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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 skolens tre ambitioner, der løber som en råd tråd i skolens
2025-strategi og som tjener som pejlemærker og succeskriterier for skolens udvikling:
-

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

Gefion Orientering 13 omhandler aktiviteter gennemført og planlagt i perioden fra efterårsferien
og frem til vinterferien. I denne periode har vi ikke måttet gennemføre aktiviteter på tværs af
klasser. Corona gør desværre også, at en del aktiviteter har været aflyst, risikerer aflysning eller
omlægning til virtuel afholdelse. Selv om vi forsøger at opretholde en spændende skolegang for
eleverne, gør coronarestiktionerne, at der gennemføres betydeligt færre aktiviteter i denne tid.

Ambition 1: At være en ambitiøs skole, der løfter, danner og udvikler alle
egnede elever mest muligt
Gefion bruger byen
Lektor Katrin Hammer úr Skúoy nåde inden coronarestriktionerne satte ind at se Macbeth i
Ørstedsparken med 3 EN. En af Gefions studenter fra 2013 (og en af Katrins gamle elever) Lina
Løgstrup var forestillingsleder og fortalte holdet om forestillingen.
Elever i 1x så i november teaterforestillingen Et dukkehjem.

Gefion bygger bro – samarbejde med eksterne partnere
Studerende fra IT-universitetet har i november og december holdt oplæg og undervist elever i 1.g i
Digitale spor - eksempler på, hvordan man sætter spor overalt på nettet.
Gefions pædagogiske laboratorium – eksempler på undervisning
Eleverne i 3g har i oktober haft verdensmålsdage, hvor de har arbejdet med klassens verdensmål
og formidling heraf til eleverne i 1.g.

I anledning af det amerikanske præsidentvalg afholdt elever med samfundsfag i 2.g og i 3.g to final
countdown-arrangementer omkring valgdagen med oplæg fra david trads, quiz om
præsidentvalget, kagebagning med amerikanske motiver m.m.

Gefion samarbejder
1s og deres lærer Helene Skovmand har i dansk arbejdet med bl.a. memes som genre, og et af de
bedste memes blev på twitter spottet af Altinget, der inviterede eleverne til at deltage i en
workshop om politisk satire og memes:

Gefion talent
Eleverne i 2p samfundsfag deltog med deres lærer Lisbet Risager i DM i Nationaløkonomi, som
blev afholdt på CBS 13. november. Eleverne opnåede en flot finaleplads og blev desuden
interviewet til P1 Morgen. Årets tema er Aktuel økonomisk politik.

En af Gefions dygtige geovidenskabselever deltog i sommer i en camp i Grønland (JSEP program)
sammen med 4 andre danske, 5 grønlandske og 5 amerikanske elever (der dog var med virtuelt).
De arbejdede med biologi og geovidenskab i felten omkring Kangalusuak og blev undervist af
forskere.
Alle Gefions elever med matematik på a-niveau deltog i november i Georg Mohr-konkurrencen,
der er matematikkens OL. Gefions vandrepokal (fyldt med chokolade) uddeltes efterfølgende til
den klasse, der havde klaret sig bedst, nemlig 2vy. 2. runde af georg Mohr-konkurrencen afvikles
senere i skoleåret.
Fire elever fra 3.z gik i november videre til finalen i Geoforums konkurrence med fokus på
Klimatilpasning i kystnære områder, som tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 13 om
klimaindsats. Josephine, Theodor, Liva og Vita endte med at vinde konkurrencen og dermed et
studierejselegat på 10.000 kr.
Karen Møller-Munar fra 3.p blev nomineret til finalen i Københavns Universitets landsdækkende
talentkonkurrence ’Projekt Forskerspirer’ i humaniora-kategorien. 1. december præsenterede hun
sit filosofiprojekt ”Håb i Eksistensen - en refleksion om mening i livet” for en dommerkomité i KUs
festsal.

Gefion fester - en lillebitte smule
Selv om alle festlige begivenheder har været lukket ned, fejrede vi det alligevel lidt, da skolen 5.
november helt officielt fyldte 10 år. Der blev delt chokolade ud i klasserne og spist
fødselsdagslagkage på lærerværelset.
Når man ikke kan mødes på tværs af klasserne, må man finde på nye måder at hygge sig på. Sidste
fredag i november skød vi julesæsonen i gang med juleklip i klasserne og banko over højttalerne og en ny tradition blev født.

Ambition 2: At have de fagligt og didaktisk dygtigste medarbejdere, der
brænder for skolens kerneopgave og udvikler deres praksis i fællesskab
Gefion samarbejder
Studieretningsteam J arbejder videre med begrebet Professionelle Læringsfællesskaber, som blev
præsenteret på sommeruniversitetet. I et mindre projekt med 1j følger lærerne hinandens
undervisning og diskuterer og evaluerer undervisningen og elevernes læring med udgangspunkt i
særligt udvalgte fokuspunkter.

Ambition 3: At initiere og deltage i samarbejder med partnere og være
retningssættende i gymnasiesektoren
Gefion skriver
Lektor Bertha Rex Coley har sammen med ph.d.-studerende Rikke Lie Halberg skrevet Tyendet det tjenende folks danmarkshistorie. Bogen udkom i november.
Oplæg, deltagelse i debatter m.m.
Rektor Birgitte Vedersø holdt sammen med ledelsesforsker Karsten Mellon oplæg om ledelse af
pædagogisk udvikling ved Undervisningsministeriets virtuelle Skoleudvikling i praksis, SIP, i
november.

