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Gefion Orientering udkommer fire gange årligt og skal synliggøre skolens daglige aktiviteter, dels
for bestyrelsen og dels for en bredere kreds af forældre, samarbejdspartnere og interessenter.
Publikationen tager udgangspunkt i de tre ambitioner, der er omdrejningspunkt for skolens
strategi og som tjener som pejlemærker og succeskriterier for skolens udvikling i årene 2017-2020:
-

At være en ambitiøs skole, der løfter, danner og udvikler alle egnede elever mest muligt
At have de fagligt og didaktisk dygtigste medarbejdere, der brænder for at udvikle skolens
kerneopgave og udvikler deres praksis i fællesskab
At initiere og deltage i samarbejder med partnere og være retningssættende i
gymnasiesektoren

Ambition 1: At være en ambitiøs skole, der løfter, danner og
udvikler alle egnede elever mest muligt
Gefion bruger byen
3n og deres engelsklærer Anna Henneberg så i august Macbeth i Kongens Have.
2a og deres dansklærer ser midt i september Lykke-Per i Grand.
2a var i august med deres historielærer Martin Wildenschild på Nationalmuseet for at se
udstillingen om vikingetidens Danmarks møde med Riomerriget. Besøget indbefattede privat
rundvisning og oplæg ved Thomas Crane, der har forsket i emnet og er far til en elev i klassen.
2a er i oktober med deres dansklærer Birgitte Munk i Skuespilhuset for at se den nye fortolkning af
Oehlenschlägers Aladdin.
Midt i oktober ser 4 franskhold med deres lærere Me Laurberg, Thomas Feer og Birgitte Munk
filmen De toutes mes forces i Cinemateket.
Et biologihold og deres lærer Sami Petersen ser 8.11. Evolution i fiskenes verden på Den Blå
Planet.
Gefion bygger bro – samarbejde med eksterne partnere
2l og 3l tager 19.-21. september med deres samfundsfagslærer Ask Holm og engelsklærer Mette
Stangerup til Århus for at brobygge til Århus Universitet og tale med byrådspolitikere på rådhuset.
Gefion lægger hus til, når 5 2.g-klasser fra hele Storkøbenhavn, herunder 2.o med deres
dansklærer Stine Jakobsen og deres samfundsfagslærer Martin Wildenbschild, deltager i
Mediacamp. Mediacamp er en uges undervisningsforløb, hvor journaliststuderende og –
undervisere fra Syddansk Universitet underviser i, hvordan man laver praktisk journalistik.

Mediacamp indebærer en dags undervisning på et af de store mediehuse (DR, TV2, Politiken,
Lorry, Ekstra Bladet) og resulterer i et konkret journalistisk produkt pr. klasse, og der kåres en
vinder.
2x og deres biologilærer Signe Engelsen besøger 24. oktober Lundbeck hele dagen.
3z er i oktober på besøg på Brorfelde-observatoriet.
Gefions pædagogiske laboratorium – eksempler på undervisning
Uge 39 står i naturvidenskabsfestivallens tegn. Alle grundforløbsklasser i 1.g og de
naturvidenskabelige klasser i 2.g og 3.g er involveret i festivallen, hvor vores 2.g-elever skal
undervise elever fra 8. og 9. klasser på nærliggende folkeskoler i naturvidenskabelige forsøg, og
3.g-eleverne er på besøg på naturvidenskabelige videregående uddannelser. Stort set alle
naturvidenskabelige lærere er involveret i festivallen.
2l kører som optakt til studietur til Indien et stort forløb, Indiske områdestudier, hvor timerne i
engelsk og samfundsfag er slået sammen.
3v deltager sammen med deres matematiklærer Birgitte Halland i øjeblikket i DTU Smart Mobility
Challenge, et undervisningsforløb (og en konkurrence) om at løse virkelige problemer for Movia
ved hjælp af matematiske modeller og autentisk datamateriale.
24. oktober arrangerer spansklærerne spanskdag for alle spanskelever i 2.g og 3.g. En dansk kvinde
bosat i Argentina som tangomusiker holder oplæg om Argentina, og hun og hendes mand
underviser eleverne i tango.
Billedkunst-studieretningen med billedkunstlærer Lone Elliott som tovholder laver i efteråret et
projekt i samarbejde med kunstneren Lilibeth Cuenca Rasmussen, diverse gallerier og Statens
Museum for Kunst. Projektet har fokus på FNs verdensmål SDG og skal udmunde i et større
performanceværk af kunstneren, og det skal vises i New York i forbindelse med FNs
generalforsamling 2018.
Et af skolens fysik b-hold deltager med deres fysiklærer Frode Peulicke i oktober i en forelæsning
ved vinderen af Niels Bohr-medaljen 2018 Jens Kehlet Nørskov fra DTU.

Gefion Goes Global
3a og deres spansklærer Helle Tamsen Ellemann havde 31. august besøg af en cubansk gæstelærer
til en samtale om Cuba i dag kulturelt, politisk og uddannelsespolitisk.
Sidst i september tager 3.g-fransk A-holdet og deres fransklærer Thomas Feer mod 21 elever og to
lærere på udvekslingsbesøg fra vores partnerskole i Rouen, Lycée Camille Saint-Saëns.

2l tager 29. september til 12. oktober med deres samfundsfagslærer Ask Holm, engelsklærer
Mette Stangerup og uddannelsesleder Grith Rasmussen på studietur til Indien. Turen indeholder
besøg i Delhi, Agra, Jaipur og Pushkar, og fire af dagene bruges på privat indkvartering hos elever
på vores partnerskole i Jaipur, St. Xavier’s High School.
Sidst i september får Gefion besøg af tre skoler fra hhv. Belgien, Tjekkiet og Letland i forbindelse
med Erasmus-projektet Don’t mind the gap, hvor elever arbejder sammen på tværs af grænser
med temaet digital dannelse.
3a, 3e og 3.g-biologi A-holdet er i London på studietur i begyndelsen af oktober.
I oktober deltager en gruppe 3.g-elever med spansk i et intensivt sprogkursus på sprogskole i
Granada.
Sidst i oktober er tre elever fra 3.g og deres spansklærer Mark Chytræus på udvekslingsbesøg med
vores partnerskole Colegio Los Olivos i Málaga. Samtidig besøger 10 elever, uddannelsesleder
Grith Rasmussen og lærer Helle Tamsen Ellemann vores partnerskole i Vermont.
3l er sidst i november med deres samfundsfagslærer Ask Holm på studietur til Bruxelles for at
besøge NATO, Europa-parlamentet og Europakommissionen.

Gefion talent
Skolens talentkoordinator Linda Schneider og ansvarlige for brobygning til folkeskolen Lotte
Nygaard Hagmann har sammen med vicerektor Jakob Stubgaard holdt møde med Akademiet for
Talentfulde Unge om eventuelt at påtage sig værtsskabet for en afdeling af ATU Junior Talent, et
talenttilbud for elever i folkeskolens udskoling.
Gefion deltager 27. september med idrætslærerne Jens Henrik Lynge Jensen og Lars Grunnet i
atletik-DM for både drenge og piger.

Gefion samarbejder

I november afholdes et forældrearrangement om unge, stoffer og alkohol ved Drug Rebels.
Forældrene har mulighed for at stille spørgsmål og søge vejledning i at tackle emnet. Drug Rebels
holder samme dag fællesarrangement for alle elever i 2.g om emnet.

Ambition 2: At have de fagligt og didaktisk dygtigste
medarbejdere, der brænder for skolens kerneopgave og udvikler
deres praksis i fællesskab
Gefion samarbejder
Skolen afholdt et todages sommeruniversitet for alle lærere på Stevns i august med fokus på
lærerrollen og det gode samarbejde.
Sidst i august stiftede en stor gruppe nuværende og tidligere medarbejdere på skolen Gefion
Social Club, der skal lave sociale arrangementer for interesserede nuværende og tidligere ansatte.
Alle samfundsfagslærere arbejder pt. sammen i et internt kursusforløb om at undervise i fagets
skriftlige dimension. Anledningen er et ønske om at forbedre elevernes skriftlige resultater.
11 faggrupper fortsætter samarbejdet med Gyldendal om brugen og udviklingen af forlagets
elektroniske portaler med undervisningsmateriale og forløb. Hvert fag har en eller to lærere
knyttet til projektet som pilot, og erfaringerne spredes i faggruppen.

Gefion Goes Global
Billedkunstlærer Lone Elliot og engelsklærer Ena Schiermer Mørkeberg er sidst i september på
studietur til New York i forbindelse med billedkunststudieretningens projekt med kunstneren
Lilibeth Cuenca Rasmussen. De to lærere skal mødes med skolens partnerskole New Design High,
der ligesom Gefion skal deltage i kunstnerens performanceprojekt med fokus på FNs verdensmål
SDG ved FNs generalforsamling 2018.

Ambition 3: At initiere og deltage i samarbejder med partnere og
være retningssættende i gymnasiesektoren
Gefion samarbejder
Dansklærer Sarah Nehammer udgav sidste år sammen med sin kollega Rebecca Albinus, der pt.
har orlov og er i Kina, lærebogen Skriv dig frem, der blev præmieret med en andenplads som
bedste læreborgsmateriale ved Læringsfestival 2018. I anledning af udgivelsen har Sarah for nylig
afholdt kursus for gymnasielærere i Ålborg.
For at imødekomme EU’s Persondataforordning har skolens administration implementeret et nyt
ESDH-system (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Da gymnasieområdet stadig er relativt
nyt for både gymnasierne og leverandørerne af ESDH-systemer, er der brug for erfaringsudveksling

mellem parterne, så det har Gefions kontor taget initiativ til: Gymnasiebrugerne fra hele landet er
inviteret til oplæg og erfaringsudveksling på Gefion d. 9. oktober.
Uddannelsesleder Andreas Møller Lange har taget initiativ til opstart af et netværk for
gymnasieskoler, der arbejder med Computational Thinking. Fra Gefion deltager foruden Andreas
IT-koordinatorerne Thomas Meesenburg og Jon Holmboe Poulsen og matematiklærer Dennis
Pipenbring. Netværket mødes til november.
I samme anledning holder uddannelsesleder Andreas Møller Lange i oktober oplæg for fynske og
jyske gymnasier om Computational Thinking.
Skolen har afrapporteret en første del-evaluering af det treårige forsøg med billedkunst på aniveau, som Gefion udbyder som den eneste skole i landet, til fagkonsulenten i billedkunst. De
foreløbige erfaringer er gode, søgningen til retningen er god, og erfaringerne tyder på, at
mulighederne for fagligt samarbejde med studieretningens øvrige fag og med eksterne parter som
Statens Museum for Kunst og Den Frie Udstillingsbygning styrkes, når faget er treårigt og på aniveau.

Rektors hjørne
I anledning af skolestart er der udkommet ny udgave af Rektors hjørne med fokus på en tryg
skolestart uden gruppepres for at drikke alkohol. Rektors hjørne er formidlet til alle forældre.

Oplæg, deltagelse i debatter m.m.
I anledning af en påtænkt fusion mellem de to gymnasier i Horsens har tre af skolens lærere,
Martin Wildenschild, Jakob Hermann og Ida Nilsson sammen med tidligere uddannelsesleder og
nuværende vicerektor på Borupgaard Gymnasium, Karin Bøhrk, holdt oplæg for de to skolers
personalegrupper om fusionserfaringer fra Gefion.
Uddannelsesleder Grith Rasmussen afholder under sit besøg på vores partnerskole i Vermont
oplæg om sprogundervisning og sprogstrategi i Danmark.
Vicerektor Jakob Stubgaard og rektor Birgitte Vedersø mødes i september med ledelsesgruppen
fra Roskilde Gymnasium, der vil sparre om skoleorganisering med udgangspunkt i Gefions struktur
for teamsamarbejde.

