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Louise Aas Nielsen



    

Forord

    

Den som vil følge sine drømme må være vågen. Det er jo dybt
paradoksalt. Men sådan er det. Skal drømmen blive til virkelighed,

må vi stå tidligt op, trække modet ind i hjertet og arbejde hårdt for at
blive bedre til det vi er gode eller blot halvgode til.

Underviserne er afgørende, når vi taler om evner, der skal
kvalificeres som fundamentet for et ungt menneskes drøm. Og

mange lærere, studie- og læsevejledere giver langt mere af deres
personlighed og tid, end man kunne forvente. Den generøsitet kan vi

som skole være stolte af.

Dette magasin er til for at sige tak til alle tidligere, nuværende og
kommende elever for at vælge Solrød Gymnasium som stedet, hvor
jeres drømme skal starte eller videreføres. Og tak til alle undervisere

på Solrød Gymnasium, der øser af deres ressourcer på alle
tænkelige måder. 

Med venlig hilsen, 
Bjarne Thams

Rektor

    

Bjarne Thams

Rektor på Solrød
Gymnasium
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Den 28. maj 2014 stod Louise Aas
Nielsen foran over 300 forskere fra hele
Europa og modtog ”Young Investigator
Award in Childhood Obesity Research”
efter at hun havde præsenteret sit
forskningsprojekt fra ”Enheden for
overvægtige børn og unge” på Holbæk
Sygehus. Det skete ved EUROPEAN
CONGRESS ON OBESITY (ECO),
som blev afholdt af European
Association for the Study of Obesity
(EASO). Og som led i den fornemme
pris, skal Louise nu udarbejde en
forskningsartikel i det anerkendte
tidsskrift ”Obesity Facts”, der opsamler
status quo og de mulige veje at gå i
forskningen inden for overvægt.

En boblende stolthed
”Det har været helt vildt”, fortæller hun.
”Familie og venner har været sindssygt
stolte og har delt min glæde på alle
måder. Selv familier til tidligere
klassekammerater i folkeskolen har
skrevet søde mails til mig, og min chef
og kollegaerne har været helt oppe at
ringe.

Lærerne ville os det bedste
Louise tænker tilbage på sin
gymnasietid som noget, der forberedte
og hærdede hende. De mange
afleveringer på en uge, der lærte hende
disciplin. De gode faciliteter på stedet,
der gjorde dét at studere til noget
positivt. Læringen, der skete i
fællesskab med andre i et trygt
ungdomsmiljø. Lærerne, der lærte
hende at dykke så langt ned, at
forståelsen forplantede sig. ”En ting er
at lærerne lærte os en masse, men de
lærte os også at kende. De vidste,
hvem vi var og ønskede os det bedste".

    

Som kun 24-årig modtog
hun en prestigefuld
forskningspris foran
hundreder erfarne forskere.
Mød Louise Aas Nielsen.

    

« Min chef og
kollegaerne har

været helt oppe at
ringe »
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Medicinstuderende Louise Aas Nielsen på besøg på sit gamle uddannelsessted,
Solrød Gymnasium, for at fortælle om den forskerpris, hun modtog for nylig.

    

FULD FART FREM!

    

Louise Aas Nielsen

    

Medicinstuderende på ”Enheden for overvægtige børn og unge” på Holbæk Sygehus. 

    

Louises råd til andre unge, der skal
gennemføre en
ungdomsuddannelse er at gøre sit
eget absolut bedste. Så
karaktergennemsnittet i sidste
ende kan bane vej til - måske ikke
alle - men til flest mulige
videregående uddannelser. 

    

Råd til andre unge



    

INTERVIEW

    

I Niels Hörups Blå Bog skrev
kammeraterne statsminister under
feltet ”fremtidsudsigter”. Ifølge Solrøds
borgmester hænger den flatterende
studenter-spådom sammen med, at
han allerede fra 1g engagerede sig
aktivt i flere dele af det nyoprettede
gymnasiums liv.

Søgte indflydelse tidligt
"Jeg ville gerne være med til at sikre
elevindflydelse, vel vidende fra vores
daværende rektor, Harder, at ville vi
have indflydelse, så skulle vi som
elever også tage et ansvar.” Sådan
sidder Niels Hörup på sit
borgmesterkontor midt i Solrød Center
og husker tilbage, mens han skænker
kaffe op og forårsregnen sætter prikker
på ruden bag ham. Sms’erne bipper ind
i en lind strøm på hans mobil, men
nærværet fejler ingenting, når Solrød
Gymnasiums tidligere afgangselev skal
tale om det at følge drømmen både
under og efter sin gymnasietid. 

Vidste ikke, hvad han ville
Spørger vi Niels Hörup om, hvordan
unge efter hans mening skal få
omdannet deres uddannelsesdrømme
til praksis, møder vi en hudløs
ærlighed. Selv vidste Hörup
nemlig ikke, hvad han ville lige efter 

    

Stærke fællesskaber giver 
høj performance 

    

Drivkraft er en vigtig grundsten i Niels Hörups liv. Det
oplevede han allerede i gymnasietiden. Det handler om en
indre drivkraft og om oplevelsen af, at noget kan blive
bedre.
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"Det letteste i verden,”
siger tidligere elev,

Niels Hörup, “det er at
træffe beslutninger.

Den virkelige opgave er
at implementere

beslutningen – at gøre
drømmen til praksis i

fællesskab med andre. 
Dét er svært. Det

opdagede jeg allerede i
gymnasietiden."

        

Niels Hörup

    

Niels Hörup startede på Solrød
Gymnasium i 1981 - kun 2 år
efter at gymnasiet var taget i
brug. 

Han har siddet i Solrød Byråd
fra 1. januar 1986 til 31. juli
1988 og igen fra 1. september
1996. 

Niels Hörup har været
borgmester siden 1. januar
2006.
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gymnasieårene trods et udmærket
karaktergennemsnit, men det fandt han
hurtigt ud af. “Én ting, der virkelig ikke
må undervurderes” slår han fast, ”det er
de unges fornemmelse for alle
mulighederne, der ligger foran dem.
Eller nærmere match'et mellem det,
den unge kan lide og har evner til og så
de muligheder der globalt set er for
netop dét. Jeg tror, det er vigtigt, at et
ungt menneske kan sætte sig et mål.
Ikke et fuldstændigt fasttømret mål, for
det skal nødigt være sådan, at den
unges verden falder fuldstændig
sammen, hvis målet viser sig
uopnåeligt.” 

Målet skal ifølge Hörup mere ses som
en retning, og så skal man tage sig tid
til at tænke rigtigt godt efter, hvad det er
man egentlig kan og gerne vil.
Simpelthen, så man undgår for mange
fejlvalg og frustrationer over noget, man
igen må opgive. “Det er en del af det at
blive voksen, at man tager et personligt
ansvar for at skabe klarhed omkring,
hvad man gerne vil. Da jeg gik i
gymnasiet var der ikke noget World
Wide Web. I dag kan du via de digitale
medier række ud mod verdens
uddannelsestilbud. Det åbner mange
veje!"



    

INTERVIEW

    

Hvad gør:

    

Studenterdansen omkring
springvandet. Idrætsdagen.
Forårskoncerten. Skolefodbold. Alle
initiativer var Knud N. Flensted med til
at grundlægge på Solrød Gymnasium
sammen med sine kammerater og alle
lærerne naturligvis. Biologen, som
mange kender fra medieindslag om
beskyttelse af fugle og natur i Danmark
og EU, gik på Solrød Gymnasium fra
1979. Her slog han tonen an til de
interesser, der i dag er hans store
passion og levebrød. Dansk
Ornitologisk Forening (DOF/BirdLife) er
stedet, hvor Flensted i dag møder om
morgenen med hovedansvar for
naturpolitik i Danmark og EU, fugle- og
naturbevarelse i Europa, natur- og
artsforvaltning, invasive, eksotiske
arter, DOF’s jagt- og fredningspolitik og
biodiversitet i almindelighed. Her har vi
med andre ord en dimittend fra Solrød
Gymnasium, der på godt og ondt gjorde
sin hobby til sit job, men uden helt at
kende kursen i sin gymnasietid. 

Tik tak - tiden går
Som han sidder på gymnasiet og lader
sig interviewe om selve det at gøre
fritidspassionen til sin
fuldtidsbeskæftigelse, oplever han det
tankevækkende og en smule
forstemmende, hvor hurtigt tiden går. 

    

Fra fritidspassion til fuldtidsjob

    

Den mediekendte ornitolog,
Knud Flensted, har fyldt sit liv
med det, han elsker: Naturen
og den naturvidenskab, som
han faldt for allerede i
gymnasiet.

    

Flensted møder tidligere lærere i den
nye naturvidenskabenlige fløj på SG.

Her er det Finn Lindkvist Lysell.

    

Også i dag
spirer det med
unge, der elsker
naturvidenskab
på Solrød
Gymnasium.

I dag sker det i
den nye B-fløj,
hvor alle
fasciliteter er ført
helt up to date,
siden Flensted
slog sig løs med
kolber og
pipetter,

    

Dansk Ornitologisk
Forening (DOF)?

    

DOF arbejder nationalt og
internationalt i fire parallelle
spor, der er indbyrdes
afhængige og forbundne:

1) Beskyttelse af fugle og
forbedring af deres levesteder 
2) Indsamling og udbredelse af
viden om fugle 
3) Fugleoplevelser i naturen
4) Medlemmernes deltagelse i
foreningens aktiviteter.
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”Men det er ikke kun vemodigt – det er
også fedt!” udbryder han. ”Og jeg har
efter alle disse år jævnlig kontakt med
mine gamle gymnasiekammerater fra
klassen. Det var nogle supergode år". 

Sætter sine fodspor i naturen
Her fik jeg stimuleret lysten til at gøre
noget i den verden, jeg er del af – ikke
mindst naturen og miljøet. Det er vel
netop den spire, der allerede den gang
plantede sig i mig: En drøm om at
sætte nogle fodspor for eftertiden.
Dybest set handler det om” siger han
og tænker lidt over ordene, før han
slutter: ”at jeg på mine ældre dage
gerne vil kunne se tilbage og sige: Hvis
jeg ikke havde gjort dét og dét, så …”
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Tidligere elev på Solrød Gymnasium
Julie Ravn har netop afsluttet
implementeringen af dansk
socialpædagogik på et børnehjem for
anbragte unge i London som led i et
praktikprojekt. "Der var store
forventninger til mig og jeg fik et
kæmpe ansvar", fortæller Julie, der
blev modtaget som inspirator og
supervisor. ”I England har man ikke
pædagoger, som vi kender det i
Danmark. I stedet har man
socialworkers, og folk kan blive ansat
uden anden baggrund end at have lyst
til at arbejde med unge, der har det
svært". Hun fortsætter: "Det står i
kontrast til det fokus på børneområdet i
England, som ellers har skærpet
lovgivningen for udsatte unge". 

Medarbejderne på børnehjemmet Sct.
Chads i London, hvor Julie var i praktik,
ønskede at blive bedre til pædagogik,
og man vil gerne lære af Danmark, som
har en lang tradition for at bruge
anerkendende pædagogik,
relationsarbejde og konflikthåndtering i
arbejdet med udsatte unge. Her fik
Julie mulighed for at inspirere med den
faglige ballast, hun havde med
hjemmefra.  
"Det er netop fagligheden i de
pædagogiske metoder, vi har udviklet i
Danmark, som gør os gode til
at arbejde med unge", fortæller Julie,
der stadig er i kontakt med sin
yndlingslærer fra Solrød Gymnasium.
Det var Søren Otto, der i sin tid vakte
Julies interesse for socialpolitik, - en
interesse, som hun har valgt at
forfølge. 

    

Julie Ravn har nydt at
videregive dansk
socialpædagogik på
børnehjemmet Sct. Chads i
London.

    

« Der var store
forventninger til
mig, og jeg fik et
kæmpe ansvar »
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Det kræver ingen fotografiske virkemidler at gengive faglig glæde, der er på
vej til at blive spredt ud i verden til nytte for andre unge.

    

Fortsætter drømmen 
i London 

    

Julie Ravn:

    

Pædagogik og psykologi:

    

Julie Ravn afslutter nu sin
uddannelse som pædagogisk
psykolog på Danmarks
Pædagogiske Universitet i
Emdrup. Hun vil arbejde på at
vende tilbage og beskæftige sig
med udsatte unge i London.

    

Drømmen om
London

    

INTERVIEW
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Han arbejder 60-65 timer i gode uger,
og sammen med et korps af dygtige
kolleger og medarbejdere har han
efterforsket betontung kriminalitet.
Spionage og kontra-terror. Æresdrab,
organiseret narkotikahandel og
prositution med bagmænd. Hans reol er
under interviewet badet i forårssol og
udgør en sand mosaik af
samarbejdsgaver fra det meste af
verden. Hans arbejde trækker tråde
langt ind i både PET, Københavns
Drabsafdeling, Rejseholdet,
politikredsene, Interpol, Europol, DEA
og FBI med op til 170 rejsedage om
året. Navnet er Kliver. Kim Kliver. 

Karrieren startede på gymnasiet
Med den ambitiøse professionelle profil
er det måske svært at forestille sig, at
hans gamle gymnasielærer på Solrød
Gymnasium, Mogens Hartington, i hans
teenageår yndede at drille: ”Nu kniwer
det, Kliwer.” Altid med et Hartingtonsk
glimt i øjet og et slet skjult ønske om at
slå Kim Kliver på badmintonbanen ved
nærmest kommende lejlighed.
Spoler vi tilbage i politiinspektørens
karriere, mener han, at den forsigtigt
tog sin begyndelse allerede i 1978-
1981, hvor han tog en adgangsgivende
uddannelse. Her mødte han nogle af
sine nærmeste venner; Røde Søren
(hårfarven) og Mette Ravn Steenstrup
– den ene ambassadør, den anden
erhvervsadvokat og partner i
advokatvirksomheden Mazanti-
Andersen, Korsø Jensen og Partnere.

Teenagebørnene driller ham
Det alsidige arbejde, som Kim Kliver
udfører i dag, er noget han altid har
elsket at stå op til hver morgen, hvad
enten det har været i Politiets
Efterretningstjeneste, i Københavns
drabsafdeling, under lederuddannelse, i
spændingsfeltet mellem nationale og
internationale terrorafdelinger, som
chef for Rejseholdet, som chef for det
Nationale Efterforskningscenter (NEC)
eller som nuværende politiinspektør og
chef for Task Force Øst. Det er ganske
enkelt lysten, der driver værket i en 

    

POLITIINSPEKTØR KIM KLIVER: « Kun én ting
overgår fantasien. VIRKELIGHEDEN »

    

« Lige præcis
ildsjæle mødte
jeg masser af
blandt lærerne
i gymnasie-
tiden »

    

INTERVIEW

    

Poilitiinspektør, Kim Kliver, er
også kendt som "Høvdingen i
Havdrup" og tidligere chef for
bandeenheden TASK FORCE
ØST.

    

grad, så hans teenagebørn driller ham,
fordi han går og fløjter, når han efter en
ferie skal starte på arbejde igen. ”Det er
simpelthen, fordi mit arbejde fylder mig
med dyb mening. Det er jeg bevidst
om, at det skal blive ved med, og dén
bevidsthed gør, at jeg er her, hvor jeg
er i dag". 

Ildsjæle kan skabe ildsjæle
"Man kan sige" fortæller Kliver, "at jeg
tidligt lod mig inspirere til at leve som
en faglig ildsjæl, for lige præcis ildsjæle
mødte jeg masser af blandt lærerne i
gymnasietiden, hvor jeg var i en meget
vigtig modningsproces. Den drivkraft,
som jeg i 1978-1981 var omgivet af,
havde jo en effekt på mig, som jeg tror
kan måles op igennem hele mit
voksenliv."



    

INTERVIEW

    

”Jeg har en unægtelig tro på demokrati,
og så kan man kalde mig, hvad man vil.
Min tro kan ikke ændres". Sådan lyder
det fra Janni Nielsen, efter hun deltog
aktivt i mediedebatten efter
terrorangrebet ved Krudttønden og den
jødiske synagoge i København. "Det er
vigtigt, at vi tør se på, at vi i DK har
unge, der føler sig så uretfærdigt
behandlet og har så lidt tiltro til
demokratiet, at de slår andre - og sig
selv - ihjel for det. I mit arbejde som
Democracy Project Assistant hos
Mellemfolkeligt Samvirke ser jeg
dagligt, hvad de rette redskaber kan
gøre, når et menneske skal ændre sin
livsbane. De redskaber taler jeg for, at
alle skal have adgang til - både som
privatperson og rent professionelt.” 

Vores samfunds mekanismer
Pligten til at tænke kritisk og turde sin
selvstændighed har Janni ikke mindst
fra sine samfundsfagstimer på Solrød
Gymnasium, hvor hun gik fra 2001-
2004. Det var her interessen blev vakt
for vores samfundsmekanismer og
måden vi agerer i disse mekanismer.
”Selv havde jeg ikke de optimale
muligheder for at læse lektier eller
koncentrere mig i skolen på grund af
min personlige baggrund. Men
jeg kunne forstå det faktum, at jeg
måtte søge ud mod mere viden 

    

JACOB HOLDT HAR TRÆNET MIN
TOLERANCEMUSKEL

    

Kampen for en bedre verden er blevet Janni Nielsens
mission, siden hun forlod Solrød Gymnasium med en rød
hue på hovedet. Hun deltog aktivt i mediedebatten efter
teorrorangrebet i København i februar 2015. Læs hvorfor.

    

III

    

Janni Nielsens råd til
andre unge, der vil
følge drømmen:
 
”Vær ikke så bange for
at skille dig ud. Der
ligger en vilje og en
vision bag de
handlinger, der
udfordrer normerne.
Det er her, der er en
masse styrke.” 

    

KØBENHAVN

    

Hvad skete der d. 14.
og 15. februar 2015?

    

I 2015 fandt to skuddramaer
sted, der betegnes som
terrorangreb. Filminstruktør
Finn Nørgaard blev dræbt ved
Krudttønden på Østerbro. Vagt
Dan Uzan blev dræbt ved
Synagogen i Krystalgade. Den
22-årige Omar Abdel Hamid
El-Hussein blev efterlyst som
gerningsmand og dræbt af
Politiets Aktionsstyrke (AKS)
den 15. februar.

    

7

    

7

    

Solrød Gymnasium: De fulgte drømmen

    

og endnu flere ressourcestærke
mennesker, hvis jeg skulle anskaffe
mig de kompetencer, som jeg ikke
havde fået med hjemmefra". 

Fandt nye rollemodeller
"Faktisk fik jeg lavere karakterer i
gymnasiet, end drabsmanden Omar El-
Hussein havde på sin
ungdomsuddannelse. Han fik 10-taller.
Det gjorde jeg aldrig”. Alligevel
kvalificerede Janni sig til at blive
cand.scient.anth. i 2014. Og under sin
studietid har hun arbejdet med
projektudvikling i Barnets Ven og
organisationsudvikling og -ledelse i Red
Barnet Ungdom. Hun har involveret sig
i projekter rundt om i verden, blandt
andet et udviklingsprojekt styret af
gadebørn i Bangladesh. Allerede under
hendes gymnasieår besøgte Jannis
idol, Jacob Holdt, gymnasiet med sit
oplæg ”Amerikanske billeder” i 2002.
Han inspirerede Janni dybt med sine
kompromisløse møder med
mennesker, der har mødt omverdenens
fordømmelse. Siden har hun rejst med
ham på road trips, og mens de mødte
Banditos-rockere, højreekstremister og
andre alternative grupper, blev han
hendes personlige ven. ”Jacob har i
dén grad trænet min tolerancemuskel!
og min nysgerrighed på alternative
samfund og livsbaner”.



    

"Det bedste ved at undervise er, når
eleverne får en fornemmelse af
matematik som et selvstændigt fag.
Når de oplever den elegance og
skønhed, som eksisterer uafhængigt
af alle de åbenlyse anvendelser
indenfor for eksempel
naturvidenskab/teknik, politik og
økonomi. Det handler om at gå på
tur så ofte som muligt i
matematikkens univers, hvor man
sagtens kan lege og være kreativ".

    

Underviser: Michael Krøl

    

"Første gang en elev spurgte om jeg
ville skrive et ´letter of
recommendation´, som han skulle
bruge til sin ansøgning til San Diego
State University, da blev jeg lidt
rørstrømsk. Jeg havde ikke bare
været med til at inspirere Sebastian
til at ville studere i USA. Jeg kunne
også hjælpe ham med at asfaltere
vejen derover. Og han gjorde det,
han tog derover, og han nød det. Det
kunne jeg jo se på Facebook i årene
efter."

    

Underviser og
studevejleder:
Esben Laursen

    

"Når vi i dag taler om drømme-
uddannelser og drømmejob, overser
vi, at det må være langt mere
væsentligt at lykkes med sit liv som
sådan end at få succes i
erhvervslivet. Som lærer har jeg
bestræbt mig på at være engageret
og åben, og jeg har glædet mig ved
at medvirke i en proces, hvor elever
udvikler sig til selvstændige og
ansvarlige voksne individer med
tillidsfulde relationer til andre"

    

Undervise:
Geert Nielsen

    

"Når mine elever udmærker sig -
bliver jeg så stolt: Det er en fuldfed
tilfredsstillelse for lærerhjertet, når
de unge træder i karakter. "Husk
mig, når I bliver berømte", plejer jeg
at irritere mine klasser med - for
sjov - og helt alvorligt, fordi jeg ved,
de vil klare sig flot hver og én! Og
det ser jeg som en af mine vigtigste
opgaver: at tro på dem og deres
fine fremtid".

    

Underviser:
Astrid Trier Mørk
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Om glæden ved at undervise unge
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FØLG 
DRØMMEN

            



    

"Det er ekstrem motiverende for mig at være med til at
udvikle elevers både faglige og personlige potentiale.
Det er den proces, der gør, at jeg glæder mig til at
komme på arbejde hver dag. Jeg har den største
respekt for folk, der gør deres ypperste for at nå deres
mål og realisere deres potentiale. Af samme grund
nyder jeg også at se mine tidligere elever forfølge
deres drømme og mål efter endt uddannelse på Solrød
Gymnasium".

    

Underviser 
Jakob Poulsen

    

"Som studievejleder og underviser i historie og
idræt har jeg altid været fokuseret på, at mine
elever vil huske, at det de har lært gennem 3 år
virkelig har været en oplevelse for dem.Desuden
er det vigtigt for mig, at de husker tilbage på
skolen som det sted, hvor fællesskaber blev
skabt og plejet i årene efter huens erhvervelse".

    

Studievejleder og underviser
Jens Sund

    

"Det betyder rigtig meget for
mig, at eleverne finder noget,
de brænder for. At se et ungt
menneske være entusiastisk
om en sag eller et emne, det
er det bedste. Og når man
skal følge sin drøm, handler
det om at finde noget man
brænder for, som man kan
være entusiastisk over. At
have været medvirkende til
den proces bare en lille (eller
stor) smule er en helt
fantastisk følelse."

    

Underviser 
Laura Dall Køhler
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Solrød Gymnasium - De fulgte drømmen

    

Om glæden ved at undervise unge



            

FØLG DRØMMEN!

            

Solrød Gymnasium
Solrød Center 2 
2680 Solrød Strand
Telefon 56 18 40 00 

www.solgym.dk

#solrødgymnasium
#solgym

    


