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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 19 omhandler aktiviteter gennemført og planlagt i perioden fra omkring 
påskeferien og frem til skoleårets afslutning.  

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

Gefion bruger byen 

2a var i april med deres engelsklærer Helene Lindberg Skovmand på Betty Nansen for at se Animal 
Farm. 

Alle de tre e-klasser på tværs af årgange var i maj med deres latin- og græsklærere Lene Breum 
Andersen, Anders Klarskov Jensen, Brians Andreasen og Julie Munk i Det Kongelige teater for at se 
Odysseen. 

 

Gefion bygger bro – samarbejde med eksterne partnere 

2j og deres dansk- og samfundsfagslærere Sarah Nehammer og Martin Colerick har indgået et 
samarbejde med lokalavisen ØsterbroLiv om at skrive et antal artikler i maj måned under temaet 
ungeliv.  

Danish Debate Association afholdt I begyndelsen af maj en international debatturnering på Gefion 
med 140 deltagere fra Spanien, Israel, Holland og Danmark. Gefions debathold havde en travl og 
spændende weekend. Weekenden var spækket med gode debatter, men der blev også tid til at 
mødes og lære lidt om hinandens kulturer ved Culture Night. Finalen i turneringen stod mellem 
Team Netherlands, der vandt over Team Israel.  

Ved en Gefionsamling sidst i april fik skolen besøg af astrofysiker Anja C. Andersen, der med 
eksempler fra sin egen forskning i stjernestøv skærpede appetitten på at lære mere fra de mange 
events, som Videnskabsår 2022 rummer. 

1z og deres lærere i geovidenskab Marie Habekost og Steen Kentved var i april inviteret med på en 
tur til Kullen med geologerne fra Københavns Universitet for at tage de 1 mia. gamle klipper nøjere 
i øjesyn. 



 

 

Skolen lagde i maj lokaler til en debat om forsvarsforbeholdet i regi af AOF. Såvel elever som 
forældre var inviteret. 

 

Gefions pædagogiske laboratorium – eksempler på undervisning 

1w var med deres biologi- og matematiklærere Anne-Sofie Scheel Dalbach og Jon Pedersen i maj 
på ekskursion til Kalvebod Fælled. Eleverne skulle finde forskellige plantearter og vha. matematisk 
modellering bestemme biodiversiteten. 

Alle franskhold i 2g og 3g a-niveau-franskholdet fik i april oplæg ved lektor Jørn Boisen, Institut for 
Engelsk, Germansk og Romansk ved KU, om der franske præsidentvalg. 

Vores idrætshold på b-niveau blev i januar snydt for en skitur til Sverige pga. coronarestriktioner. I 
april tog de revanche med en tur til Nordjylland, hvor den bl.a. stod på surfing i Cold Hawaii og 
mountainbike-ture. 

Billedkunst-eleverne og deres lærere Christina Storm Hansen, Anne Bornerup Græsborg og Lone 
Elliot afholdt i maj fernisering for deres smukke forårsudstilling i Studiecentret med udvalgte 
værker lavet af eleverne. Værkerne spændte vidt fra videoinstallationer over fotos til klassiske 
oliemalerier og var for manges vedkommende ledsaget af små, illustrative tekster. 

Musikeleverene og deres lærere Petur Birgir Petersen, Janus Randbøll Jensen, Christina Donskov, 
Mark Chytræus og Dennis Pierre Mikkelsen afholdt i maj forårskoncert med optræden fra alle 
musikhold og med en absolut overraskende gæsteoptræden af Anders Matthesen, da 2k spillede 
et af hans numre. 

1w var med deres lærere Marie Gerner Schmidt og Astrid Uldall-Hansen i maj på ekskursion til 
Flensburg og Sønderborg som led i et forløb i dansk og historie, der ledte frem til dansk-historie-
opgaven om 1864. 

Forældrene til elever i 1x var 18. maj inviteret til forestilling, da klassen med deres lærer i dramatik 
Katrin Hammer úr Skúoy fremviste deres eksamensprojekter. 

Mediefagseleverne og deres lærer Henrik Uth rundede årets mediefagsundervisning af med 
popcorn og afholdelse af Gefion Movie Awards, hvor de bedste 10 elevproduktioner kæmpede på 
den røde løber om de eftertragtede priser for Bedste teknik og stil, Mest originale film, Juryens 
specialpris, Publikumsprisen og Bedste film. 

 

Gefion rejser  

Efter corona-perioden, hvor studieture til udlandet var umulige, har alle 2g-klasser været på 
studieture i dette forår.destinationerne har alle været i Europa, og vi håber, at det fra næste år 
bliver muligt at genoptage også vores oversøiske kontakter og partnerskolesamarbejder. 



 

 

I forbindelse med 2q’s studietur til Polen i marts samlede klassen tøj ind til ukrainske flygtninge 
med hjælp fra skolens økonomi-ansvarlige Micky Sørensen. Tøjet blev doneret til Røde Kors, som 
efterfølgende sendte denne tak til alle elever, der havde doneret tøj: 

Ukrainerne er flygtet med meget kort varsel og under vanskelige forhold, og derfor har de fleste 
kun meget få ejendele med sig til Danmark. Jeres flotte donation har derfor allerede skabt stor 
glæde og gavn blandt beboerne på vores centre. 

3g-eleverne på fransk a-niveau var i april på udvekslingsrejse med deres fransklærer Thomas Feer 
til vores partnerskole Lycée Camille Saint-Saëns i Rouen og nåede også et lille smut rundt om Paris.  

Gefions fire udvekslingselever fra det meste af verden takkede ved årets sidste Gefionsamlingfor 
et godt ophold på skolen og i deres klasser. Udvekslingseleverne giver skolen gode kontakter rundt 
i verden. 

 

Gefion talent 

Gefions to retorikhold afholdt i foråret en intern talekonkurrence, hvor to vindere fra hvert hold 
gik videre og deltog i Retoriklærerforeningens årlige talekonkurrence. 

Miriam, Gudrun og Maja fr 3u, der har kemi som studieretningsfag på a-niveau, stillede op til 
Drughunter-dysten på Lundbeck mod 19 andre kemihold. Drughunters er en 
formidlingskonkurrence, hvor gymnasieelever arbejder med et emne inden for enten kemi, biologi 
eller bioteknologi for at besvare en række opgaver formuleret af Lundbecks egne topforskere. 
Opgaverne er udformet, så de giver indsigt i den igangværende forskning i centralnervesystem 
(CNS), sygdomme, deres årsager, samt hvordan de behandles og forebygges. Deltagerne skal 
undersøge og formidle CNS sygdomme som Alzheimers, Parkinson, skizofreni og til elever i hele 
Danmark via en poster. Miriam, Gudrun og Maja vandt den landsdækkende konkurrence med 
deres projekt om depression præsenteret på deres poster. 

Annika fra 1t, der sammen med sit konkurrencehold fra DM i science blev en flot og tæt nr. 3 med 
et projekt om energibehovet hos deltagerne i programmet Alene i vildmarken, er blevet udtaget til 
den internationale finale alligevel sammen med 2 elever fra HTX Lillebælt. Annika fik en flot 
bronzemedalje ved den internationale finale i Tjekkiet. 

Leonard fra 3t deltog i den danske finale i biologi-OL og vandt det hele. Sammen med 3 andre 
danske elever skal han nu deltage ved det internationale biologi-OL til sommer  Armenien. Held og 
lykke til Leonard! 

 

Gefion skriver 

Astrid fra 3v har fået optaget et digt i foreningen Unge Ords lyrikantologi 2021. Udgivelsen blev 
markeret med en lyrikcafé på skolens bibliotek, hvor der blev livestreamet digtoplæsning af 
kendte forfattere fra Københavns Universitet. 



 

 

 

Gefion samarbejder 

14. juni afholder skolen introduktionsmøde for kommende elever og 1g og deres forældre. 
Eleverne vil møde et antal Gefionambassadører, som er ældre elever, der viser rundt på skolen, og 
i festsalen introducerer rektor forældrene til den første tid på skolen og til skolens studie- og 
ordensregler, herunder antimobbestrategi, alkoholpolitik og gensidige forventninger. 

 

Gefion samarbejder – og synger 

Skolen har indkøbt nye højskolesangbøger, og det har inspireret lektor Astrid Uldall-Hansen til et 
nyt event på skolen, Så syng da, Gefion! Konceptet er, at alle, der har lyst – elever såvel som 
lærere eller andre ansatte – mødes en eftermiddag efter skoletid og synger fra 
Højskolesangbogen. Alle kan vælge en sang, og man er velkommen til at motivere sit sangvalg. 

Efter to års musical-tørke pga. corona kunne vi endelig i år sætte en flot musical/teaterkoncert op 
frit efter Mamma Mia. En stor gruppe frivillige elever og musiklærer Christina Donskov leverede 
en fornem og stor indsats og fik en flot forestilling på benene. 

 

Gefion samarbejder – om gak og løjer 

Lektorerne Kristoffer Martinsen og Dennis Mikkelsen og sekretær Thomas Hallbäck har sammen 
med 4 frygtløse elever udviklet konceptet Gefion Godfather med inspiration fra 
underholdningsprogrammet Stormester. De fire elever konkurrerer på skift i uforudsigelige 
discipliner for at vinde trofæet Gefion Godfather – et 3d-print af Thomas Hallbäcks hoved. Det hele 
optages og udsendes til hele skolen. Sæsonens sidste afsnit blev optaget live ved 3g’ernes 
traditionsrige Eksamensbingo til publikums store jubel, og Emil 3v løb med det eftertragtede 
trofæ. Der er basis for en sæson to. 

 

Gefion fester 

I april kunne vi for første gang i to år afholde gallafest. 3g’erne havde pudset festtøjet af, dansede 
Lanciers og gav den gas ved en vellykket gallafest. I begyndelsen af maj skiftede skolen scene og 
gik orange, da årets sidste Gefionfest blev afviklet med temaet Roskildefestival. 

3g’ernes sidste skoledag blev fejret ved Gefion Cup’en, hvor alle klasser spiste frokost sammen og 
herefter dystede mod hinanden i en nervepirrende rundboldturnering, der blev afviklet i flere 
zoner og med det hæderkronede Gefion All Stars lærerhold som vinder i den ene zone. 
Arrangementet var alkoholfrit. 



 

 

23. juni fester vi igen, når årets studenterfest løber af stablen med det traditionsrige studenterfoto 
foran Gefionspringvandet, kanalrundfart med alle studenter og til slut studenterfesten, hvor 
lærerbandet spiller. 

 

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

Gefion samarbejder  

I samarbejde med KUBEN Management har skolen igangsat et arbejde for at gøre Gefion mere 
grøn og bæredygtig. Elevrådet har gennem længere tid arbejdet for at skabe en grønnere skole, og 
også blandt lærerne og det tekniske personale er der stor interesse for dette. KUBEN Management 
har erfaring med udarbejdelse af konkrete handleplaner for grøn omstilling og med 
forandringsprocesser og samarbejder med alle de øvrige skoler i Gymnasiefællesskabet. Ledet af 
uddannelsesleder Andreas Møller Lange har der været afholdt to workshops for alle interesserede 
medarbejdere og elever, i alt ca. 30 deltagere, og det har nu resulteret i en handleplan med 9 
konkrete tiltag, som vi vil igangsætte. 

Lærerne i latin og/eller græsk Anders Klarskov Jensen, Lene Breum Andersen, Brian Andreasen og 
Julie Munk har skabt en ny tradition for tidligere og nuværende klassikerelever, Klassikertræffet. 
Det første klassikertræf blev afviklet med 51 deltagere en lørdag i begyndelsen af maj og blev en 
stor succes. Programmet havde både fagligt og socialt indhold, så klassikerelever og -studenter 
kunne møde hinanden på tværs af årgange og blive inspireret af hinandens videre studier og 
karrierer. 

Skolen afholder i juni møde for nye lærere (og der er ikke mindre end 10 af dem) med deltagelse 
af skolens ledelse, tillidsrepræsentant for lærerne og de nye læreres mentorer. Mødet byder på 
introduktion til skolens værdigrundlag og tilrettelæggelsespraksis, rundvisning og fællesspisning på 
tagterrassen. 

 

Gefion rejser 

I forbindelse med 2s’ studietur til Athen opstod der mulighed for at etablere en partnerskoleaftale 
med Pierce College i Athen. International koordinator Louise Raaschou Petersen, 
studieretningsleder for klassikerstudieretningen Brian Andreasen og rektor Birgitte Vedersø fik ved 
et besøg på skolen etableret en meget vellykket kontakt og underskrevet et Memorandum of 
Understanding med aftaler om fremtidigt samarbejde på såvel elev-, lærer- og ledelsesside. 

International koordinator Louise Raaschou Petersen rejste i maj sammen med de to engelsklærere 
Janus Randbøll Jensen og Helene Lindberg Skovmand til Vermont for at besøge vores partnerskole 



 

 

Essex High School og genetablere samarbejdet og for at forberede studieturskoncept til det 
nordøstlige USA inkl.Boston. 

Lektorerne Jon Holmboe Poulsen og Tina Svane Boisen skal med h-studieretningen deltage i et 
ERASMUS-samarbejde med skoler fra Spanien, Belgien, Letland og Tjekkiet, Every Day is a Friday 
om bæredygtighed i ungdomsuddannelser. For at forberede projektet, inden det går løs med 
eleverne, deltog de to lærere i et seminar med kolleger fra de øvrige deltagende skoler i Segovia i 
april.  

 

Gefion fester 

Lærerne i de ”små” valgfag psykologi, religion, filosofi og retorik stod i april for at arrangere den 
traditionsrige cocktailfest for personalet med quiz, opgaver og gode drinks. 

 

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

Gefion skriver 

Lektor Anders Klarskov Jensen lægger i disse uger sidste hånd på en ny begynderbog til græsk i 
gymnasiet, Græsk her og nu, som udkommer til sommer på forlaget Praxis. 

Lektor Sami Pedersen er blevet udnævnt til Talentambassadør for det nationale naturfagscenter 
Astra og skal gennem et 300 timers frikøb i det kommende skoleår medvirke til at inspirere flere 
børn og unge til at få interesse for naturvidenskab. 

 

Oplæg, deltagelse i debatter m.m. 

Rektor Birgitte Vedersø er blevet medlem af Styret i Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde og af 
repræsentantskabet for Krogerup Højskole. 


