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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
1m og deres musiklærer Anette Hem var i marts til koncert på Konservatoriet.
Alle italienskelever i 1.g, 2.g og 3.g var sammen med deres italiensklærere Lone Elliot og Terese
Kokseby i april i Vester Vov Vov og se filmen Silvio og de andre.
1l, 1x og deres dramalærer Katrin Hammer úr Skúoy så i april forestillingen Fucking Åmål på
Folketeatret.
De samme to klasser så igen med deres dramalærer Katrin Hammer úr Skúoy i april performancegruppen Hotel Pro Formas forestilling Gilgamesh på Glyptoteket. Bag nyoversættelsen af
Gilgemesh-eposet, verdens første litterære storværk, står i øvrigt blandt andre Sophus Helle,
student fra Gefion 2011.
Alle 2.g-elever overværede i april som led i deres danseprojekt i idræt med idrætslærer Maria
Nielsen i spidsen danseforestillingen Carrying a dream på det Kongelige Teaters Gamle Scene.
1.g-franskhold 1 besøgte i maj sammen med deres fransklærer Birgitte Munk Glyptotekets
udstilling Franske mesterværker.
De to biologi-valghold på på b-niveau besøgte i maj sammen med deres biologilærer Signe
Engelsen Den Blå Planet.

Gefion bygger bro – samarbejde med eksterne partnere
3.g-kemiholdet på a-niveau besøgte i marts med deres kemilærer Lisbeth Brix DTU.
2vz var i marts med deres kemilærer Lisbeth Brix på ekskursion til LEO Pharma.

6 af skolens elever, der fra næste år har kemi på a-niveau, besøgte i april Københavns Universitet
og blev inspirerede.
FNs befolkningsfond henlagde i år offentliggørelsen af sin årlige State of the World Population
Report til Gefion Gymnasium. I år var fokus på kvinders rettigheder til egen krop. Alle skolens 1.gelever og en del 2.g-elever deltog i et fællesarrangement 6. maj, hvor bl.a. udviklingsminister Ulla
Tørnæs, repræsentanter for FN og for Sex og Samfund deltog og debatterede kvinders ret til at
bestemme over egen krop. Kronprinsesse Mary har gennem Mary-fonden bidraget til arbejdet for
kvinders rettigheder i FNs befolkningsfond og deltog derfor i fællesarrangementet.
Akademiet for Talentfulde Unge har udvidet sit program til også at omfatte Junior Talent, et forløb
for grundskolens ældste klasser. Gefion er værtsskole også for Junior Talent i København, og de
første og kursusgange er afviklet af lektor Linda Schneider og lektor Lotte Nygaard Hagman, der
også koordinerer Gefions kontakter til folkeskoler og talentprogrammer.

Gefions pædagogiske laboratorium – eksempler på undervisning
Marts, april og maj har budt på studieretningsdage for en del af skolens studieretninger. Klasserne
arbejder sammen på tværs af årgange om et fagligt mål, der er særligt relevant for netop den
bestemte studieretning.
Elever fra alle tre årgange på geovidenskabsretningen var i april på ekskursion til Møns Klint med
deres lærere Marie Habekost Nielsen, Steen Kentved, Kasper Falster Dethlefsen og Sami Pedersen.
2.g-eleverne har i april haft et større projektforløb om oprør og demokrati, som er et tværfagligt
samarbejde mellem fransk, spansk, tysk, italiensk og historie under overskriften 'oprør og
demokrati inden for dit sprogområde'. De kom både en tur forbi Anden Verdenskrig i Tyskland, de
gule veste i Frankrig, Mussolini i Italien, uafhængighedskamp i Spanien og Allende i Chile. Forløbet
sluttede med udstillinger for hele skolen.
Mediefagseleverne og deres to lærere Henrik Uth og Jon Pedersen afsluttede i maj arbejdet med
årets eksamensproduktioner i mediefag med Gefion Movie Awards – en galla-filmkonkurrence,
hvor de 10 bedste af årets produktioner dystede om fire priser i hver sin kategori. Gefion Movie
Awards afvikles i Cinemateket med publikum og Hollywood-glamour. Læs mere om eventen her.
Ved forårskoncerten i maj, hvor de bedste musiknumre fra musikholdenes eksamensproduktioner
bliver fremført, kunne publikum stemme på deres favorit. 1k, der har musik på a-niveau, vandt
med dette Amy Winehouse-nummer.

Gefion Goes Global
3.g-italienskholdet var i april på studietur til Torino med deres italiensklærer Terese Kokseby.
I april havde skolen udvekslingsbesøg fra partnerskole i Spanien.

3.g-franskholdet på a-niveau var i april med lektor Birgitte Munk og lektor Annette Nordstrøm
Hansen på udvekslingsbesøg på Gefions partnerskole i Rouen Lycée Camille Saint-Säens, hvor de
boede privat og deltog i fransk familieliv. Eleverne nåede også et smut forbi Paris.
I april havde skolen genbesøg fra vores partnerskole i Vermont. 5 elever og 2 lærere besøgte
Gefion, boede privat og deltog i hverdagen på skolen.

Gefion talent
Jakob Skyggebjerg Kjær fra 3z vandt i maj som en af i alt fire danske elever den nationale finale i
geografi-OL og skal i sommerferien forsvare Danmark ved den internationale geografi-OL-finale i
Hong Kong. Det er i øvrigt 4. gang på 5 år, at en elev fra Gefions geovidenskabs-retning kommer
videre til den internationale finale. Læs mere om Jakob og geo-Ol her.
Biotekelever fra Gefion deltog i april i finalen i den årlige Drughunterdyst på Lundbeck. Læs mere
om forløbet her.
Jonas og Anna fra 3s og Ida P. fra 3t har deltaget i Danmarks største sciencekonkurrence Unge
Forskere, og ved finalen i april vandt de en flot tredieplads for deres opfindelse: En pumpe, der gør
blodsukkerreguleringen mere stabil end den allerede eksisterende insulinpumpe til diabetikere.
Læs mere om konkurrencen og vores finalister her.

Gefion samarbejder
Skolens korps af Gefionambassadører, dvs. ca. 80 elever, der stiller sig til rådighed som værter,
guider, tutorer og omvisere, når skolen inviterer gæster og modtager nye elever, deltog i april i
ambassadørdagen, hvor skolen siger tak for indsatsen. Dagen fejres med en fælles aktivitet, som i
år var lasergames og bueskydning i Østre Anlæg, og fællesspisning. Alle Gefionambassadører får
desuden et diplom for deres frivillige indsats, når de bliver studenter.

Ambition 2: At have de fagligt og didaktisk dygtigste medarbejdere, der brænder
for skolens kerneopgave og udvikler deres praksis i fællesskab
Gefion samarbejder
Mulighedsmillionen: Efter at bestyrelsen har besluttet at afsætte 1 mio. kr. til at gentænke,
hvordan man underviser med et mindre tidsforbrug og med fokus på digitalisering og
undervisningsudvikling, har faggrupper, teams og ad hoc-grupper drøftet mulige projekter og
ansøgt om vidt forskellige projekter, som udvikles og søsættes fra næste skoleår. Projekterne
spænder fra forsøg med digitale, adaptive undervisningsopgaver over udvikling af fælles forløb til
brug i alle fag eller i tværfaglige forløb til udvikling af nye måder at rette skriftlige opgaver på.

Alle nyansatte lærere inviteres i juni til et fyraftensmøde, hvor de møder deres mentor, en erfaren
fagkollega, og hvor de af skolens ledelse og tillidsrepræsentant introduceres til skolen som
organisation, til vores værdigrundlag og til praktiske rutiner. Aftenen afsluttes med fællesspisning
for nyansatte, mentorer og ledere.

Gefion hyldest
22 indstillinger af 15 forskellige Gefionlærere var høsten, da Politiken i foråret gav mulighed for at
indstille dygtige, vellidte lærere til deres undervisningspris. Indstillingerne er meget forskelige, lige
fra enkeltelevers indstilling til en hel klasses indstilling af en særligt skattet lærer, men fælles for
dem er en glæde over lærere, der både smitter med deres faglige engagement og har en god
relation til eleverne.

Ambition 3: At initiere og deltage i samarbejder med partnere og være
retningssættende i gymnasiesektoren
Oplæg, deltagelse i debatter m.m.
Vicerektor Jakob Stubgaard holdt i maj oplæg for masterstuderende i naturvidenskabsdidaktik ved
KU om Gefions arbejde med formativ evaluering. Lektor Kasper Falster Dethlefsen er studerende
ved samme masterstudium.
Rektor Birgitte Vedersø holdt i maj oplæg på Danske Professionshøjskolers årsmøde om den
generation af unge, som er på vej ind på de videregående uddannelser.
Lektor Anders Klarskov Jensen, der underviser i græsk, latin og oldtidskundskab, har i foråret fået
udgivet en nyoversættelse af den græske komediedigter Menanders Gnavpotten og en
introduktion til den nye komedie. I forlængelse heraf holdt Anders 8. maj oplæg for
Klassikerforeningen.
Lektor Sarah Nehammer holdt 24. maj oplæg på Ørestad Gymnasium om sin og kollega Rebecca
Albinus’ prisbelønnede bog Skriv dig frem om skriftlighed i gymnasiet.
Uddannelsesleder Andreas Møller Lange er blevet valgt ind i pædagogisk it-styregruppe i vores itfællesskab IT-Center Fyn, der omfatter ca. 30 gymnasier.
Rektor Birgitte Vedersø har udgivet et nyt nummer af Rektors hjørne om den gode
eksamensnervøsitet og den usunde eksamensangst.
Gefions pædagogiske ledelse indgår fra næste skoleår i et netværk med ledelsesgrupperne fra
Roskilde Gymnasium, Espergærde Gymnasium og HF og Borupgaard Gymnasium (alle skoler af
nogenlunde sammenlignelig størrelse) med henblik på benchmark, sparring og udvikling.

