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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 

3yz og 3c så i oktober Lykke-Per i Grand sammen med deres lærere Stine Lund, Anne Bornerup 
Græsborg og Morten Riemann. 
 
I november havde alle n-klasser med samfundsfag på a-niveau besøg fra den amerikanske 
ambassade til foredrag om det amerikanske midtvejsvalg. 
 
Biologilærer Sami Pedersen og biologihold besøgte i november Den Blå Planet for at se på fisk og 
evolution. 
 
3n og deres lærer Anna Henneberg så i november Colette i grand. 
 
To drama- og et engelskhold så sammen med deres lærer Katrin Hammer úr Skúoy Crazy 
Christmas Cabaret i Tivoli. 
 

Gefion bygger bro – samarbejde med eksterne partnere 

I forbindelse med et undervisningsforløb i biologi om kræft med særligt fokus på HPV havde 3w og 
deres biologilærer Anne-Sofie Dalbach besøg af en sygeplejerske fra Gynækologisk Onkologisk 
afdeling på Rigshospitalet. Besøget blev brugt til at lære om forskellige kræfttyper og om 
karrierevejen til jobbet som sygeplejerske på en kræftafdeling. 
 
Psykologilærerne Christel Germann Petersen og Maria Berg Jakobsen får sammen med tre 
psykologihold besøg af en gruppe unge fra Tingbjerg samt en procesleder fra Mellemfolkeligt 
Samvirke. De unge fra Tingbjerg ønsker i mødet med Gefions elever at nedbryde fordomme og 
stereotyper om mennesker og dagliglivet i Tingbjerg.  
Et andet psykologi-valghold har sammen med deres psykologilærer Lisbet Risager haft besøg af 
Dialogkorpset, der består af unge med blandt andet jødisk og muslimsk baggrund. De unge 
engagerer eleverne i dialog om fordomme og diskrimination.  



 
3n, 3s og 3o og deres samfundsfagslærere Bjørn Elm, Steffen Knudsen og Lisbet Risager har været i 
Aarhus i november. Eleverne har været til foredrag på Aarhus Universitet med Mette Skak, Tonny 
Brems Knudsen og Jørgen Dige Pedersen og desuden samarbejdet med en klasse fra Aarhus 
Katedralskole.  
 
2x og deres biologilærer Signe Mehlsen Engelsen var i november til stamcelledag på 
Panuminstituttet på KU. 
 
2p, 1h og 1m får sammen med deres samfundsfagslærere Kristian Iversen og Lisbet Risager besøg 
af Mino-Danmark. Besøget er arrangeret af én af klassens elever, Nadeen Aiche, som selv er aktiv i 
organisationen. Eleverne skal blandt andet høre om identitetspolitik. Desuden får 2p besøg af 
Hjarn von Zernichow Borberg, lektor på Økonomisk Institut, som vil fortælle om tal på indvandrer - 
og flygtningeområdet med særligt fokus på arbejdsmarkedet.  
 
3p og deres samfundsfagslærer Mette Højen besøgte i november Udenrigsministeriet. 
 
3.g-italienskholdet besøgte i november sammen med deres lærer Lone Elliot KUA til brobygning. 
 
To biologi B-niveauhold og deres biologilærer Signe Mehlsen Engelsen havde i november besøg fra 
IMCC Donald til et foredrag om organdonation. 
 
 
Gefions pædagogiske laboratorium – eksempler på undervisning 

I november genoptog skolen initiativet fra sidste skoleår med lystlæsning, hvor eleverne en halv 
time om ugen i den almindelige undervisning får et break reserveret til læsning af analoge tekster 
efter eget valg. Eneste forbudte læsning er lektier. Lystlæsning er reserveret til det, man brænder 
for ud over lektierne og til fordybelse – uden skærme. Projektet kører i den mørke tid fra 
november til påskeferien. 

I december får a-studieretningen med spansk A og engelsk A på deres studieretningsdag besøg af 
det argentinske tangoorkester Sexteto andiamo. Eleverne kommer til at opleve ægte 
Milongastemning, får undervisning i tangoens grundtrin og smager argentinske snacks fra 
restaurant Asador. Med udgangspunkt i den danske musiker, Stine Engens, personlige historie om 
mødet med den argentinske kultur og karrieren som musiker i Buenos Aires arbejder de i grupper 
med rollespil på spansk og engelsk. 

I anledning af Kim Larsens død afholdt musiklærer Petur B. Petersen få dage efter et frivilligt 
frokostuniversitet for alle interesserede elever og lærere om Kim Larsens musik- og tekstunivers. 

2a havde i november verdensmålsdag, hvor de besøgte NGO’en International Børnesolidaritet. 
Eleverne fik indblik i, hvordan en ulandsorganisation arbejder med projektarbejde i Latinamerika 
med særligt fokus på FNs verdensmål.  
 
Alle nye 1.g-klasser arbejdede i november en hel dag med FNs verdensmål og valgte et mål, de 
ville arbejde med i fagene i de tre år i gymnasiet. 

https://www.facebook.com/events/274074483314570/


Gefion Goes Global 

2a og deres spansklærer Rikke Christensen er startet på et projekt via start-up virksomheden 
Sammtalk, der forbinder spanske og danske skoler via online-grupper. 2a har fået en partnerklasse 
i Barakaldo, Spanien, som de udveksler tekster, videoer og billeder med. Til januar skal eleverne 
have video-chats med de spanske elever, så de kan træne samtale på spansk og lære endnu mere 
om spansk kultur. 

3l og deres samfundsfagslærer Ask Holm var på studietur til Bruxelles 20.-23. november for at 
besøge NATO, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. 
 
3.g-tyskholdet med tysk på a-niveau har været i Berlin med deres lærer Lars Scheuer med temaet 
"Stunde Null". Turen blev bl.a. brugt til besøg i Hohenschönhausen for at se et sovjetisk fængsel, 
senere overtaget af Stasi, og et beskyttelsesrum ved U-Bahn Gesundbrunnen med fosforbemalede 
vægge, der lyser ved strømsvigt.   

I december tager alle 2.g-tyskhold med deres lærere til Lübecks julemarkeder og øver deres tysk i 
praksis.  
 
 

Gefion talent 

3v deltog i -  og vandt - i november sammen med deres matematiklærer Birgitte Halland DTUs 
Smart Mobility Challenge, en national konkurrence om at løse virkelige problemer (i dette tilfælde 
for Movia) vha. matematiske modeller og autentisk datamateriale (model for beregning af 
passagertal for en fiktiv buslinje ud fra data om antallet af passagertal og oplysninger om faktorer 
som ugedag, tidspunkt, vejr mm.). Ud over denne finale løste de også flere cases vedrørende 
transport, der bl.a. inkluderede containertransport mellem europæiske byer vha. radiostyrede 
biler, både og fly. Og 3v klarede altså konkurrencen så overbevisende, at de løb med sejren. 
 
Ved repræsentantskabsmødet i Gymnasieskolernes Lærerforening optrådte Gefion Band, der er 
dannet gennem skolens frivillige musiktilbud, sammen med musiklærer Petur B. Petersen med en 
række numre. 
 
Fire elever fra 2p har i november deltaget i konkurrencen Danmarksmesterskab i Nationaløkonomi 
med udgangspunkt i løsning af problemer med baggrund i de økonomiske mål. Begivenheden 
fandt sted på CBS, og eleverne deltog sammen med samfundsfags- og matematiklærer Lise Heller. 
De fire elever blev udvalgt på baggrund af en konkurrence i klassen med deltagelse af to 
samfundsfagslærere.  
 
I oktober afholdtes den indledende konkurrence i fysik-OL for gymnasieelever og i november 
matematikkonkurrencen Georg Mohr, begge med deltagelse fra Gefion. 
 
I november deltog såvel pige- som drengeholdet i håndbold i gymnasieturnering i Brøndby. 
 



I den nationale forskerspirekonkurrence, der er et frivilligt ekstracurriculært projekt for elever 
med særlige interesser, vandt Sofus Skjærlund 3e prisen inden for humaniora med sin fonetiske 
rekonstruktion af oldislandsk i eddakvadet Vølvens Spådom. 
 
 
Gefion samarbejder 

C-klasserne med billedkunst på a-niveau og deres lærere Anne Bornerup Græsborg og Lone Elliot 
samarbejder i efterårets løb med Den Frie Kunsthal i forbindelse med en planlagt udstilling om 
kunsthallens arkiver i 2019. Eleverne skal arbejde med museologi, digital formidling, skrivning af 
kunsthistorie, kulturpolitisk og bevaring af kulturarv. 
 

C- og x-studieretningerne holder ”bogstavmiddag” for alle deres klasser på tværs af årgange i 
december. 

I november afholdtes et forældrearrangement om unge, stoffer og alkohol ved Drug Rebels. 
Forældrene havde mulighed for at stille spørgsmål og søge vejledning i at tackle emnet. Drug 
Rebels holdt samme dag fællesarrangement for alle elever i 1.g om emnet. 

Gefionistische Kulturgemeinschaft (GKG) er en frivillig klub for Tysklands- og tysk-elskende elever. 
Tyskklubben, der blev søsat sidste år af tysklærer Astrid Uldall-Hansen, er nu blevet et rigtigt 
(næsten) elevdrevet udvalg og har allerede haft deres 3 første møder, som de selv har planlagt. I 
efteråret har de bl.a. været på Goethe Instituts bibliotek. 
 
I december afholder vores to ansvarlige lærere Mette Stangerup og Me Svejstrup Laurberg 
uddannelsesdag for nye Gefion-elevambassadører. To elever fra hver 1.g-klasse er blevet spurgt 
om at blive Gefionambassadør, hvilket indebærer at være vært for skolens gæster, at præsentere 
skolen ved forskellige lejligheder osv. Ambassadørkorpset er et stort aktiv for skolen og 
uddannelsesdagen bruges til oplæring i opgaven. 

 

Ambition 2: At have de fagligt og didaktisk dygtigste medarbejdere, der brænder 
for skolens kerneopgave og udvikler deres praksis i fællesskab 
 

Gefion samarbejder 

Alle lærere deltog i november i en fælles dag om udvikling af innovation i undervisningen. Efter 
indledende oplæg af innovationsekspert Claus Buhl arbejdede lærerne videre med konkrete ideer 
til innovation i undervisningen i både studieretningsteams og faggrupper. 

Alle samfundsfagslærere er i december i Aalborg på et fælles kursus om international politik. 

I november havde Astrid Uldall og hendes 2.g-tyskklasse besøg af et tyskhold fra Langelinieskolen, 
som de lavede tyske fremlæggelser for og viste rundt på skolen. 



 
Skolen har gennemført en medarbejdertrivselsundersøgelse, Professionel Kapital, der lægger vægt 
på det gode samarbejde. Vi følger undersøgelsen op med konkrete initiativer til det professionelle 
samarbejde på langs og på tværs i organisationen. 
 

Gefion Goes Global 

I oktober besøgte en gruppe elever sammen med uddannelsesleder Grith Rasmussen og lektor 
Helle Tamsen Ellemann Gefions partnerskole Essex High School i Vermont, USA. 
 
I november besøgte en anden gruppe elever sammen med lektor Martin Wildenschild og 
vicerektor Jakob Stubgaard vores partnerskole Jubilee School i Amman, Jordan. 
 
 

Ambition 3: At initiere og deltage i samarbejder med partnere og være 
retningssættende i gymnasiesektoren 
 

Rektors hjørne 

I anledning af mediernes mange historier om unge og alkohol, mobning og uheldig adfærd er der 
udkommet ny udgave af Rektors hjørne med titlen Unge er langt bedre end deres rygte. Rektors 
hjørne lægger op til, at eleverne, skolen og forældrene tager fælles ansvar for det gode studiemiljø 
og er formidlet til alle forældre. 

 

Oplæg, deltagelse i debatter m.m. 

Lektor Dennis Borgvardt, der underviser i historie, underviser i efterårets løb på Saxo-Instituttet på 
KU om historiedidaktik og modul- og forløbsplanlægning for kommende gymnasielærere. Dennis 
har desuden 4 studerende på besøg, hvor de skal undervise i tre moduler om emnet 
Krigserfaringer. 
 
Dansklærer Sarah Nehammer, der sidste år udgav lærebogen Skriv dig frem sammen med sin 
kollega på orlov Rebecca Albinus, holdt i november med udgangspunkt i bogen oplæg for 
gymnasier i Roskilde om skriftlighed i overgangen fra grundskole til gymnasium. 
 
Lektor Petur B. Petersen afholdt i november et regionskursus i Musiklærerforeningen om brugen 
af nodeskrivningsprogrammet Musescore i musikundervisningen.  

Lektor Kasper Lezuik Hansen udgav i efteråret sammen med Mette Møller Jørgensen, der pt. har 
orlov fra Gefion, Højskolesangbogen i dansk til brug i danskundervisningen i gymnasiet. 

Vicerektor Jakob Stubgaard modtog i november ledelse og administration fra Svendborg 
Gymnasium på besøg og holdt oplæg om Gefions måde at tilrettelægge lærernes arbejdstid. 



Kontorleder Bettina Poulsen er blevet valgt til bestyrelsen for foreningen APVU, Administrativt 
Personale ved Uddannelsesinstitutioner. 

Vicerektor Jakob Stubgaard er blevet formand for styregruppen for vores IT-fællesskab IT-Center 
Fyn, der servicerer it-driften på ca. 30 gymnasier og en stor gruppe VUC’er og SOSU-skoler. 

Rektor Birgitte Vedersø er indtrådt i bestyrelsen for Tycho Brahe Planetariet for at medvirke til at 
få skabt bedre formidling af astronomi og rumfartsforskning til bl.a. ungdomsuddannelserne. 
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