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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 

2c og deres historielærer Bertha Rex Coley og billedkunstlærer Lone Elliot har i foråret arbejdet 

sammen med Københavns Museum om et projekt, ”Unges blik på Bygningsarv”, med 

udgangspunkt i historie og billedkunst. 

1l og deres samfundsfagslærer Ask Holm har i april samarbejdet med Frederiksberg Ret om et 

forløb om retspraksis med bl.a. rollespil. 

1c har sammen med deres billedkunstlærer deltaget i et samarbejde med Den Frie Kunsthal om 

udstillingen ”Being Animal” kurateret af kunstneren Claus Carstensen. Eleverne arbejdede med 

egne værker sammen med kunstneren Joakim Drescher. 

2m og 3m var i februar med deres dansklærer Anette Hem i Grand Teatret og se Michael Strunge-

filmen. 

2g-franskholdene besøgte i marts KUA til en franskdag for gymnasieelever. 

1m og deres lærer Anette Hem hørte Bach i Apostelkirken i marts. 

3ab og deres spansklærer så film om Neruda i Grand i marts. 

2v og deres kemilærer besøgte i april Pharma School, ligesom 2z og deres geovidenskabslærer 

Sami Pedersen var på ekskursion til Kullen. 

 
Gefions pædagogiske laboratorium – eksempler på undervisning 

Klassikerstudieretningen med 1e, 2e og 3e holdt studieretningsdag i februar og fejrede vanen tro 

Roms fødselsdag i april, og senere blev det a/b-retningens tur. Deres studieretningsfag spansk var i 

centrum, da Mexico var årets tema, og dagen sluttede med mexicansk mad. 



 

 

2o var i februar sammen med deres samfundsfagslærer Ask Holm på besøg på Voxmeter i 

forbindelse med et forløb om metode. Forløbet blev bl.a. brugt som oplæg til studieturen til 

Barcelona, hvor eleverne selv i praksis arbejdede med kvalitative og kvantitative undersøgelser. 

Alle 3g-elever var i februar på en endags-skiekskursion til Isaberg med idrætslærerne. 

1e, 1h, 1k og 1j hørte i februar i Musikkonservatoriets koncertsal sammen med deres musiklærere 

Petur B. Pedersen og Dennis Mikkelsen Bruckners 6. symfoni med Copenhagen Phil og studerende 

fra Musikkonservatoriet.  

Dansklærer Ena Schiermer Mørkeberg og 2d så i april forestillingen ”Transfervindue” efter Maria 

Gerhardts bog på Mungo Park, og 1o var med deres dansklærer Stine Jakobsen i teatret ved Sorte 

Hest at se forestillingen ”Torben Toben”. 

K-klasserne med musik som studieretningsfag holdt studieretningsdag på tværs af årgange i 

februar, hvor de traditionen tro med hjælp fra musik-, dansk- og engelsklærere skrev både tekst og 

melodi til egne numre, som de indstuderede og opførte ved en teaterkoncert om aftenen for 

kammerater, forældre og venner. 

Ved c-klassernes studeretningsdag i foråret gennemførte de tre klasser med billedkunst på højt 

niveau sammen med bl.a. billedkunstlærer Lone Elliot, performancekunstner Lilibeth Cuenca 

Rasmussen og Statens Museum for Kunst en performance i Rotunden med hele skolen som 

tilskuere. Performance-oplevelsen tog udgangspunkt i FNs verdensmål om bæredygtighed i 

forbrug og handlede på en meget visuel måde om tøjforbrug og overflod. 1c skal på deres 

studietur til New York sammen med kunstneren arbejde videre med dette verdensmål og en fælles 

performance med Gefions partnerskole New Design High. Værket skal opføres i forbindelse med 

FNs generalforsamling 2018. 

2d, 2l og 1o er med deres lærere Niels Ejgil Trebbien Dybbro, Ask Holm og Stine Jakobsen på 

folkemøde på Bornholm, hvor de i samfundsfag og dansk afvikler en alternativ årsprøve. 

2l og deres naturgeografilærer Marie Habekost Nielsen har vært på ekskursion til det glaciale 

landskab ved Farum. 

Historie- og samfundsfagslærer Niels Ejgil Trebbien Dybbro, studievejleder Mikkel Thrane Lassen 

og 25 elever fra 2g og 3g har i foråret været på heldagsbesøg på Microsoft arrangeret af ”Engineer 

the Future”, der arbejder for at tiltrække flere studerende, gerne med humanistiske eller 

samfundsvidenskabelige studieretninger, til ingeniørstudiet efter studentereksamen. 

Alle geovidenskabs-elever fra 1z, 2z og 3z var i maj på ekskursion til Søderåsen. 

De kreative fag markerer, at vi nærmer os årets afslutning, med forskellige arrangementer, hvor 

eleverne viser deres kunnen. Billedkunst holder forårsudstilling i studiecentret med fernisering og 

udstilling af bl.a. en installation med en lyserød studiecelle, musik afholder forårskoncert for 

elever, familie og venner, og mediefag afholder i Cinemateket Gefion Movie Awards, hvor de 

bedste elev-filmproduktioner bliver hædret. 

 



 

 

Gefion Goes Global 

Gefions frivillige debathold, som ledes af engelsklærer Adam Geisler, deltog i foråret i Nordic 

Schools Debating Championship. Holdet vandt to af seks runder og blev meget dygtigere, forlyder 

det. 

Model European Parliament, MEP, afholdt igen i dette forår træf, denne gang i Tallinn, hvor tre af 

Gefions elever deltog. 

2l havde sidst i april og først i maj genbesøg af vores indiske partnerskole St. Xavier’s, og de 

gæstende elever boede privat hos 2l, lavede fælles projekt på skolen om verdensmål og var på 

ekskursioner. Mette Stangerup, Ask Holm og Niels Peter Haals stod for besøget. 

I forbindelse med skolens ERASMUS-projekt deltog elever og lærere i maj i projektet ”Don’t Mind 

the Gap” sammen med partnerskoler fra Europa i Belgien. 

I marts var Gefion vært for delegationer af elever og lærere fra Grækenland, Polen og Rumænien i 

ERASMUS-projektet FOCUS, og i april deltog lærere og elever i genbesøg i Rumænien. 

3g-holdet med fransk på a-niveau rejste med deres lærer Thomas Feer i maj på udvekslingsophold 

til partnerskolen Lycée Camille Saint Saëns i Rouen. 

Tre elever fra 3g-tyskholdet på a-niveau udvekslede i marts med elever fra Duborgskolen i 

Flensburg, og tre andre tyskelever besøgte i april Deutsches Gymnasium i Aabenraa i fem dage. 

Vores partnerskole fra Amman i Jordan, Jubilee School, besøgte i maj Gefion med otte elever og 

en lærer. I centrum var udveksling, fælles projekter og deltagelse i en dansk skolehverdag. 

2g-klasserne har været på studieture i foråret. Destinationen afhænger af den enkelte 

studieretnings fokus og spændte vidt: Fra Island, som særligt geovidenskab har en interesse i, over 

bl.a. New York (engelsk og samfundsfag), Lanzarote (idræt), Firenze (biotek m.m.), Barcelona og 

Granada, hvor 2a var på sprogskole med fokus på spansk. 

3ab havde i april genbesøg fra vores partnerskole Colegio Los Olivos i Malaga. 

 
Gefion talent 

Skolen har i foråret afviklet projekt InterMat, et frivilligt talentprogram for særligt interesserede 

matematikelever med henblik på at styrke matematikinteressen yderligere og øge interessen for 

STEM-fagene. 

3e deltog i februar i den nationale latinkonkurrence, og Philip 3e endte med at blive 

danmarksmester i latin. 

Den nationale geografi-olympiade blev afviklet hen over foråret, og Alexander 2z endte som en af 

de fire danske vindere, der går videre til den internationale finale. 



 

 

Den nationale kemi-olympiade er ligeledes blevet afviklet, og Gefion havde hele to elever med i 

opløbet om de fire danske vinderpladser, der er sikret en billet til den internationale finale. Oliver 

3z endte med at løbe med en af de eftertragtede pladser. 

I den danske filosofi-olympiade havde Gefion hele tre elever med i finalen, Nana 3h og Adam og 

Hugo 2h. I skrivende stund er den nationale finale ikke afviklet. 

 

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

Gefion samarbejder 

Dansklærer Anne Bornerup Græsborg har i april haft to studerende fra danskfagets Didaktik på 

KUA med som observatører og undervisere i 2c. 

Samarbejdet med GEUS har i dette forår bl.a. indebåret en fælles ekskursion til Skåne. 

Naturgeografilærer Helene Tolstrup er pr. 1. august ansat i et samarbejdsprojekt med GEUS om 

udvikling af undervisningsmaterialer til naturgeografi og geovidenskab. 

 

Gefion hæder 

Ikke mindre end 16 lærere fra Gefion var indstillet til årets ”Politikens undervisningspris” af deres 

elever, der begrunder indstillingerne med alt fra ”en sjov og kærlig lærer” over ”hun har altid 

totalt styr på det” til ”han giver lektier for på vers”.  

 

Gefion skriver  

Marie Habekost Nielsen, der underviser i naturgeogtafi og biologi, har til Filmcentralen produceret 

undervisningsmateriale til klima-dokumentaren ”Before the Flood”. 

Marie Habekost Nielsen og Sami Pedersen er af fagkonsulenten blevet udvalgt og skal begge i 

samarbejde med Olie-Gas Danmark udarbejde undervisningsmateriale og ressourcer til faget 

geovidenskab. 

De to dansklærere Sarah Nehammer og Rebecca Albinus fik en flot 2. plads og håndtryk af 

ministeren for deres bog ”Skriv dig frem”, der var indstillet til årets bedste lærebogsmateriale ved 

Danmarks Læringsfestival. 

 

 



 

 

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 sammen med vicerektor fra Frederiksborg Gymnasium to oplæg 

om tilrettelæggelse af lærernes opgaveportefølje og styring af arbejdstid for ca. 150 

gymnasieledere ved Danske Gymnasiers ledelsestræf 1. marts. 

Vicerektor Jakob Stubgaard deltog som ”critical friend” i Borupgaard Gymnasiums miniseminar om 

deres interne, fremtidige organisering. Jakob skulle give kommentarer til skolens ideer om 

organisation og struktur. 

Rektor Birgitte Vedersø deltog i maj i et miniseminar for de to ledelsesgrupper på Horsens 

Gymnasium og Horsens Statsskole, der har besluttet at fusionere og gerne ville høre om Gefions 

erfaringer hermed. 

 

Gefion i pressen 

Gefion blev i marts omtalt som landets mest søgte gymnasium i anledning af årets søgetal til 

gymnasiet og andre ungdomsuddannelser i Berlingske. 

Rektor Birgitte Vedersø blev i juni interviewet til Berlingske i anledning af avisens tema om unge 

og præstationspres. Emnet var skolens erfaringer med forsøget med karakterfrihed/færre 

karakterer. 

 
Rektors hjørne 

Skolen har i indeværende skoleår inviteret forældre til oplæg om unge, alkohol og stoffer, og der 

er afholdt fællesarrangementer om samme ved Drug Rebels. I den anledning har rektor skrevet et 

nyt nummer af Rektors Hjørne. 

 

 

 


