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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 

1l og 1x skal sammen med deres dramalærer Katrin Hammer úr Skúoy se Performanceteatret 
Hotel ProFormas forestilling Gilgamesh ved den 25.april. Forestillingen vises i 13 rum på 
Glyptoteket, hvor eleverne skal gå rundt i udstillingsrummene og opleve og sanse 
performanceteatret med musik, dans, tale og sang.  

Psykologilærer Christel G. Petersen og et psykologihold besøger som led i forløbet Eksistens, natur 
i byen og fællesskaber tagfarmen Østergro på Østerbro. 

Et 1.g-franskhold og deres lærer Anne-Marie Sjørman besøgte i januar Arken og Van Gogh-
udstillingen.  

1l og 1x har i januar været i Teatret ved Sorte Hest med deres dramalærer for at se forestillingen 
Den skaldede sangerinde. 

 

Gefion bygger bro – samarbejde med eksterne partnere 

Folkeskoleeleverne strømmede til, da Gefion i januar havde besøgsdage med mulighed for at blive 
gefionit for en dag. De 600 pladser blev hurtigt udsolgt, og besøgsdagene blev evalueret meget 
positivt af de deltagende elever efterfølgende. 

Ved orienteringsaftenen 14. januar lagde ca. 1600 gæster vejen forbi til en aften, hvor skolen viste 
fag, studieretninger og skolelivet frem. 

Akademiet for Talentfulde Unge har udvidet sin målgruppe og tilbyder nu også ATU Juniortalent. 
Gefion lægger hus til og samarbejder med NEXT Vibenshus HTX om undervisning for særligt 
talentfulde folkeskolelever hen over foråret. 

3z har i januar besøgt DTU som del af deres science-undervisning. 



Primo april deltager alle franskelever og –lærere i besøgsdag på franskstudiet på KU. 

 

Gefions pædagogiske laboratorium – eksempler på undervisning 

Psykologilærer Christel G. Petersen og hendes tre psykologihold får i forbindelse med forløbet 
Stress og arbejdsliv besøg fra Psykiatrifonden. Desuden får de tre hold besøg af forfatter Camilla 
Kjems i anledning af hendes udgivelse Du skal turde elske først i forbindelse med undervisning i 
depression og angst. 

Dansklærer Sarah Nehammer og 2j har i forbindelse med et forløb om dokumentar set 
Rekonstruktion Utøya i biografen. 

I december, januar, februar og marts har langt de fleste af alle skolens studieretninger holdt 
studieretningsdage, hvor klasserne i hver studieretning har arbejdet sammen på tværs af årgange, 
nogle også med ”bogstavmiddage” som afslutning på dagen. 

2k, der har musik som studieretningsfag, afholdt i januar 2 workshopdage i musik med 
gæstelærere udefra. 

3a og et 3.g-spanskhold havde i januar besøg af Betina Garcia, der fortalte om latinoer i USA. 

Alle 3.g-klasser var som del af deres idrætsundervisning på en endages skitur til Isaberg i Sverige i 
februar. 

I februar havde alle 2.g-elever en fællestime med læge Imran Rashid, der har udgivet bogen SLUK! 
om digitale vaner og uvaner. 

Mandag d. 18. februar var der fælles EU-dag for alle samfundsfagsklasser med oplæg og 
workshops. 

Som led i DRs projekt Uenige Sammen, der skal træne gode debatvaner op til folketingsvalget, 
deltog 1ej og 1p sammen med deres samfundsfagslærere Martin Colerick og Lotte Nygaard 
Hagman i et event 28. februar, der satte fokus på god debat. 

1c og deres historielærer Peter Lykke Madsen var i februar i Århus med bl.a. besøg på Moesgaard 
som led i deres forløb om Vikingetiden. 

Italienskholdet i 3.g og deres lærer Terese Kokseby er 19. marts til mafia-arrangement på 
Cinemateket i anledning af deres italienske uger. 

20. marts ser 2a og deres lærer Birgitte Munk den spanske dokumentar El Silencio de Otros på 
Bremen Teater. 

28. marts ser 2h og deres fransklærer Birgitte Munk filmen Young and alive i Imperial efterfulgt af 
oplæg om ungdomsoprøret i Frankrig og De Gule Veste. 

Geovidenskabsretningen med alle tre klasser tager på ekskursion til Møns Klint ultimo april. 



 

Gefion Goes Global 

10 elever fra Gefion gæstede sammen med lærer Helle Tamsen Ellemann og uddannelsesleder 
Grith Fuchs Rasmussen i efteråret Essex High School i Vermont. Til april kommer så 5 elever samt 2 
lærere på returbesøg på Gefion Gymnasium. De bliver indkvarteret privat hos Gefions elever og 
skal følge en del af undervisningen på skolen og besøge Louisiana, Rosenborg slot, Tivoli og 
Nationalmuseet. Under besøget får eleverne ligeledes til opgave at lave en film om kulturforskelle. 

Elever i 3.g med idræt i studieretningen plus to idrætshold med idræt på b-niveau var i januar i 
Norge på skitur. 

3v og deres fysiklærer var i februar på studierejse til Hamburg. 

Næsten alle 2.g-klasser (undtagen 2.l., der var i Indien i efteråret) er i marts måned på studierejse. 
Alle rejser indeholder et element af udveksling, kontakt med en skole eller med et lokalt 
institution, og destinationerne spænder vidt: Florida, San Francisco, New York, Malaga, 
Grækenland, Dublin, Shanghai m.m. 

3.g-italienskholdet tager i april på studietur med deres lærer Terese Kokseby. 

Primo april har skole udvekslingsbesøg fra Spanien i en uges tid. 

Sidst i april rejser 3.g-franskholdet og fransklærer Birgitte Munk til vores partnerskole Lycée 
Camille Saint-Saëns i Rouen på udvekslingsbesøg. 

 

Gefion talent 

William fra 3d har kvalificeret sig til Georg Mohr-finalen (matematik-OL) for gymnasieelever som 
den første elev fra Gefion. 51 elever ud af 15.000-20.000 deltagende elever er gået videre. 

Et af Gefions 1.g-sciencehold med tre elever (Malthe 1u, Maria 1u og Asger 1t) har kvalificeret sig 
til finalestævnet ved DM i science, hvor 8 hold dyster i finalen med temaet chokolade. Ud over at 
smage sig frem handler det om at bestemme energiindhold, om temperering, densitet og 
viskositet af chokolade. 

Gefion lagde i januar lokaler i kemiolympiade-stævne. Gymnasielever fra hele landet deltager. 

 

Gefion samarbejder 

I januar afholdt skolen forældremøder for alle nye 1.g-klasser med en stor tilslutning. På 
programmet var bl.a. klassens studietur i 2.g. 

I marts afviklede skolen individuelle konsultationer for elever og forældre i 1.g-klasserne. 



Årets musical var Cabaret og løb af stablen sidst i januar. Den flotte forestilling var 100 % 
elevproduceret, og der deltog ca. 70 elever i opsætningen. 

Den store Gefion-bordfodboldturnering blev afviklet i begyndelsen af marts med show fra flere 
verdensmestre og kåring af gefionmestrene. 

 

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

Gefion samarbejder 

Fransklærerforeningen afholdt i februar kursus på Gefion. 

I februar afholdt skolen et personalearrangement, Gefion rækker ud efter stjernerne, på Tycho 
Brahe Planetarium. 

 

Gefion Goes Global 

De to engelsklærere Mette Stangerup og Ena Schiermer Mørkeberg påbegynder 1. april en 
masteruddannelse ved det britiske University of Leicester i engelsk fremmedsprogsdidaktik. Mette 
og Ena vil dele deres viden med engelsk-faggruppen løbende. 

 

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

Oplæg, deltagelse i debatter m.m. 

De to dansklærere Rebecca Albinus og Sarah Nehammer, der sidste år vandt sølv for bedste 
undervisningsmiddel-udgivelse med deres bog Skriv dig frem, har i februar og marts afholdt kurser 
for dansklærere over det meste af landet i regi af Dansklærerforeningen. 

Latinlærer Anders Klarskov Jensen har fået udgivet Menanders Gnavpotten og Den Nye Komedie, 
der bl.a. er en nyoversættelse af Menanders komedie. 

Matematiklærer Dennis Pipenbring er blevet interviewet til fagbladet Gymnasieskolen om sin 
undervisning, der i høj grad er baseret på hans digitale materialer. Interviewet kan læses her. 

Dansklærer Kasper Lezuik Hansen, der sammen med dansklærer Mette Møller Jørgensen (pt. på 
orlov) har udgivet Højskolesangbogen i dansk, holdt i januar oplæg om udgivelsen på 
Frederiksberg Gymnasium. 

https://gymnasieskolen.dk/mine-elever-skal-kunne-spoerge-om-alt


Matematik- og fysiklærer Frode Peulicke deltager som pilotperson i Danske Sciencegymnasiers 
projekt om Computational Thinking. I den anledninghar Frode holdt oplæg for rektorer fra Fyn og 
Jylland om projektet, ligesom han har deltaget ved Læringsfestivallen i Bellacentret. 

Engelsk- og dansklærer Adam Geisler var Primus Motor, da Gefion en weekend i februar var vært 
ved debat-eventet Nordic Schools Debating Championship, hvor 11 delegationer fra 4 forskellige 
kontinenter deltog. Gefion var også repræsenteret af en gruppe, der fik trænet deres debat-skills. 

Uddannelsesleder Andreas Møller Lange, der har dannet et netværk af skoler, der arbejder med 
Computational Thinking, holdt i januar oplæg for netværket i Nyborg. 

Rektor Birgitte Vedersø er blevet medlem af Tycho Brahe Planetariums bestyrelse. 

 

https://www.evensi.dk/nordic-schools-debating-championship-2019-gefion-gymnasium/289242031
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