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Skoleåret startede i coronaens skygge med selvtest, coronapas og mange 
smittede. Heldigvis lysnede det efter jul. Det mærkede vi for alvor, da vi 
samledes om musicalen Allan i marts. Allan var en fantastisk forestilling 
med flot skuespil, rigtig god musik og imponerende scenografi. Musicalen 
var første tegn på, at vi er vendt tilbage til en mere normal hverdag. I løbet 
af foråret har eleverne arbejdet ihærdigt videre med at genoplive SGY’s 
fantastiske elevkultur efter Corona. Der har jævnligt været samlinger med 
sceneoptræden og konkurrencer, der giver et friskt pust i hverdagen, styrker 
fællesskabet og udgør et vigtigt bagtæppe for læring og faglig udvikling. 

Jeg havde min første arbejdsdag som rektor på Støvring Gymnasium den 
1. februar 2022, hvor jeg afløste Jytte Merete Knudsen, der havde været 
konstitueret rektor, siden Jens Nielsen gik på pension sommeren 2021. Fra 
første dag har jeg befundet mig rigtig godt på SGY. Elever og personale har 
taget godt imod mig og givet mig den bedst tænkelige start. Også Jytte og 
Jens’ sikre styring af skolen gennem mange år har gjort det let at overtage. 

Jeg har lært SGY at kende som en skole med et højt fagligt niveau, en stærk 
elevkultur og et dygtigt og engageret personale. Jeg glæder mig til de næste 
mange år på SGY! 

Et år med forandringer 

Anna Amby Frejbæk, 
Rektor

Det har været et forrygende første år som formand for bestyrelsen.
Min første opgave var at ansætte en ny rektor, efter at Jens Nielsen, der 
havde været meget vellidt blandt elever og lærere, havde valgt at gå på 
pension efter 22 år på posten. 
I Jens Nielsens fravær blev vicerektor, Jytte Merete Knudsen, konstitueret, 
og hun gjorde en flot indsats og løftede en stor ledelsesopgave hen over 
vinteren, hvor coronaen igen holdt sit indtog. 
 
Forud for ansættelsen af den nye rektor pågik en meget spændende og 
involverende proces, hvor elever og lærere gennem interviews beskrev deres 
forventninger til deres kommende rektor.
Efter jobsamtalerne var der ingen tvivl om, at Anna Amby Frejbæk var den rette 
kandidat til posten, da hun klart levede op til stillingsopslagets forventninger 
til job- og personprofil.
 
Der er nu gået et år, og jeg har haft lejlighed til at danne mig et godt billede 
af gymnasiet. Der er ingen tvivl om, at skolen er veldrevet, og at der er en 
særlig samarbejdende ånd. Det giver en rigtig god stemning og trivsel blandt 
eleverne, hvilket ikke mindst skyldes det meget engagerede og kompetente 
lærerkollegie.

Et forrygende år på SGY

Iben Bøgh Bahnsen, 
Bestyrelsesformand

Efter en lang periode med diverse restriktioner åbnede samfundet endelig 
helt – det samme gjorde SGYs sociale liv. Både 1.g’erne og 2.g’erne oplevede 
deres første gym-fester, alle 2.g klasser kom for første gang i 2 år på deres 
studieture, 3.g’erne fik endelig lov at holde en normal sidste skoledag og 
generelt kom der gang i en helt masse fantastiske, gamle såvel som nye 
traditioner. Specielt de berygtede og for mange elever altafgørende sofapoint, 
der samles ved forskellige konkurrencer og arrangementer i løbet af året, 
kunne igen vindes i virkeligheden fremfor digitalt. Alt sammen selvfølgelig i 
SGY-åndens ånd:)

På den mere triste side blev vi desværre nødt at sige farvel til vores alle 
sammen kære Jens og Jytte! Heldigvis er den nye rektor, Anna, på bedste 
vis trådt til, og hun er allerede blevet en integreret og uundværlig del af 
hverdagen her på gymnasiet.

I elevrådet glæder vi os til endnu et godt skoleår, hvor det sociale liv og 
fællesskabet på SGY, forhåbentligt fremfor coronasmitten, kan få lov at 
blomstre!

Sociale aktiviteter og sammenhold 

Mathilde Gregersen og 
Silja Svenningsen,
Elevrådsformandsskabet
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STUDENTER 2021

Årets første studenter

Naja Lodberg Isaksen, 3.a

Sofie Rejnhold Søndergaard, 3.c

Magnus Nøddebo Melgaard Jensen, 3.d

Årets sidste student

Signe Lauridsen Vorgod, 3.ey

Mandag den 21. juni sprang årets første studenter ud. I 

alt 156 glade studenter blev det til i løbet af tre dage. 

I år blev hele tre studenter udklækket mandag kl. 10. 

Da huerne var sat på, og familie/venner havde kram-

met og lykønsket, fik de tre elever hver overrakt en 

buket blomster af skolens rektor Jens Nielsen. Derefter 

fik de tre nybagte studenter den prestigefyldte opgave 

at hejse skolens flag som en markering af, at stud-

enterugen nu var skudt i gang. 

Tirsdag og onsdag fortsatte festlighederne, og studen-

ternes pårørende stod klar med blomster, gaver og 

bobler.

Onsdag eftermiddag fik årets sidste student æren af at 

tage flaget ned.
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DIMISSION
De lange røde og hvide lameller dannede traditionen tro et imponerende tag over skolens dimission, da 156 

studenter blev fejret i skolens hal af personale og – heldigvis – to pårørende per elev. Stemningen var tårnhøj. 

Det mærkedes tydeligt, at studenterne havde glædet sig til at ønske hinanden tillykke med et veloverstået 

treårigt forløb og ikke mindst udståelsen af flere måneders Corona-nedlukning.

I sin tale til dimittenderne fokuserede rektor Jens Nielsen netop på den udholdenhed og ikke mindst opfind-

somhed, som gymnasiets elever har udvist de seneste halvandet år: ”Coronatiden har kostet (…) I har holdt 

ud. I skal som generation have den allerstørste tak. (…) I har vist, at når nu noget er umuligt, så må man prøve 

noget andet. Niels og Esben får med rette ros for at tage mange initiativer. Men uden fællesskabet, så havde 

alt det sjove ikke været muligt. Sammen fik I det til at ske.” 

Årets dimission var derudover indhyllet i musiske indslag fra 2.g Mu, ”Rygrad” og ikke mindst en selvskrevet, 

musikalsk hyldest fra 3.g til afgående rektor Jens Nielsen. Underholdningen stod 1.g og 2.g elever for. De-

res dimissionsshow var skabt på baggrund af præmissen ”Vi må lære at lave et show/en film uden Esben og 

Niels”. Som en del af showet havde eleverne allieret sig med en flok lærere, som havde indvilget i at ”genind-

spille” en del af filmen ”Druk” – nu i SGY-version.

 

”Vi’et. Fællesskabet. Alle på Støvring Gymnasi-

um er en del af et projekt, som går ud på at skabe 

en så god skole som muligt. Man kunne kalde det 

SGY-ånden. Jeg ved godt, at det lyder som en 

kliché, og at vi har snakket meget om det. Men det 

er der en grund til – for det er helt unikt.”

Elevtaler Kathrine Weinkouff Hansen, 3.a
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Farvel til Jens

Melodi: Du kom med alt det, der var dig 
Tekst: Esben Bjerre

Vers 1
Tre skønne år er nu forbi
Vi siger tak til dig fordi
Du i os vakte modet
Her du en promille ser
Af alle du har inspireret
Og det steg dig ikke til hovedet

Vers 2
På skolen skabte du en ånd
Om at her går vi med hånd i hånd
Og frihed under ansvar
Du vakte noget helt unikt
En kraft så ganske magnifik
Som alle her vil bevar’

Vers 3
En æra slutter nu og her
Vi ønsker dig en sikker færd
Du søger nye havne
Tak for alt det du har gjort
Du skabte her noget virkeligt stort
Vi vil dig alle savne

AFSKED MED 
REKTOR JENS NIELSEN

 

”Der findes et særligt Jens-Nielsen-DNA her på sko-

len; et JN-DNA. Det handler om solid, målrettet under-

visning. Demokratisk undervisning. Respekt. At se det 

hele menneske. At give ansvar. Learning by doing.”

 

Niels Ole Vonsild, tidligere bestyrelsesformand
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Efter 22 år i rektorstolen på Støvring Gymnasium sagde Jens Nielsen før sommerferien stop og forlod 

posten ved udgangen af skoleåret 2020/2021.

Ved en reception på Støvring Gymnasium torsdag den 12. august blev Jens fejret og hyldet for sin 

store indsats for skolen i de mange år. Det var hverken små eller få ord, der i løbet af receptionen 

blev udøst over hovedpersonen. Alle som én var talerne med til at tegne et billede af en utrætteligt 

kæmpende ildsjæl, som har levet og åndet for denne skole, dens medarbejdere og ikke mindst dens 

elever.

I talen fra elevrådsformandskabet blev ord som ”omsorgsfuld”, ”betænksom”, ”forstående” og ”uerstat-

telig” fremhævet. De forklarede: ”Forståelsen for eleverne kommer af, at du altid viser interesse for, 

hvad de enkelte elever går og laver. Du ses tit gå over til elever i en sofa og spørge, hvilket fag de har, 

eller hvad de er i gang med. Den synlige interesse har gjort, at elevernes forhold til dig er helt excep-

tionelt”. Det er ikke for ingenting, at Jens af tidligere elever blev kaldt ”Jensefar”.

Det er en særlig karakter, der er gået på pension. Så særlig, at han i juni 2020 blev dekoreret med et 

ridderkors for sit virke som rektor. Tidligere bestyrelsesformand Kirsten Bundgaard indstillede ham 

med følgende begrundelse: ”Du har i din tid som rektor haft hjertesager, som du utrætteligt har kæm-

pet for. Og du er lykkedes med dem: Det er dit engagement på det internationale område, dit engage-

ment i elevinddragelse og dit store fokus på sårbare unge.” 

 

Tak for indsatsen Jens! Både den og du som menneske vil blive husket på Støvring Gymnasi-

um. Tak for dit store bidrag til den helt særlige SGY-ånd, som skolen er så stolt af!
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VELKOMMEN TIL  
ET NYT SKOLEÅR 

Den 10. august 2021 tog en flok veloplagte 
tutorer imod de 148 nye 1.g-elever. Den 
opstillede soundboks var skruet godt op, så 
1.g’erne blev mødt af et lydmix af blandt andet 
”Første skoledag” af Hr. Skæg og ”Highway to 
hell” af AC/DC. 
Herefter samledes eleverne ved scenen, hvor 
konstitueret rektor Jytte Merete Knudsen bød 
velkommen og ønskede eleverne tre gode 
år på skolen med: ”God undervisning, høj 
faglighed, rigtig gode venskaber, masser af 
gode oplevelser sammen og højt humør”. 
Fokus denne første skoledag var at lære sine 
nye klassekammerater at kende, udlevering 
af bøger, it-introduktion og selvfølgelig rund-
visning på skolen. 

NY ELEV 
PÅ SGY 

 

”Jeg har hørt rigtig meget godt om SGY. Her skulle være et godt fællesskab. Det vil jeg gerne være en del af.”

Elevsvar på valget af netop Støvring Gymnasium
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HYTTETUR FOR 1.G
Mandagen efter skolestartsugen tog den første 
1.g-klasse på hyttetur til Næsgården ved Madum 
Sø. De resterende 1.g-klasser fulgte trop i da-
gene efter. 

Turene begyndte med den traditionsrige 15 
kilometer cykeltur, hvorefter tutorerne havde 
sammensat et sjovt og varieret program for de 
enkelte klasser, så de kunne blive rystet godt 
sammen. 
Blandt de mange aktiviteter var diverse OL-dis-
cipliner, rundbold med glidebarer, kagekonkur-
rence, indendørsbrætspil i regnvejr, søbadning, 
blinddating, pandekagebagning, skræm-
megemme og bålhygge. 

Alt i alt blev det til nogle helt fantastiske hytteture.
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HIP HIP HURRA! 
SGY FEJRER 43-
ÅRS FØDSELSDAG

Skolens fødselsdag blev på festlig vis markeret med masser af kage, hygge og musikalsk underholdning fra 
årets musical-kor og ikke mindst point til den vigtige sofakonkurrence. Hele fællesarealet sydede af aktivitet 
og kreativitet.
Carina Barrett, Anne Sofie Nørsøller og Jakob Fløe havde fået det ærefulde job at være dette års hårde men 
retfærdige dommere i den traditionsrige kagekonkurrence mellem skolens klasser. De skulle dermed smage 
sig igennem intet mindre end 18 kager. Udover smagen vurderede dommerne også pyntning af kagen, 
præsentation, tema og udklædning.
Der var givet gas på opfindsomhed og engagement, og klasserne gav de tre dommere en total-oplevelse for 
alle sanser og de blev udsat for lidt af hvert – 2 bryllupper og 1 begravelse, Easy on Air Lines, safari, gale 
videnskabsmænd, Crime Scene, nytårsaften, hyggeligt lejrbål, (se)x on the beach, Mr. Wordwide, Gender 
reveal, familieferie til Haveje m.fl.
Med fyldte maver og sukkerchok kunne dommerne efter endt votering udråbe 1k (De gale videnskabsmænd) 
som vinder af årets kagekonkurrence på SGY med begrundelsen: ”flot hjemmelavet kage, som smagte både 
frisk og sødt og med en lækker frosting. Fed præsentation hvor alle i klassen var involveret, og desuden var 
der både lydeffekter og røg”.
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2. pladsen gik til 2ez og Easy on Air Lines, hvor 
dommerne både skulle igennem check-in og endda 
checkes af narkohunden inden afgang til Hawaii.

3. pladsen gik til 2c og deres Crime Scene, hvor 
dommerne blev involveret i opklaringen af et mord. 
Mulige gerningsmænd var linet op, og politiets tekni-
kere havde travlt. 

”Stort tillykke til vinderne og en kæmpe tak 
til alle for at gøre dagen til en fest”
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Fredag d. 10. september kunne vi endelig igen 
afvikle den årlige idrætsdag. Dagen startede med en 
fælles opvarmning, som traditionen tro blev afholdt af 
idrætslærer Martin Kraglund. 

Derefter blev der taget hul på de mange discipliner. 
Disciplinerne bestod af både indendørs- og udendørs 
aktiviteter. Indendørs stod den på bordtennis, dans, 
volleyball og skak og udendørs var der bl.a. fodbold, 
hockey og rundbold. Vejret viste sig fra sin bedste 
side med masser af solskin, og stemningen og de 
traditionsrige kostumer var helt i top:-)

I et tæt kapløb blev 2.d den samlede vinder af 
idrætsdagen med 2.x og 2.ez på de følgende plads-
er.

IDRÆTSDAG
SGY 

BEVÆGER 
DIG
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3g’ernes kulmination på deres 8-ugers trænings-
forløb fandt sted virtuelt allerede i 2g på grund af 
Corona. Men de selvsamme elever skulle ikke sny-
des for den fælles afvikling af et rigtigt motionsløb, 
så uden de foregående træningsuger, der normalt 
hører til, blev de alle sendt afsted på 5 km ruten i flot 
solskin onsdag formiddag. 

Efter 19 minutter og 40 sekunder kom dette års 
hurtigste løber i mål og få sekunder efter de næste. 
Herefter kom eleverne i mål én for én indtil sidste 
løber var tilbage på skolen. 

 
SGY-LØBET

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

Årets hurtigste løbere:

Piger 2021:
1.     Ida Janum Riis, 3ey, 25:26
2.     Sif Bay, 3ey, 27:22
3.     Cecilie Maagard, 3c, 27:37

Drenge 2021:
1.     Magnus Haugaard, 3x, 19:40
2.     Andreas Tange, 3x, 19:59
3.     Jacob Reeslev, 3x, 20:19
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ELEVINITIATIVER
 
Gennem skoleåret har forskellige elev-
grupper taget initiativ til aktiviteter på 
skolen, bl.a. suit-up-dag, valentinsuge og 
sneboldkamp. 

I anledningen af valentinsdag havde 
ve- og veludvalget sørget for, at ugen 
stod i kærlighedens tegn. Der blev spredt 
god stemning på skolen, da der skrevet 
kærlighedshilsner, fundet kærligheds-
match, solgt valentinskage i kantinen og 
holdt dagens kvinde, ligesom der udkom 
en valentinsedition af brødkassen, hvor 
der blev drøftet kærlighedsdilemmaer.

   SGY-
ÅNDEN         

VALG AF SOFAGRUPPER
Året igennem konkurrerer skolens klasser mod hinanden 
i forskellige konkurrencer for at samle point til det kom-
mende skoleårs sofagruppevalg. 
Sidste år vandt 3.d konkurrencen, og de havde derfor 
førstevælgerretten i begyndelsen af dette skoleår. Som 
ventet valgte de den eftertragtede grå sofa i hjørnet af 
Graven. 3.x og 3.ey stod for det dramatiske – og under-
holdende – højdepunkt, da de grundet pointlighed skulle 
konkurrere om 2. og 3.-valget.
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RØDE KORS
 

 INDSAMLING
I anledningen af landsindsamlingen søndag d. 
3. oktober havde vi besøg af Anders Ladekarl, 
der er generalsekretær i Dansk Røde Kors. 
Anders Ladekarl fortalte om en del af organi-
sationens mange indsatser rundt om i verdens 
brændpunkter.

Et rekordstort antal elever fra Støvring Gym-
nasium deltog i landsindsamlingen, og det var 
derfor velfortjent, at indsamlerne i konkurrence 
med de øvrige gymnasier vandt sodavand til 
hele skolen.

LØB FOR UKRAINE
Som følge af den russiske invasion af Ukraine 
blev der afholdt støtteløb omkring søerne til for-
del for Ukraine arrangeret af ambassadørerne 
for Røde Kors. Eleverne løb sig til 43.000 kr, 
som er blevet doneret til fordel for Ukraine.

Tusind tak til ambassadørerne fra Røde Kors, 
som fik planlagt et løb for alle eleverne - ret sejt 
gået!
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DYRK SPROGET
I slutningen af november var gymnasiets 2.g’ere til sprog-
dag, hvor forskellige kreative projekter blev fremstillet 
på sprog som fransk, kinesisk, spansk og tysk. Eleverne 
lavede film omhandlende emner som ungdomskultur, klima 
og miljø, sport, madkultur og det gode liv med henblik på at 
sammenligne ungdomskulturen blandt danske og uden-
landske unge. 
Hos eleverne herskede der god stemning, og mange nød et 
tiltrængt afbræk med anderledes og spændende sprogun-
dervisning. Med deres videoer deltog eleverne i en lands-
dækkende konkurrence om forskellige præmier til deres re-
spektive sproghold. Dagen blev afsluttet med fællesspisning 
for alle deltagende klasser. 

August og Jacob, 2ez

1.G KAMPAGNEFILM
 
Fredag den 26/11 boblede skolen af kreativitet, 
da alle 1.g’erne lavede kampagnefilm i forbin-
delse med lommefilmskonkurrencen “Drik 
mindre oplev mere”. Eleverne skulle komme 
med deres bud på, hvordan man får unge til at 
drikke mindre. Eleverne havde kun små 5 tim-
er til at idéudvikle, udarbejde skudlister, optage 
og redigere, og der var kamp til stregen, da der 
skulle udvælges 2 film, som skulle gå videre til 
hovedkonkurrencen.

Det blev kampagnefilmene "Den ideelle mand" 
og "Daten” der gik videre. Den førstnævnte 
er produceret af Thomas, Linea, David, Mille 
og Emil fra 1.e, og den anden af Rune, Ejda, 
Anne Sofie og David fra 1.b.
Det er Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, 
der står bag projektet ”Fuld af liv”. I alt deltager 
5000 gymnasieelever i konkurrencen.

FAGLIGHED
OG

TALENT
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I april havde det elevdrevne 
temadagsudvalg arrangeret en 
temadag om stereotyper.
Efter en fælles opstart i hallen blev 
formiddagen brugt på forskellige 
workshops om bl.a. Porno Lasse, 
clairvoyance, religion og tro, rolle-
spil samt vildmarken.  

Efter frokost var der fælles afslut-
ning i hallen med optræden af en 
hypnotisør, der havde godt styr på 
sit publikum.

Elevtemadag
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FAGLIGHED
OG

TALENT

NORDJYSKE 
NYSKABERE
Som opstart blev der i september afholdt en 
heldagsworkshop på gymnasiet. Der blev idéud-
viklet til den store guldmedalje og dagen sluttede 
med en pitch-konkurrence foran et mindre dom-
merpanel – ala Løvens hule.

2 dage i slutningen af september deltog vores 4 
hold i innovationskonkurrencen Nordjyske Nys-
kabere, i en 2-dages workshop på Tranum Hotel. 
Mange nordjyske gymnasier deltog i denne første 
del af konkurrencen.

Det var nogle intense dage med mange timers 
arbejde og ikke meget søvn. Der blev idéudviklet 
og arbejdet på pitch til den store guldmedalje. 
Arrangørerne stod klar med kyndig vejledning til 
alle holdene og opholdet blev afsluttet med en 
pitch-konkurrence. SGYs egne TravelSafe (Mads 
(3.b), Bertil (3.d), Johannes (3.d) og Laurids (3.a)) 
leverede et så flot pitch af deres projekt, at de 
kunne komme hjem med en flot 2. plads og en 
kæmpe Guldbarre.

AKADEMIET
Nordjyske Gymnasiers Akademi (Akademi-
et i daglig tale) er et særligt tilbud til inter-
esserede elever med lyst til at tage en lidt 
anderledes faglig udfordring op. Støvring 
Gymnasium deltager i tæt samarbejde med 
andre Nordjyske gymnasier hvor eleverne 
kommer til at arbejde sammen på kryds og 
tværs. Tilbuddet er for 2.g’ere og fordeles på 
alle 3 fakulteter, men på grund af sidste års 
nedlukning har de nuværende 3.g’ere fået 
tilbud om at komme med igen i år.

Torsdag den 3. marts besøgte fem elever 
Aalborg Universitet i forbindelse med deres 
deltagelse i Akademiet – Sundhed, naturv-
idenskab og teknologi. Første halvdel af 
dagen bød på oplæg om mulighederne for at 
studere på Aalborg Universitet med fokus på 
sundhed, naturvidenskab og teknologi, samt 
foredrag fra forskere. 
Anden halvdel af dagen gik med besøg i 
laboratorierne med både rundvisning og-
småøvelser ved tre forskellige institutter. 
Blandt andet besøgte vi både et orme- og 
et fluelaboratorie, hørte om forskning i glas 
til smartphones, så hvordan robotteknologi 
blev anvendt indenfor rehabilitering af folk 
med funktionsnedsættelser og hvorfor man 
udfører forsøg, hvor man udsætter (frivillige) 
forsøgspersoner for smerte gennem f.eks. 
kulde, varme, tryk, elektriske stød og chili på 
huden.
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KINESISK NYTÅR
I Kina er farven rød glædens farve, og derfor var 
størstedelen af eleverne klædt i rødt, da der blev 
holdt Kinaaften for at fejre det kinesiske nytår. 
Eftermiddagen forløb med kalligrafi, te-ceremoni, 
fællessang samt produktion af nytårskort, inden der 
var konkurrencer i spisepindefærdighed, chilispisning 
og skrifttegn. I en tæt dyst blev skrifttegnskonkurren-
cen vundet af 2.g-holdet. 
Arrangementet blev afsluttet med fællesspisning, der 
bestod af en kinesisk inspireret buffet.  

POLITISK DEBATKLUB
 
Der er startet en elevstyret politisk debatklub på Støvring Gymnasium. Målet med klubben er at lave 
en elevstyret klub, der bl.a. skal give elever, der har interesse i politik mulighed for at mødes med 
ligesindede uanset om man er grøn, blå, lilla, rød eller turkis samt lave arrangementer for alle dele af 
skolens elever.

Debatklubbens første arrangement var et besøg af Jeppe Søe. Indledningsvist berettede Jeppe Søe 
om tankerne bag partiet Moderaterne, som han stiftede sammen med den forhenværende statsminis-
ter Lars Løkke Rasmussen i et forsøg på at gøre op med blokpolitikken. Efterfølgende var spørgelys-
ten stor, og der blev bl.a. spurgt ind til det manglende partiprogram.

I december havde debatklubben besøg af en ganske anderledes kommunalpolitiker. Hussein Ali, 
som stillede op til kommunalvalget for Konservative i Københavns Kommune, er 23 år, studerende, 
efterkommer af irakiske flygtninge og særdeles aktiv på det sociale medie TikTok, hvor han har over 
60.000 følgere. 
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VELKOMMEN TIL ANNA
Den 1. februar tiltrådte Anna Amby Frejbæk som rektor på 
Støvring Gymnasium. Anna blev budt velkommen til skolen på 
en onsdagsamling, hvor elevrådsformanden, Mathilde Greger-
sen, interviewede Anna, og vi blev bl.a. klogere på hendes livret.

Sin første tid brugte Anna på at lære skolen, eleverne og medar-
bejderne bedre at kende, hvilket blandt andet kom til udtryk ved, 
at hun tilbragte en formiddag som kantinemedhjælper.

Medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, rektorkollegaer, eksterne 
samarbejdspartnere og elever var mødt op til tiltrædelsesre-
ception for at byde den nye rektor velkommen. PR-formand og 
bestyrelsesmedlem Steen Madsen indledte talerækken, hvor-
efter flere taler og musikalske hilsner fulgte. Anna rundede selv 
arrangementet af ved at slå fast, at hun håber på og regner med 
at være rektor på Støvring Gymnasium i mange år fremover.
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BIOLOGI
Onsdag bød på Zoologisk museum, hvor der blev set på arternes 
udvikling gennem evolutionen, hvor især udstillingen af den fossile 
sauropod Misty var imponerende. 

Torsdag besøgte vi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 
Her blev vi mødt af Prof. Barbara Ann Halkier og efterfølgende 
Assoc. Prof. Hussam Hassen Nour-Eldin, som hver især holdt 
en forelæsning om genmodificerede afgrøder og forskningen på 
området. Forelæsningerne var utrolig spændende og lærerige. 
Herefter tog nogle fra klassen sammen med Jacob videre til 
Experimentarium, hvor man blandt andet kunne teste kroppens 
fysiologi, lære mere om immunforsvaret og Coronavirus.

Fredag drog vi mod København Zoo. Her startede dagen med at 
gå rundt i haven for at kigge på de flotte dyr. Efterfølgende mød-
tes vi i Skoletjenesten, hvor vi skulle lære om dyrs anatomi og 
morfologi, undervist af Helle. Undervejs observerede vi tre forskel-
lige dyr både udenpå og indeni. Vi skulle dissekere en kakerlak, 
en mus og en høne. Grænser blev rykket, men det var spæn-
dende og lærerigt. 

Tak for en fantastisk tur! 
Julie U og Sif, 3.y

MUSIK
Musik A var i København, hvor vi bl.a. besøgte Mogens 
Dahls koncertsal og hørte om stedet og det at drive en 
privat koncertvirksomhed. Senere på dagen besøgte vi en 
dansk filmkomponist, der havde inviteret os ind i sit studie. 
Det var vildt spændende, og han fortalte meget beredvil-
ligt og gav masser af eksempler på musik, han var i gang 
med. Det var virkelig godt. Om aftenen var vi i operaen for 
at høre La Bohéme, og det var selvfølgelig helt magisk. 

A-NIVEAU I 
KØBENHAVN
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MUSICAL ALLANMUSICAL ALLAN
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ELEVSKREVET MUSICAL 
PÅ STØVRING GYMNASIUM
I slutningen af september mødtes hele musical-
holdet for at tage hul på årets forestilling. Projektet 
var i år elevstyret, og det var Emilie (3.c), Johanne 
(3.ey), Magnus (2.ez) og Casper (3.c), der havde 
skrevet manuskriptet. Musicalen Allan er inspireret 
af Aladdin. Dog er der ingen Aladdin, men derimod 
en 18-årig dreng, der hedder Allan, som møder 
sheikens datter Medina på en charterferie.

Forestillingen var underholdende, morsom og fest-
lig. Gennem en generalprøve og tre aftenforestil-
linger blev publikum tryllebundet.

Foruden skolens musiklærere og billedkunstlærer 
har i alt omkring 60 af gymnasiets elever på forskel-
lig vis været inddraget i forberedelsen til og op-
førelsen af musicalen, og de skal have en stor tak 
for deres indsats. Uden deres hjælp havde det ikke 
været muligt at lave en så succesfuld musical. Vi 
glæder os allerede til næste gang, der skal være 
musical på Støvring Gymnasium.
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MARIAGER SALTCENTER
I slutningen af september var alle 1.g klasserne på besøg på Mariager Saltcenter i forbindelse med et NV-forløb. 
Emnet var ikke overraskende salt-orienteret, men det var mere end bare salt. De faglige elementer fra NV kom 
i spil i saltbadet og der blev arbejdet med hvordan saltopløsninger kan danne energi – en teknologi som firmaet 
Saltpower har udviklet. 

Derudover prøvede klasserne at fremstille syde salt, besøgte saltminen og ikke mindst fik de modigste en for-
smag på vinterbadning i Mariager fjord. Højdepunktet var en tur i saltbadet, hvor saltkoncentrationen er som i 
det døde hav.

PÅ TUR

3.EY I KØBENHAVN
Vi startede ud onsdag med en byvandring rundt i 
København med “Gadens Stemmer”. Men bom bom 
det skete ikke, da guiden aldrig dukkede op. Jacob og 
Kenneth valgte så at kompensere for den ærgerlige 
situation ved at lære os at spille “tænkeboks” - hvilket 
til gengæld var en kæmpe succes! 
Den gode stemning fortsatte på comedy zoo til open 
mic, hvor Støvring endte med at være en del af 
showet.

Torsdag var alle klar fra start. Vi tog ud på Amager og 
kiggede på natur i Kalvebod fælled. Dagen bød dereft-
er på en tur til Nationalmuseet for blandt andet at se 
deres populære vikingeudstilling. 
Herefter fik vi endelig vores byvandring guidet af 
Daniel den tidligere hjemløse i det fredede Christi-
anshavn. Det var en speciel oplevelse og gav et andet 
perspektiv af lamper og skæve huse mm. 

Fredag tog vi et smut ud til Amager forbrænding på en 
gå-/løbetur op ad CopenHill, der med en højde på hele 
85 meter fik trænet lærernes ben noget mere end en 
normal arbejdsdag på SGY. 
Eftermiddagen bød herefter på et foredrag og fælles-
sang om Grundtvig på Vartov. Lederen af Grundtvigs 
akademi, Ingrid Ank førte os grundigt igennem Grundt-
vigs liv og virke, hvor hans indflydelse på især højsko-
lerne blev diskuteret. 
Vi blev især meget inspireret af Grundtvigs tanker om 
skole uden eksamen og karakterer. 

Sebastian & Johanne, 3.ey
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2.B PÅ VIKINGETOGT
Onsdag morgen d. 8. december drog 2.b på vikinge-
togt. Vi havde forberedt os på en ekstremt kold tur, men 
også en hel del hygge og læring. Nogle mødte op i 
flyverdragt og andre med halstørklæder op til ørene. 

Første stop var Lindholm høje i Nørresundby, hvor vi så 
en masse vikingegrave.  Her lærte vi om hvordan man 
kunne kende forskel på de forskellige grave, derudover 
også forhistorien bag. 
Det var meget lærerigt og spændende, dog en smule 
koldt. På første stop påbegyndte vi også vores hjem-
melavede Podcasts, som skulle få unge til at blive mere 
interesseret i vikingetiden. 

Andet stop var vikingeborgen Aggersborg i Løgstør, 
som er Harald Blåtands største ringborg. Den ligger ud 
til Limfjorden, og var derfor rigtig praktisk i vikingetiden. 

Sidste stop var Fyrkat i Hobro. Her havde vi to vi-
kinge-interesserede guider med, og de fortalte om livet 
som viking. Her fik vi hjemmebagte boller og varm 
kakao opvarmet på Trangia. Derudover afsluttede vi 
også vores hjemmelavede Podcasts. Herefter gik turen 
hjemad, hvor vi kunne få varmen.  

Sofie & Signe, 2.b
2.AY PÅ KEMITUR
 
I oktober besøgte 2.ay Instituttet Kemi & Biovidenskab 
på Aalborg universitet, som en del af projektet Viden 
Skaber. Her undersøgte de klimaforandringernes effekt 
på planter og de betydninger dette har for planteavl og 
økosystemer. 

3.X I KØBENHAVN
 
Vi i 3.x har oplevet den danske nationalisme på Na-
tionalmuseet samt Frederiksborg slot i Hillerød. Udover 
det faglige indhold, blev der klassehygget i fritiden med 
fælles spisning, fælles rundvisning på Nørrebro og 
stand-up på comedy zoo. 

Victor Eliasen, 3.x
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NU' DET JUL
Den sidste uge i november blev der julehyg-
get og juleklippet i klasserne, og efterhånden 
indtog julepynten en stor del af skolen. Der var 
sofapoint på spil om bl.a. den længste guir-
lande og det flotteste julepynt.
Onsdag d. 1. december stod nisserne Alexan-
der, Christian og Peter og bød alle eleverne 
på chokolade og med et ønske om en dejlig 
december.
Heller ikke vejrguderne ville holde sig tilbage 
med julepynten, hvilket resulterede i, at under-
visningen d. 2. december blev virtuel, da store 
mængder sne gjorde vejene ufremkommelige.
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JULETRADITIONER
Der er mange traditioner forbundet med de-
cember. Igen i år fik coronaen sat sit præg på 
nogle af dem. Der blev ikke nogen traditionel 
juleafslutning. Vi måtte nøjes med en samling i 
hallen med julekalender, musikalsk underhold-
ning og optakt til elevrådsformandsvalg.
Heldigvis blev nogle traditioner holdt i hævd. 2.c 
stod for årets fortolkning af juleevangeliet, og 
2.d stod for luciaoptaget.
Måske blev der også skabt en ny tradition, da 
Springvandsudvalget solgte æbleskiver i en 
frokostpause.
Juleevangeliet og en musikalsk julehilsen fra 
Musik A findes vha. nedenstående QR-kode til 
'Ugeskrift 51'. 

Ugeskrift 51
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GALLAFEST MED LANCIER
De fornemme gallakjoler blev efter lang ventetid atter vist frem. 3.g’erne hyggede med 
spisning, inden der blev danset lancier i hallen. Sarah Uhrenholt og Ellen O’Connor Bak, der 
begge er studenter fra SGY, stod for den kyndige bedømmelse af dansen. 

Årets bedste kvadrille kom fra 3.c, dog med en smule hjælp fra 3.d, mens årets par blev 
Nanna fra 3.c og Rasmus fra 3.x. 
Blandt 2.g’erne vandt 2.d for bedste kvadrille, og Magnus og Sara fra 2.ez blev årets par. 
1.x vandt både for årgangens bedste kvadrille og par. 
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Inden det blev tid til at vise lanciertrinene frem, var der spisning for 3.g-eleverne 
i fællesarealet.
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 Med den røde løber rullet ud og bobler skænket i glassene kunne mediefag endelig holde 
filmgalla. Den plejer at blive afholdt i maj måned, men på grund af Covid-19 har det ikke 
været muligt de sidste par år, så glæden var stor, da det igen var muligt. Eleverne mødte op 
i festtøj og med store forventninger om at lige netop deres film måske skulle vinde en pris.
I år kunne der vindes 12 priser i i alt: Bedste billeder, Bedste lydside, Bedste klipning, Bed-
ste idé, Bedste anslag, Bedste filmiske øjeblik, Bedste mandlige skuespiller, Bedste kvinde-
lige skuespiller, Bedste kortfilm, Bedste coronapostkort og to publikumspriser.
Årets værter var Cecilie Maagaard fra 3.c og Marie Louise fra 3.a og dommerpanelet bestod 
af Andreas Sørensen og Mads Holm, som begge er tidligere elever på SGY og inkarnerede 
filmnørder.

Og hvem vandt så de forskellige priser? Det blev holdet bag Stjerneskud, som løb med flest 
statuetter - 5 blev det til i alt bl.a. Bedste kortfilm og publikumsprisen. De får således den 
eftertragtede plads på væggen i mediefagshuset. Det gør Jacob Tang Severinsen også for 
prisen Bedste coronapostkort. Filmen Den Anden vandt bedste lydside. Bedste idé og Bed-
ste filmiske øjeblik gik til kortfilmen Burde Man, Silja fra 2.ez vandt prisen for Bedste klipning 
for hendes coronapostkort. Marius Holmgaard fra 2.d vandt overlegent publikumsprisen for 
Bedste coronapostkort.

FILMGALLA 2021 
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FILMGALLA 2022 
 I starten af juni var den røde løber atter rullet ud, og der var 

skænket bobler i glassene, da der var filmgalla. Årets værter var 
Cecilie Maagaard fra 3.c og Marie Louise fra 3.a og dommer-
panelet bestod som flere gange tidligere af Andreas Sørensen 
og Mads Holm.

I år var der 11 filmpriser på højkant: Bedste billeder, Bedste 
lydside, Bedste klipning, Bedste idé, Bedste anslag, Bedste 
filmiske øjeblik, Bedste mandlige skuespiller, Bedste kvindelige 
skuespiller, Bedste 1.g film, Bedste film og publikumsprisen.

Prisen for Bedste film gik til ”Rosen”, som er lavet af Liv (2.d), 
Cecilie (2.d), Emma (2.b) og Majbritt (2.x). De vandt også prisen 
for bedste lydside.

Bedste 1.g-film gik til ”Presset Under”, som er produceret af 
Lasse, Simon, Julie, Emma og Dina fra 1.x. Filmen vandt tre 
priser yderligere: Bedste billeder, bedste klipning og publikum-
sprisen. Bedste anslag og bedste filmiske øjeblik gik til filmen 
"Metanoia", der er lavet af Mille, Dea, Mathilde og Stine fra 
2.b Mathilde fra 2.b vandt også prisen for bedste kvindelige 
skuespiller og den bedste mandlige skuespiller gik til Johan fra 
2.b. Bedste ide blev vundet af Bertram (2.b), Jonathan, Magnus 
og Jacob Tang fra 2.ez med deres film "Puslespillet".
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2.AY ROM
I uge 17 har vi i 2.ay været i Italiens dejlige 
hovedstad Rom. Vi har gået Roms gader tynde 
mellem de mange kulturelle og fascinerende 
bygninger og seværdigheder! Vi fik en smag 
af deres lækre mad samt vin, som vi nød i den 
dejligt varme sol. 
Tak for en rigtigt god og vellykket tur og tak til 
vores skønne lærer, der ledte og støttede os 
igennem byen.

2.C OG 2.X PARIS
Det alsidige program bestod både af besøg 
ved Den danske Ambassade, Cité des sci-
ences et technologies og mere sædvanlige 
turistattraktioner som Triumfbuen, Eiffeltårnet 
og Montmatre.
Derudover besøgte klasserne også Disney-
land, hvor der blev arbejdet med mekanik i 
forlystelserne og fortællevirkemidler i Disney-
filmene.

UD I VERDEN 

2.D ROM
Romanen "Engle og dæmoner" dannede ud-
gangspunktet for studieturen til Rom. 

Omgivelserne var meget autentiske. På de 
smukke brostensbelagte gader nød vi de 
italienske retter under den bagende sol. Gade-
musikanter - og ikke mindst gadesælgere - var 
en del af den italienske oplevelse. Og som ek-
stra-oplevelse rundede vi tre lande, da vi besteg 
Den Spansk-fransk-italienske Trappe. Alt i alt en 
overordentligt succesfuld studietur.

- STUDIETURE 
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2.B BUDAPEST
Første dag bød på en samlet tur til Borghø-
jen i Buda med kabelbanen Siklo. Det var 
godt vi havde praktisk fodtøj med, for vi fik i 
gennemsnit gået 30.000 skridt om dagen.

Søndag morgen var vi på guidet cykeltur i 
den flade bydel Pest-bydel. Her var vi både 
forbi Stefans basilikaen, den grønne 
Szabadság-pladsen med mindesmærker og 
monumenter, Kædebroen, Parlamentet, Mar-
git øen, Várkert Bazár og Elizabeth broen. 
Om eftermiddagen gik turen til Ungarns 
nationalcirkus, hvor vi så akrobaterne på et 
meget højt niveau. Mandag tog vi bussen 
til Korda-studios, der ligger 25 km udenfor 
Budapest. Her fik vi et indblik i hvordan en 
filmproduktion blev planlagt fra A-Z. 
Den sidste dag i Budapest blev brugt på at 
filme turistguides og en tur i de varme bade. 
Vi sluttede aftenen af med en stor fælles-
spisning på en lokal restaurant. 

Samlet set var det en fantastisk tur, og vi fik 
både fagligt og socialt udbytte af turen. 

2.EZ BARCELONA
Vi havde en hyggelig tur, hvor vi oplevede en ny spændende kul-
tur og snakkede med de lokale mennesker i området. Det var en 
lærerig oplevelse, som gav os indblik i den selvstændighedskonflikt, 
der er mellem catalonierne og resten af Spanien. Efter en byvan-
dring var vi på Camp Nou, hvor vi så en kamp mellem Barcelona og 
Osasuna. 
Derudover var vi på bjergvandring til Montserat og ude at se nogle 
af Picassos værker fra hans tid i Barcelona. Der var også tid til at 
se nogle af de andre populære turistattraktioner som La Sagrada 
og Parc Guell, hvor vi fik en guidet rundtur.  Den sidste dag blev 
afsluttet med en fællesspisning, hvorefter turen gik hjemad med et 
meget forsinket fly.  
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FORÅRSFEST 2022

Så kunne vi endelig holde den traditionsrige forårsfest igen efter en 
pause på 3 år, og hvor var det bare fantastisk. Det blev en brag af en 
fest som blev skudt i gang med 1.g’ernes Melodi Grand Prix, hvor hver 
1.g klasse havde komponeret melodi og skrevet tekst til deres helt eget 
nummer. I år var der tre priser, der skulle uddeles: Bedste nummer, bed-
ste sammenhold og bedste sceneshow. 

Aftenens værter var Casper Thingaard Nielsen og Cecilie Maagaard fra 
3.c, og de leverede en forrygende ramme om aftenens program.
Dommerpanelet bestod af Steen Madsen, Mette Rasmussen, Johanne 
Bonde 3.ey og Sebastian Andersen 3.ey.
Mens dommerne voterede, var der musikalske indslag på højt niveau fra  
og Skolebandet. 

Og så kunne spændingen endelig udløses: Det blev 1.e. med sangen 
”Op på stolen”, som løb med prisen for bedste nummer, 1.a fik prisen for 
bedste sammenhold med sangen ”Ta’r den til skyerne” og 1.x fik prisen 
for bedste sceneshow med deres sang ”Hypo holder ikke”.
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Sidste del af festen foregik i 2.g’ernes kreative caféer. 
Her kunne man bl.a. opleve ægte Vildmarksstem-
ning hos 2.d, besøge Cirkus Fjollede Filur hos 2.ez, 
spise nachos og drikke corona hos 2.b, opleve ægte 
westernstemning hos 2.x, besøge junglen hos 2.c og 
komme til fars sommerfest hos 2.ay.

I alle caféerne var der fantasifuld udsmykning, 
lækkerier til ganen og udsøgt betjening.
2.ez vandt med deres cirkustema cafékonkuurencen 
foran 2.x og 2.ay.
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Humøret var højt, og kostumerne var farves-
trålende og mangfoldige, da skolens 3.g-elever tirs-
dag d. 31. maj endelig kunne fejre sidste skoledag.

Formiddagen begyndte med en omgang rundbold, 
hvor 3.g’erne havde udfordret lærerne. Det var et 
toptunet 3.g-hold mod en flok feststemte lærere, 
der kæmpede om sejren. Eleverne vandt den tætte 
kamp 22-18.
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 stod det på underholdning i form at sjove og kreative videoer, som alle klasserne havde lavet. 
Og så var der selvfølgelig også de traditionelle kåringer.

Showet blev styret af Jacob Tang Severinsen og Peter Tobberup fra 2.ez.
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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
Vicerektor/ 

Historie/Erhvervsøkonomi

Alexander Bjørn Alexander Bjørn 
OttesenOttesen

Matematik/Fysik

Anette Prestat IpsenAnette Prestat Ipsen
Dansk/Engelsk

Anne Sofie NørsøllerAnne Sofie Nørsøller
Religion/Historie

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

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

Christian Skjødt Christian Skjødt 
PedersenPedersen

Matematikvejleder/ 
Matematik/Psykologi

Rune Carstensen
Uddannelsesleder/ 

Biologi/Kemi

Cecilie Dalsgaard Cecilie Dalsgaard 
ThomsenThomsen
Tysk/Idræt

Line Koch JensenLine Koch Jensen
Engelsk/Psykologi

Mathias Thorup Mathias Thorup 
BeltoftBeltoft

Matematik/Fysik

Anna Amby Frejbæk
Rektor/ 

Dansk/Samfundsfag

Marianne Bjerge-Marianne Bjerge-
gaard Andersengaard Andersen

Naturgeografi
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I løbet af skoleåret eller ved dets 
afslutning har vi taget afsked med:
Alice Cravach, Charlotte Ringgaard, Jonas Østergaard Juhl, Jytte Merete 
Knudsen, Marianne Bjergegaard Andersen og Tor Asbjørn Thirslund.

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

Since Isabella Since Isabella 
NielsenNielsen

Kinesisk/Engelsk

Trine Leck KæselerTrine Leck Kæseler
Kemi/Dansk

Steen MadsenSteen Madsen
Samfundsfag/Dansk

Carina Høst BarrettCarina Høst Barrett
Regnskab og økonomi

Lisbeth KragelundLisbeth Kragelund
Elevadministration

Mariane Dohm Mariane Dohm 
BørstingBørsting

Løn- og personale-
administration

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 KjæhrMax Kjæhr
Pedel

Bo AndersenBo Andersen
Pedelmedhjælper

Søren Werbes Søren Werbes 
HempelHempel

Servicemedarbejder

Tor Asbjørn Tor Asbjørn 
ThirslundThirslund

Servicemedarbejder

Gitte BillesøGitte Billesø
Servicemedarbejder

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

Sara FredriksenSara Fredriksen
Samfundsfag/Historie




