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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 17 omhandler aktiviteter gennemført og planlagt i perioden fra efterårsferien 
frem til jul 2021, og det er tydeligt, at kalenderen bugner af aktiviteter efter en lang periode med 
restriktioner.  

 

Ambition 1: At være en ambitiøs skole, der løfter, danner og udvikler alle 
egnede elever mest muligt 
 

Gefion bruger byen 

2j og deres samfundsfagslærer Martin Colerick og et af skolens samfundsfagshold på b-niveau med 
deres lærer Stine Jakobsen har i november været live-publikum til ”Debatten” på DR2 og 
efterfølgende deltaget i en Q&A-session med Clement Kjærsgaard. 

2a og deres engelsklærer Helene Skovmand havde i november besøg fra DIS af amerikanske 
studerende, og der blev udvekslet erfaringer om at være ung i hhv. USA og Danmark. 

1p var sidst i november med deres fysiklærer Thomas Jørgensen til astronomishow i Planetarium. 

 

Gefion bygger bro – samarbejde med eksterne partnere 

Alle tre geovidenskabsklasser 1z, 2z og 3z deltog sammen med deres lærere Marie Habekost, 
Steen Kentved og Sami Petersen i begyndelsen af november i Århus Universitets livestreamede 
foredrag om den danske videnskabskvinde og seismolog Inge Lehmann og hendes arbejde. 

Gefions debatklub, der debatterer på engelsk, mødes hver mandag og afholder workshops i regi af 
Danish Debate Association. Desuden deltager debatholdet i konkurrencer som f.eks. en 
debatturnering på Rungsted Gymnasium i efteråret arrangeret af English Speaking Union of 
Denmark. 

Alle elever med samfundsfag på a-niveau deltog i begyndelsen af november i en paneldebat i 
anledning af kommunalvalget med Laura Rosenvinge (S), Cecilia Lonning-Skovgaard (V), Line 
Barfoed (Ø) og Finn Rudaizky (DF). 



 

 

I samarbejde med Københavns Kommune tilbyder skolen i efteråret rygestopkurser for eleverne. 

1vy og alle tre årgange i x-studieretningen deltog sammen med deres lærere Katrine Nielsen, Jon 
Pedersen og Thomas Kristiansen 23. november om aftenen i et livestreamet foredrag fra Aarhus 
Universitet om Vores cellers saltbalance. 

I efteråret er der afholdt fællestimer om forebyggelse af kærestevold og børnevold med 
medvirken af Bryd Tavsheden. 

IT-Universitetet afholder sidst i november coding classes for en række klasser. 

 

Gefions pædagogiske laboratorium – eksempler på undervisning 

To psykologihold og deres lærer Christel Germann Petersen deltog i oktober i en workshop med 
Børns Vilkår om digitale fællesskaber, rettigheder og digital mobning. 

Dansklærerne med Helene Skovmand i spidsen gentog sidst i november successen fra foråret og 
havde mange danskklasser med til foredrag med instruktør Christian Sønderby Jepsen og de to 
brødre Ernst fra dokumentarfilmen Testamentet. 

I begyndelsen af december skal alle skolens 7 psykologihold deltage i et foredrag med post doc 
ved Aarhus Universitet Simon Elsborg Nygaard om bæredygtighedspsykologi med titlen Hvordan 
kan vi leve et liv med højere trivsel og mindre forbrug? 

Klasserne i billedkunst-studieretningen havde i november besøg af billedkunstner Simone Aaberg 
Kærn til en workshopdag. 

I november deltog et psykologihold med deres lærer Christel Germann Petersen i et oplæg med 
workshop om dansk LGBT+-historie og hvordan man arbejder normkritisk med LGBT+-inklusion i 
skolen. 

3 3g-idrætshold arbejder i forbindelse med et større performanceprojekt med hip hop og får 
derfor besøg af en professionel hip hop-danser. 

2a og deres engelsklærer Helene Skovmand arbejder i øjeblikket med Youth for Understanding 
School Meetings, hvor klasser fra 5 lande (Chile, Argentina, Tyskland, Sydafrika og Danmark) 
mødes virtuelt og skal stille hinanden spørgsmål, gætte nationalitet etc. 

Samme klasse kører desuden et virtuelt internationalt udvekslingsprogram med vores 
partnerskole i Vermont plus tre andre skoler i Irland, Belgien og Spanien, hvor eleverne i grupper 
udveksler erfaringer om kulturmøder og det at være ung og gå i skole i de respektive lande. 

Fortæl lige din mørkeste fordom til din sidemand! Den opfordring fik skolens psykologi-elever, da 
de fik besøg af brobygger Ôzlem Cekic til en fællestime om, hvordan man skaber den respektfulde 
dialog med dem, man er allermest uenig med. 



 

 

Et filosofihold og deres lærer Sarah Nehammer deltog en aften i begyndelsen af november i en 
filosofisk salon om magt og ret. 

 

Gefion rejser  

3a, der har spansk på a-niveau, er i uge 48 på sprogskole i Granada med deres spansklærer Mette 
Højen. 

3g-fysik a-niveauholdet er med deres lærer Mikkel Rønne på studietur til Island i uge 48. 

 

Gefion fester 

12. november fejrede skolen – med en corona-forårsaget forsinkelse på et år – skolens 10-års, nu 
11-års fødselsdag med Den Store Bagedyst. Hver klasse fik til opgave at lave den flottest pyntede 
kage, der samtidig illustrerede deres studieretning. Den hemmelige udfordring var, at 
udsmykningen samtidig skulle indfange Gefions ånd. Resultatet var mange flotte kager med 
motiver lige fra en van Gogh’sk Starry Night til vulkaner og dna-modeller i fondant og flødeskum. 

 

Gefion talent 

Anders Reutzer Sørensen 3z og Leonard Winkel Holm 3t er blandt de 40 finalister, når finalen i 
Fysik OL for Danmark afvikles ultimo november. Vinderne heraf går til sommer videre til den 
internationale finale i Minsk. 

Gefion Master Class, vores frivillige tilbud for områdets talentfulde afgangselever i grundskolen 
med undervisning af gymnasielærere i en lang række fag er skudt i gang og løber frem til efter jul. 

Alle skolens hold med matematik på a-niveau deltog 23. november i den indledende runde af 
Georg Mohr-konkurrencen, der er matematikfagets OL. 

 

Gefion samarbejder 

Som led i introduktionen til de nye studieretningsklasser arbejder 1g-eleverne med FNs 
verdensmål, særligt det verdensmål, som deres ”søsterklasse” i 3g arbejdede med i 1g. 3g-
eleverne står for undervisningen af 1g-eleverne i en del af tiden. 

De nye 1g-studieretningsklasser har i november alle været på introtur til Lyngby vandrehjem for at 
blive rystet sammen og lære hinanden at kende. 

Gefions lopper er navnet på et af skolens nyeste elevudvalg, der arrangerer loppemarked på 
skolen for at skabe mere genbrug. Første loppemarked blev afviklet i Himmelrummet i oktober, og 
endnu et planlægges afholdt før jul. 



 

 

Elevdeltagelsen ved årets Operation Dagsværk-dag blev høj, og knap 400 gefionitter tjente penge 
til den gode sag, nemlig støtte til sexarbejdere i Etiopien. 

Skolen er blevet vært for Videnskabsklubben, der tilbyder grundskoleelever at gå til 
naturvidenskab i fritiden og gymnasieelever at blive mentorer for og undervise eleverne fra 
grundskolen. 

I begyndelsen af december afvikler de to elevambassadør-ansvarlige lærere Mette Stangerup og 
Me Laurberg den årlige uddannelsesdag for nye elevambassadører fra 1.g. Elevambassadørerne, 
typisk to frahver klasse, bruges af skolen som værter ved besøg, ved orienteringsaften og når vi 
modtager nye elever. 

 

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

Gefion samarbejder 

Skolens lærere har løbende besøg af studerende fra især KU, der er i praktik i en periode eller blot 
på besøg i undervisningen for at lære gymnasielærerjobbet bedre at kende. I november har 
dansklærer Sarah Nehammer haft besøg af to praktikanter, og i efteråret havde de to idrætslærere 
Bjørn Zebitz Hansen og Mikkel Paaske desuden besøg af en praktikant, Thor Kristensen. Thor er 
efterfølgende blevet ansat i et idrætslærer-vikariat. 

Ved skolens pædagogiske dag 3. november holdt psykolog og ph.d. Jens Einar Jansen et 
vidensoplæg for alle lærere om unge med diagnoser, hvilket hvert enkelt studieretningsteam 
efterfølgende drøftede. Samme dag drøftede alle faggrupper, hvordan faggrupperne kan arbejde 
med at minimere stress. 

Samarbejdsudvalget afholdt i november dagskursus om det gode SU-samarbejde. 

 

Gefion fester 

5. november holdt skolen den årlige bryllupsfest for alle ansatte, hvor vi fejrer brylluppet mellem 
Øste Borgerdyd og Metropolitanskolen. Vi er nået til stålbrylluppet. 

Gefion afholder juletræ for alle ansatte og deres familier 5. december. 

 



 

 

 

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

Oplæg, deltagelse i debatter m.m. 

Lektor Ask Holm, der pt. tager en master i gymnasieledelse på Syddansk Universitet, havde i 
begyndelsen af november inviteret sit masterhold og undervisere til Gefion. Skolen blev over to 
dage brugt som et case-studium, og ledelse og lærere medvirkede med både oplæg og ved 
interviews i besøget. 

Lektor Mikkel Reinholdt Rønne, der er formand for matematiklærerforeningen, er af Børne- og 
undervisningsministeren blevet udpeget til en ny national kommission, der skal komme med 
anbefalinger til justeringer af matematikfaget på tværs af hele uddannelsessystemet. 

 


