil på læben og 
masser af grin. Der er i den grad blevet gjort noget 
ud af den udendørs undervisning på SGY. Der er 
gode og yderst perfekte lærere, som virkeligt prøver 
at få det bedste ud af denne lidt trælse situation. Det 
har været så rart at mødes med vores venner på sko-
len igen!” fortæller Amélie og Emma fra 2.x.
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TEAMBUILDING I 1.G
Tid til at være sociale, lære hinanden bedre at kende og til at 
samarbejde. Det var primærfokus, da 1.g klasserne i april fik 
besøg af teambuilding-instruktører fra Team Tours.
Dagen bød på lidt af hvert. Fra en rolig og hyggelig opstart 
med morgenmad i klasserne, til en række mere action-packed 
aktiviteter i form af eksempelvis øksekastning, pileskydning, 
boldslyngekast og Robinsondyst – herunder en udfordring i at 
turde spise insekter.
Efter en lang vinter uden mulighed for at være sammen i 
studieretningsklasserne, var det tydeligt at se, at eleverne nød 
samværet.
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EKSKURSIONER
Eftersom skolens udeområder ikke var store nok til at kunne rumme samtlige 1.g og 2.g-klasser på én gang, måtte 
flere lærere tænke endnu mere ud af boksen. Det blev til en række meget spændende, lærerige og socialt stimuler-
ende ekskursioner i uge 11. og 12. Hatten af for skolens kreative lærere.

PÅ SKOVTUR MED 2.C

Med solen i nakken smuttede 2.c til Rebild Bak-
ker. Efter flere måneders separation var en tur i 
bakkerne bestemt tiltrængt. Her stod dagen først 
og fremmest på billede-stafet efterfulgt af sno-
brødsbagning – og masser af kage. Over bålet blev 
der blandt andet udvekslet gode historier samt de 
seneste livsopdateringer.

Signe og Anne, 2c

HEMMELIG UDFLUGT MED 1.D

Efter næsten tre måneders hjemsendelse, fik vi en-
delig lov at mødes igen. Vi mødte alle op ude foran 
skolen, hvor en stor dobbeltdækkerbus holdt klar til 
at tage os med på en hemmelig tur. Selvfølgelig eft-
er vi havde fremvist en negativ coronatest. Med højt 
humør kørte vi afsted ud til den smukkeste kyst ved 
Dokkedal. På vej i bussen løste vi samfundsfaglige 
opgaver, som vi gennemgik ved ankomsten til des-
tinationen. På toppen af Mulbjerge med udsigt over 
vandet fik vi både kage og juice, hvor vi derefter 
skulle ud at gå en tur på molen. Herefter gik bus-
turen videre, og vi endte i Vårst ved Vårsturet.
Alt i alt var det en fantastisk dag, både fagligt og 
som ryste-sammen-tur. At se hinanden i virke-
ligheden i stedet for bag skærmen derhjemme var 
lige, hvad vi trængte til.

Alma og Sebastian, 1.d

REBILD BAKKER MED 2.A

Direkte fra teenageværelset og ud i den rå (og 
skønne) natur – det kunne være overskriften for 
turen igennem Rebild Bakker. Undervejs på de godt 
10 km. var der små konkurrencer i hold, hvor der 
bl.a. blev dystet i de ædle discipliner; ”gå over åen 
efter vand” og ”find fem dyr”. Solen og de mange 
højdemeter gav røde kinder og heftigt åndedræt, 
men fremkaldte også smil på de vinterblege an-
sigter. En dejlig tur som forhåbentlig kan bidrage 
til at styrke det sociale sammenhold, når klassen 
snart skal være sammen på skolen igen – tak for 
turen – godt kæmpet! 

Steen Madsen, samfundsfagslærer
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MGP 2021

Endnu en gang viste SGY-ånden sit værd. Det kan godt være, Corona satte en stopper for meget i år, 
og i lang tid så det da også ud til, at der slet ikke ville blive et MGP i år. Men så tog Niels Gram Riis-
gaard og Esben Bjerre fra 3.a sagen i egen hånd, sprittede sig selv og hinanden godt af og stablede 
et virtuelt arrangement på benene.

1.g-klasserne havde som altid skrevet en sang hver, hvorefter den i år skulle indspilles og have en 
musikvideo. Selve showet blev afholdt i hallen 12. maj for en samlet 1.g-flok. I år løb 1.d med sejren 
for deres sang ”Sommerdagdrømmer”.
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Humøret var højt og kostumerne farvestrålende og 
mangfoldige, da skolens 3.g-elever fejrede sidste 
skoledag.

Formiddagen begyndte med en omgang rundbold: 
Ét samlet, toptunet 3.g-hold mod en flok feststem-
te lærere. Her vandt eleverne (naturligvis) en sik-
ker sejr. Stemningen under kampen var i top, ikke 
mindst på grund af de fremragende udklædninger 
blandt både elever og lærere.

Sidste skoledag
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Efter kampen samledes alle 3.g’erne og deres lærere til underholdning i hallen. Værterne i år var 
Sofia Dahl Kamstrup Mikkelsen fra 2.c og Ellen Rank fra 2b. 

Som indledning til underholdningen blev årets kåringer uddelt for blandt andet: ”Årets lærer”, ”Årets 
humørbombe” og ”Årets klasse”, som i år gik til 3.a. Herefter fortsatte underholdningen med indslag 
fra hver af de seks 3.g-klasser, som på fineste og sjoveste vis blev skudt i gang af 3.a’s lidt rap-
kæftede og selvfede afskedssang: ”3.a takker af”. Alle seks klasser havde virkelig lagt sig i selen 
for at lave deres helt egne afskedsindslag, hvor både lærere og elever fik godmodig hån og kærlige 
ord med på vejen.
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Personale 
på Støvring 
Gymnasium

LEDELSE OG LÆRERE

Jens Nielsen
Rektor/ 

Matematik/Fysik

Keld RisgårdKeld Risgård 
Mortensen

Musik/Fransk

Kenneth RavnKenneth Ravn
Musik/Dansk

Kristian WilhelmsenKristian Wilhelmsen
Samfundsfag/Historie

Martin Diget  Martin Diget  
Rendbæk KraglundRendbæk Kraglund

Idræt/Engelsk

Merete Thomsen Merete Thomsen 
LemkeLemke

Matematik/Filosofi

Mette Ahlmann
Studievejleder/ 

Tysk/Oldtidskundskab

Jakob Christian FløeJakob Christian Fløe
Oldtidskundskab/

Historie

Helle Fraes Dittmann
Studievejleder/ 
Spansk/Idræt

Finn Andersen
Tillidsrepræsentant/ 

Idræt/Historie

Jytte Merete 
 Knudsen
Vicerektor/ 

Kemi/Samfundsfag

Svend Falkner 
Sørensen

Uddannelsesleder/ 
Historie/Erhvervsøkonomi

Drees Nors
Uddannelsesleder/ 
Historie/Matematik

Alexander Bjørn Alexander Bjørn 
OttesenOttesen

Matematik/Fysik

Anette Prestat IpsenAnette Prestat Ipsen
Dansk/Engelsk

Anne Sofie NørsøllerAnne Sofie Nørsøller
Religion/Historie

Anna SølvstenAnna Sølvsten
Engelsk/Fransk

Anne Christensen
Billedkunst/ 

Dansk/Fransk

Charlotte Horn
Dansk/Religion 
Samfundsfag

Christoffer Breds-Christoffer Breds-
gaardgaard

Historie/Samfundsfag

Ejnar BechEjnar Bech
Idræt/Historie

Heidi KummerfeldtHeidi Kummerfeldt
Spansk/Latin

Helle Lindskov Helle Lindskov 
SimonsenSimonsen
Dansk/Tysk

Henrik Sejers-Henrik Sejers-
gaard-Jacobsengaard-Jacobsen

Dansk/Tysk

Iben Zeuthen Iben Zeuthen 
SøgaardSøgaard

Biologi/Kemi

Ida Marie Hindsholm Ida Marie Hindsholm 
MatrasMatras

Fysik/Dansk

Jacob Bojer  Jacob Bojer  
TambergTamberg

Biologi

Jonas Østergaard Jonas Østergaard 
JuhlJuhl

Matematik/Idræt

Jørgen GreveJørgen Greve
Matematik/Fysik

Karen ØrbergKaren Ørberg
Dansk/Engelsk

Karin ChristensenKarin Christensen
Mediefag/Musik

Kasper Thorn Kasper Thorn 
LjungdahlLjungdahl

Naturgeografi/Fysik

Astrid Harboe Astrid Harboe 
OdgaardOdgaard

Engelsk/Psykologi

Christian Skjødt Christian Skjødt 
PedersenPedersen

Matematikvejleder/ 
Matematik/Psykologi
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I løbet af skoleåret eller ved dets 
afslutning har vi taget afsked med:
Lene Villum Jensen, Henrik Sejersgaard-Jacobsen, Astrid Harboe Odgaard, 
Kasper Thorn Ljungdahl, Anna Sølvsten og Jens Nielsen

ADMINISTRATIV/TEKNISK

Tina Søndergård 
Olesen

Læsevejleder/ 
Dansk/Tysk

Mette RasmussenMette Rasmussen
Dansk/Engelsk

Morten Peter Jensen
Matematikvejleder/ 
Matematik/Musik

Natalie Hamann Natalie Hamann 
MichaelsenMichaelsen

Samfundsfag/Dansk

Peter AmstrupPeter Amstrup
Engelsk/Tysk

Peter Aaquist NissenPeter Aaquist Nissen
Fysik/Kemi

Regnar Lindskov Regnar Lindskov 
SimonsenSimonsen
Kemi/Fysik

Rune Wisbech Rune Wisbech 
CarstensenCarstensen
Kemi/Biologi

Sara FredriksenSara Fredriksen
Samfundsfag/Historie

Since Isabella Since Isabella 
NielsenNielsen

Kinesisk/Engelsk

Trine Leck KæselerTrine Leck Kæseler
Kemi/Dansk

Steen MadsenSteen Madsen
Samfundsfag/Dansk

Carina Høst BarrettCarina Høst Barrett
Sekretær

Lisbeth KragelundLisbeth Kragelund
Sekretær

Mariane Dohm Mariane Dohm 
BørstingBørsting
Sekretær

Greta LaursenGreta Laursen
Bibliotekar

Laila Fauerskov Laila Fauerskov 
DuchDuch

Psykolog tilknyttet 
skolen

Henrik Hundahl Henrik Hundahl 
PedersenPedersen

IT-supporter tilknyttet 
skolen

Charlotte RinggaardCharlotte Ringgaard
Informationsmedar-

bejder

Max KjærMax Kjær
Pedel

Bo AndersenBo Andersen
Pedelmedhjælper

Søren Werbes Søren Werbes 
HempelHempel

Servicemedarbejder

Tor Asbjørn Tor Asbjørn 
ThirslundThirslund

Servicemedarbejder

Gitte BillesøGitte Billesø
Rengøringsassistent

Mona SørensenMona Sørensen
Rengøringsassistent

Khaizi Zaw KhaiKhaizi Zaw Khai
Rengøringsassistent

Søren HedegaardSøren Hedegaard
Sanitør

Heller Faber  Heller Faber  
ØstergaardØstergaard
Køkkenleder

Jette JacobsenJette Jacobsen
Kantineleder

Alice CravachAlice Cravach
Servicemedarbejder
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