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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 21 omhandler aktiviteter gennemført og planlagt i perioden fra efterårsferien 
frem til juleferien 2022.  

 

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

Gefion bruger byen 

3s var i november med deres dansklærer Helene Skovmand på Bogforum og hørte forfatterne 
Caspar Eric og Fine Gråbøl. 

Også 2c,2k, 2z og 3z var på Bogforum med deres dansklærere Rebecca Albinus, Ena Mørkeberg og 
Stine Lund Jepsen. Klasserne, der har arbejdet med et forløb om sorg og tab og har læst uddrag af 
Naja Marie Aidts Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage, hørte Synne Rifbjerg interviewe 
Naja Marie Aidt og fik også lejlighed til at snuse rundt selv. 

4 klasser i 2.g med samfundsfag A var 13. november med deres lærere Steffen Knudsen, Emma 
Frandsen, Ask Holm og Lisbet Risager til arrangementet Unge stemmer i demokratiet på 
Arbejdermuseet med bl.a. oplæg fra forsker Søren Schultz Hansen og paneldebat. 

3a var sidst i november med deres engelsklærer Helene Skovmand i teatret i den Sorte Diamant 
for at se A Christmas Carol med TNT Theatre. 

Lektor i naturgeografi Maria Mæchel Fritzen har haft sit naturgeograf B-hold med på besøg hos 
HOFOR for at lære om skybrudssikring og bæredygtige byer. 

3c har med deres billedkunstlærer Lone Elliot været på byvandring og i samarbejde med Dansk 
Arkitektur Center analyseret 5 byrum i København med særligt fokus på arkitektur, byplanlægning 
og bæredygtighed. Klassen har desuden været på Louisiana til udstilling med samtidskunstneren 
Alex da Corte og til udstillingen Det kolde øje. 

2e og deres græsklærer Julie Gulløv Munk besøgte 16. november nationalmuseet for at studere 
vaserne i Antiksamlingen. 



 

 

Psykologi B-holdet deltog med deres lærer Christel Germann Petersen i et foredrag på 
Cinemateket om kunst, kreativitet og psykisk sårbarhed i anledning af festivalen Don’t fear the 
weird. 

 

Gefion bygger bro – samarbejde med eksterne partnere 

Eleverne på lektor Marie Habekosts naturgeografihold har arbejdet med bæredygtig turisme i 
Odsherred og bl.a. produceret hjemmesider, podcasts, pjecer og en kogebog, der alle inddrager 
klima, landskab og strande. De tre bedste produkter er blevet sendt til turismeorganisationen 
”Visit Odsherred” og har høstet meget ros, f.eks. for denne hjemmeside. 

2e græsk skal i december læse juleevangeliet på koinegræsk, og derfor besøger holdet med deres 
lærer Julie Gulløv Munk 8. december sognepræst Andreas Christensen fra Hellig Kors Kirke på 
Nørrebro for at drøfte filologiske spørgsmål. 

Skolen havde i oktober besøg af elever og en lærer fra vores partnerskole Peter Gruber Academy 
på St. Thomas. De medrejsende elever boede hos de Gefion-elever, der til januar med lektor 
Berthe Rex Coley og lektor Kristian Iversen rejser til St. Thomas på genbesøg. 

Pigerne fra 2z og 2uv deltog i oktober i Girls’ Day in Science hos Ørsted. 

I uge 43 havde eleverne i 3g mulighed for at komme i studiepraktik hos en videregående 
uddannelse i 3 dage – et tilbud, som mange benyttede sig af. 

Gefion havde i begyndelsen af november besøg af to norske lærere, der gerne ville se, hvordan 
man på et dansk gymnasium underviser i dansk. De to lærere besøgte derfor lektor Anders 
Klarskov Jensen og lektor Helene Skovmand i deres undervisning. 

 

Gefions pædagogiske laboratorium – eksempler på undervisning 

Alle 2g-klasser med samfundsfag A holdt i anledning af folketingsvalget et valgarrangement med 
ungdomspolitikere. Eleverne ”speeddatede” syv forskellige partier og havde lejlighed til at stille 
spørgsmål og komme i dialog med dem alle. 
 
3 2g-klasser med samfundsfag A deltog i efteråret i et EU-rollespil, hvor de i grupper på tværs 
skulle diskutere en 7-årig budgetaftale og gruppevis repræsentere et land, en 
interesseorganisation eller pressen. 
 
I anledning af det amerikanske midtvejsvalg gæstede journalist Annegrethe Rasmussen, der er 
chefredaktør på magasinet POV og bosat i Washington, Gefion til en levende og engageret 
fællestime for klasser, der i engelsk og/eller samfundsfag har arbejdet med midtvejsvalget. 
 
I oldtidskundskab går lærerne nye veje for at indlære de mange fagbegreber om f.eks. antik kunst 
og arkitektur. 3r og deres lærer Stine Lund Jepsen har for nylig lavet græske templer med 
forskellige typer af søjler og ornamentik – i modellervoks. 



 

 

 
Alle c-klasserne med engelsk, samfundsfag og billedkunst på a-niveau afholder med deres lærere 
quiz- og kageeftermiddag 1. december. Klasserne dyster i kunstkager og quizzer i deres 
studieretningsfag. 
 
Også klassiker-studieretningen med alle tre klasser holder en hyggeeftermiddag med klassisk 
juleklip i begyndelsen af december. De nye elever i 1g lærer her de andre klassikerelever i 2g og 3g 
at kende, og de ældre elever sørger for indkøb og underholdning. Eftermiddagen faciliteres af 
team e med lektorerne Brian Andreasen, Anders Klarskov Jensen, Lene Breum Andersen og Julie 
Gulløv Munk. 
 
L-studieretningen afholdt i oktober en mini-studieretningsdag for alle tre l-klasser. 
 
Lektorerne Helle Tamsen Ellemann og Christel Germann Petersen har booket en professionel 
salsa-underviser til undervisning i deres pardans-forløb med 2a og 2p i idræt. 
 
I anledning af VM i Qatar havde en række historiehold plus idræt B-holdene og et par idræt C-hold 
i november besøg af professor og idrætshistoriker Hans Bonde fra Institut for Idræt ved KU til en 
fællestime om det omdiskuterede VM med oplæg og spørgsmål. 
 
Folketingsvalget affødte en del anderledes undervisning, herunder fællesarrangementer for 
forskellige elevgrupper med politikere i paneldebatter. Det sidste ultimo oktober var med 
deltagelse af prominente navne som Ida Auken, Jan E. Jørgensen, Klaus Bondam, Rosa Lund og 
Laura Lindahl, og det blev modereret med professionalisme og humor af lektor i samfundsfag Emil 
Bjerrre. 
 
 
Gefion rejser  

3c har med deres billedkunstlærer Lone Elliot været på studietur til Kolding, hvor de bl.a. fik 
rundvisning på Designskolen, mødte studerende og deltog i en workshop, hvor de skulle arbejde 
med innovative processer og Design Thinking. Derudover besøgte klassen Koldinghus og Trapholt, 
hvor de så udstillingen Connect Me om mennesker, natur og teknologi i den antropocæne 
tidsalder. 

I uge 44 afholdt skolen for første gang antik masterclass, da 9 dygtige elever i latin, græsk eller 
oldtidskundskab med lektorerne Julie Gulløv Munk og Brian Andreasen besøgte skolens 
partnerskole i Athen Pierce the American College of Athens. Ud over skolebesøg bød turen også 
helt ekstraordinært og gennem særlig tilladelse fra det græske kulturministerium på besøg i 
Parthenon og besøg på det ellers aflukkede område med Athene-Nike-templet. 

Model European Parliament, MEP, er en organisation, der gennem simulering af EU-debatter 
træner unges demokratibevidsthed og europæiske forståelse. Lektor Steffen Knudsen koordinerer 
skolens MEP-aktiviteter, og 6 elever fra Gefion har deltaget i i alt fire forskellige MEP-konferencer 
hen over efteråret: Caroline 2z og Therese 3c deltog i MEP Baltic Sea primo oktober, Mads og Sira 
3z deltog i MEP Mediterranian i Milano primo oktober, katarina 1t var med ved det norske 



 

 

nationale MEP i Elverum ultimo oktober, og Vanessa 3t deltog i det store, internationale MEP i 
Sofia medio november. 

 

Gefion talent 

Holger fra 3r og Freja fra 3z medvirkede i anledning af folketingsvalget i Altingets podcast om at 
være førstegangsvælger. 

Skolens (engelsksprogede) debat-hold deltog midt i november i en debatworkshop på Rungsted 
Gymnasium, hvor de blev trænet af to britiske debatcoaches. Holdet deltager desuden i en række 
debatkonkurrencer med øvrige gymnasier på Sjælland. 

Gefions drenge- og pigehold deltog i fodboldstævne i oktober i Valby. Pigerne trak sig sejrrigt ud af 
finalen mod Gl. Hellerup og bragte pokalen hjem. 

Kemi-OL har holdt indledende runde medio november. 

Efter den indledende runde i Georg Mohr-konkurrencen for alle mede matematik på a-niveau 
(matematik-OL) rundede matematiklærerne af med et Georg Mohr-event for de deltagende 
elever, hvor der bl.a. blev afviklet en konkurrence om at huske flest mulige decimaler til tallet Pi. 5 
elever stillede modigt op, og dommeren, vicerektor Benjamin Haahr Bach, skulle holde tungen lige 
i munden, da vinderen skulle kåres. Jens fra 2uv vandt med ikke mindre end 152 korrekte 
decimaler. 

 

Gefion samarbejder 

Gennem projektet Videnskabsklubben deltager en gruppe af Gefions elever i undervisning af 
interesserede folkeskoleelever, der har valgt at ”gå til naturvidenskab i fritiden”. Årets forløb er 
startet efter efterårsferien. 

Lektor Petur Birger Petersen afhold sidst i oktober, kort før folketingsvalget, et frokostuniversitet 
for alle interesserede elever og lærere om folketingsvalg-matematik. 

6. december er der foredrag for alle elever i 1.g om stoffer og alkohol med Julius Mygind. Samme 
aften er alle forældrene til eleverne i 1.g inviteret til foredrag om samme emne, også ved Julius 
Mygind. 

 

Gefion sover ude 

Et nyt elevudvalg har set dagens lys: Gefion sover ude, som arrangerer overnatning under åben 
himmel. 9. november pakkede 11 elever soveposer og liggeunderlag og tilbragte natten i lejrbålets 
skær på Amager, og de så friske ud, da de mødte til undervisning næste morgen. 

 



 

 

Gefion skaber fællesskab 

Caféudvalget afholdt hygge-eftermiddagscafé med bl.a. brætspil for alle interesserede elever 
onsdag d. 9. november. 

Endnu et nyt elevudvalg, Temaudvalget, har besluttet sig for at skabe lidt fest i gaden på hverdage. 
Temaudvalget arrangerer derfor tema-udklædningsdage på almindelige skoledage, hvor alle 
opfordres til at møde op i en lidt anderledes stil end vanligt. Vi har foreløbig haft pyjamasfredag og 
landsholdstirsdag og ser frem til flere. 

Netop landsholdstirsdagen blev selvfølgelig afviklet 22. november, da Danmark spillede sin første 
VM-kamp. Skoledagens sidste modul blev aflyst, og – med opfordring til at orientere sig i og evt. 
donere til Amnesty Internationals kampagne vedr. VM i Qatar Elsker fodbold, hader uretfærdighed 
– kampen blev vist i festsalen på storskærm. Kulissen og sammenholdet var festligere end 
resultatet. 

Gefions fødselsdag blev fejret 9. november, hvor vi afviklede Den Store Kagedyst. Alle klasser 
havde valgt tre pyntere, der i 3. modul konkurrerede om at lave den flotteste kage, som skulle 
udtrykke noget om deres studieretning, og – det var den hemmelige udfordring – desuden skulle 
inddrage Gefions logo på den ene eller den anden måde. I 4. modul måtte resultatet så spises af 
hele klassen. Resultaterne var mangfoldige og flotte, og de strenge dommere, vicerektor Benjamin 
Haahr Bach og rektor Birgitte Vedersø, kårede en vinder pr. årgang.  

 

Gefion synger 

Højskolesangbøgerne kommer frem igen, når sangglade elever og medarbejdere mødes 14. 
december om eftermiddagen til en juleversion af Gefion synger. 

 

Gefion fester 

25. november afholdt skolen SIFRENO, festen for gamle og nuværende elever på SIdste FREdag i 
NOvember. Mange tidligere elever dukkede op og var glade for at hilse på deres gamle lærere og 
kammerater. 

 

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

Gefion samarbejder  

De tre dansklærere Brian Andreasen, Ena Mørkeberg og Stine Lund Jepsen gennemførte midt i 
november med deres tre klasser 2c, 2k og 2ze en fælles blokdag om skrivegenren den 



 

 

debatterende artikel, som eleverne skal mestre ved skriftlig studentereksamen i dansk. På dagen 
arbejdede klasserne sammen om både det at debattere og at skrive på tværs. 

Lektor Christel Germann Petersen har indledt samarbejde med professor Signe Langkilde fra 
Institut for Psykologi på KU om afprøvning af tests vedr. opmærksomhed og kognitiv kontrol. 

Igen i år tilbyder Gefion interesserede elever fra 8. og 9. klasse fra de 10 grundskoler, som vi 
samarbejder med,  at deltage i et frivilligt masterclass-forløb efter skoletid, hvor skolens lærere 
underviser i sjove aspekter af deres fag. 

Skolen har indledt et samarbejde med Københavns Professionshøjskole om brobygningsforløb til 
pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelserne. Lærere i biologi, samfundsfag, psykologi og 
historie samarbejder med gymnasielærere fra andre gymnasier og med undervisere på KP om 
udvikling af brobygningsforløb og -materiale. 

Samfundsfags- og engelsklærere deltager i et fælles kursus på Hasseris Gymnasium i december. 

Alle lærere i 2. fremmedsprog (tysk, fransk, spansk, italiensk) deltager i et 
efteruddannelsesseminar om CLIL (Content Language Integrated Learning) i december. 

 

Gefion rejser 

Engelsk-faggruppen rejser ultimo november til Birmingham på en fælles efteruddannelsestur, hvor 
de bl.a. vil undersøge muligheden for at nyt studierejsemål. 

 

Gefion hygger og fester 

Efteråret har budt på fejring af ikke mindre end 4 25-års jubilæer, nemlig lektor Annette 
Jørgensen, uddannelsesleder Hanne Hansen, lektor Dennis Pierre Mikkelsen og lektor Lisbet 
Risager. Initiativrigdommen er stor, når fagkolleger og andre – i nogle tilfælde også jubilarerne selv 
– laver indslag i form af taler, optræden, sange eller quizzer. 

Primo december afvikler skolen julehygge med klippeklistre- og juletræsaktiviteter for ansatte og 
deres familier (og især børn og børnebørn). Thomas Hallbäck er som vanligt julemand. 

Efter godt 12 års samliv er fusionen af vores to moderskoler (næsten) nået til kobberbrylluppet, og 
det blev fejret ved en sjov og vellykket personalefest i begyndelsen af november, som 
samfundsfagslærerne havde arrangeret. Det nyligt overståede folketingsvalg spillede ikke 
overraskende ind på temaet, hvor land/by og fødeegn var vigtige komponenter. 



 

 

 

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

Gefion skriver 

Lektor og historielærer Kristian Iversen har udgivet bogen Derfor historie – teori og metode i brug.  
Bogen arbejder med historisk teori og metode i tre nedslag på verdenshistoriske temaer: 
Pandemiernes verdenshistorie, den franske revolution og holocaust. 

 

Gefion samarbejder 

Lektor Steffen Knudsen og uddannelsesleder Andreas Møller Lange har i efteråret gennemført et 
online efteruddannelsesforløb, Teknosofikum, som bl.a. IT-Universitetet, Københavns Universitet 
og Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag. Forløbet er et pilotprojekt mht. 
teknologisk/digital efteruddannelse af bl.a. gymnasielærere. 

 

Oplæg, deltagelse i debatter m.m. 

Lektor Dennis Pipenbring holdt i november en workshop om neurale netværk for 
Matematiklærerforeningen i Århus. 
 
Lektor Christel Germann Petersen var som næstformand i Psykologilærerforeningen for nylig 
medarrangør af foreningens årsmøde på Nyborg Strand. 
 
Lektorerne Linda Schneider (kemi) og Thomas Feer (fransk) holdt i november oplæg på 
Marselisborg Gymnasium om deres faglige samarbejde i regi af CLIL (RUC-baseret projekt om 
Content Language Integrated Learning). Thomas Feer har i efteråret holdt oplæg om det samme 
på Institut Francais. 
 
Rektor Birgitte Vedersø deltog som ”ekspert” 31.oktober i en valgkamps-paneldebat på Ingrid 
Jespersens Gymnasieskole arrangeret af DGD med fokus på uddannelsespolitik og elevfordeling. 
 

Rektor Birgitte Vedersø deltog 4.11. i radioprogrammet De bedst egnede på Radio 24syv med Rulle 
Grabow som vært om bl.a. unge og demokrati og valgdeltagelse. 

Uddannelsesleder Louise Westmark og rektor Birgitte Vedersø er blandt de workshop-ansvarlige, 
når Danske Gymnasier 30.11-2.12. holder årsmøde. Workshoppen handler om samarbejdet med 
Københavns Professionshøjskole og afvikles bl.a. i samarbejde med dekan for læreruddannelsen 
Jakob Harder. 


