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At vi har dygtige elever, som bliver til studenter med flotte 
karakterer er en kendt sag. Sidste års studenter løftede 
karaktergennemsnittet for Solrød Gymnasium markant. 
De præsterede et gennemsnit, som lå over landsgennem-
snittet – et gennemsnit der sammenlignet med andre 
gymnasier i Region Sjælland lå blandt de bedste.

SG-studenterne er som altid en flok fuld af forskellighed og 
rummelighed. Og så er de kreative og talentfulde. Det er man 

ikke i tvivl om, når man dagligt færdes på Solrød Gymnasiums gange. Det, man ser og oplever, er en mangfol-
dighed af bred faglighed, kreativitet og stort talent. Med dette årsskrift i hånden vil du blive bekræftet i netop det. 

Det er en fornøjelse at modtage karakterlister fra censorerne efter dagens eksamener i eksamensperioden. 
Ofte lyder det fra censorerne, at det er dygtige elever, vi har. Ind imellem fremhæves enkeltelever, som på 
ganske særlig vis har imponeret. Dette kan naturligvis kun lykkes i et godt samarbejde med dygtige lærere, 
som med deres høje faglighed og store engagement er med til at bringe eleverne så langt, som det overho-
vedet kan lade sig gøre. 

Det er imidlertid ikke nok at være kreativ og talentfuld for at forfølge sine drømme. Man må også være sej. 
Intet kommer af sig selv. Det er en gave at have talent, men der skal bruges mange timer og arbejdes hårdt, 
hvis talentet skal udnyttes. Det kræver sit at blive dygtig. Det kræver udholdenhed, en målrettet indsats og 
en god portion sejhed. Så når mange studenter på Solrød Gymnasium scorer gode karakterer og klarer sig 
godt i livet efter tiden på SG, så er det ikke held, ikke kun talent, men talent, vilje og hårdt arbejde i forening.

Til lykke til at alle de dygtige og seje SG-studenter!
Bjarne Thams, Rektor
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Sådan kunne vicerektor Hans Chri-
stian Pedersen, bedre kendt som 
HC, snildt sige til sine 10 elever 
på samfundsfagsholdet på Solrød 
Gymnasium, da de forlod skolens 
parkeringsplads den 23. februar 
i år. 

på foranledning af elevernes ønske 
havde han som holdets underviser 
nemlig arrangeret et besøg i Retten i 
Roskilde, hvor eleverne skulle overvære 
en vaskeægte retssag. eleverne har op-
graderet faget fra B-niveau til A-niveau, 
og som et kerneområde skal eleverne 
inden om fagområdet ”magt- og demo-
kratiopfattelser nationalt, regionalt og 
globalt, herunder kende betydningen af 
retssystemet. ”

Fra Tv-SerierneS reTSSaGer 
Til virkeliGHedenS verden
før fagholdet gik ind i retslokalet fik 
vi tid til en kort snak i retsbygningens 
flotte hall. ”I 1g er der blevet undervist 
i kriminalitet, men ikke noget om rets-
systemet” fortæller HC og fortsætter: 
”Den sag vi i dag skal overvære handler 
om trusler og ulovlig våbenbesiddelse. 
Det er en domsmandssag, hvor der 
udover anklager og forsvarer er en 
dommer og to domsmænd til stede”.  
eleverne er spændte på den faglige 
oplevelse, som Retten i Roskilde her 
åbner op for. ”Det bliver spændende 
at se, hvordan sådan en sag udspilles 
i det virkelige liv” siger Meike Søren-
sen. ”ja”, bryder poline kristensen ind, 
”- i det hele taget at få brudt med de 

forestillinger, som vi har fra film og tv-
serier”. De øvrige elever nikker og er 
også enige med Mille Rodfeld i, at de 
med dette undervisningsarrangement 
får et sjældent og mere praktisk indblik 
i retssystemet. Det indblik udvides ved, 
at eleverne efter selve retssagen har 
en samtale med dommer jakob fink 
nielsen på ca. 30 minutter, hvor blandt 
andet aspekter ved den pågældende 
sag forklares og diskuteres. 

en anderledeS Form 
For underviSninG
Da eleverne herefter vises fra hall’en 
ind i retslokalet, slår virkeligheden 
imod dem. De bænkes bagerst i det 
ca. 60 m2 store rum. Anklageren er 
allerede til stede til venstre for vid-

viCerekTor På Solrød GymnaSium:

See YOU IN COURT
neskranken, som står midt i lokalet. 
Ind kommer den tiltalte sammen med 
forsvareren, herefter dommeren og 
de to domsmænd. eleverne står op 
sammen med de øvrige i lokalet ved 
sidstnævntes entré, og da alle har sat 
sig, går den kvindelige anklager i gang 
med at opridse anklagen og kaste et 
hav af spørgsmål af sted - først til den 
tiltalte, så til vidnet, der også var offer i 
sagen. I næsten stivnet ro ser eleverne 
koncentreret til, mens de professionelle 
aktører i rummet gør deres arbejde, og 
det er tydeligt, at HC her har ramt den 
undervisningsværdi, som den pædago-
giske teoretiker Thomas Ziehe kalder 
”den gode anderledeshed”. At vise 
eleverne noget, der er anderledes end 
det, de normalt beskæftiger sig med i 
deres dagligdag - som et instrument 
til at åbne deres faglige bevidsthed 
yderligere og dermed udvide deres 
forståelseshorisont inden for et faget. 

SG oG reTTen i roSkilde
netop denne slags læringsinstrumen-
ter har Retten i Roskilde valgt at 
tilbyde gymnasieklasser siden januar 
2015. ”Domstolene har i dag et godt 
omdømme og nyder en høj grad af 
tillid i befolkningen”, skriver Retten i 
Roskilde som indledning til initiativet, 
der skal øge gymnasieelevers kend-
skab til retssystemets og domstolenes 
rolle som en af demokratiets grundpil-
ler. Således stod Solrød Gymnasiums 
samfundselever da også ret i lokalet, 
da dommeren efter 40 minutters dia-
log med de to domsmænd afsagde 
dommen over tiltalte, der efter en kort 
samtale med forsvareren accepterede 
afgørelsen, selv om den blandt andet 
indbefattede ubetinget fængsel.

elev     
kunST



6 7

Det var søndag den 7. september, en 
dag vi i 2p havde set frem til i flere 
måneder, og nu var den her endelig. vi 
skulle på en oplevelsesrig studietur til 
lissabon, portugal med vores historie-
lærer Søren Baltzersen og religionslæ-
rer Dorthe klingenberg. 

reliGionSunderviSninG 
På en anden måde 
Religionsfagligt så vi Cristo Rei, som er 
et monument af jesus, der blev rejst 
den 20. april 1940 som en bøn til Gud 
om at holde portugal uden for 2. ver-
denskrig. Hele monumentet er 79,30 
meter højt. Derudover så vi kirken Sé 
patriarcal, som er den ældste kirke i 
lissabon. Byggeriet af kirken begyndte 
i 1147, og i 1300-tallet blev der bygget 
et kloster dertil. I 1755 blev de fleste 
bygninger ødelagt i lissabon på grund 
af et stort jordskælv, også kirken. Der-
for blev den genopbygget. kirken er 
bygget i 4 forskellige stilarter, fordi den 
er blevet ombygget så mange gange. 
Stilarterne er romansk, gotisk, barok 
og renæssance. 

mauerneS borG  
CaSTelo de Sao JorGe 
Historiefagligt så vi borgen Castelo de 

Sao jorge, som blev bygget af mauerne, 
der havde magten i portugal fra 711-
1249. Borgen er blevet bygget på lis-
sabons højeste høj. Det var den bedst 
strategiske placering, en borg kunne 
have, fordi fjenderne kom nedefra, og 
de kunne ikke angribe fra alle vinkler, 
da højen var så stejl. Mauerne havde 
derfor et overblik over, hvor fjenderne 
var, og de kunne kaste og smide ting i 
hovedet på dem. Borgen havde derud-
over deres egen vandforsyning, fordi de 
havde deres egen brønd inde i borgen, 
hvilket var godt, hvis de blev belejret. 
fordi fjenderne ikke kunne trænge ind 
i borgen, forsøgte de at forgifte deres 

vand ved at kaste affald og døde dyr i 
deres brønd.

PorTuGal Som SøFarTSnaTion 
noget som portugal er meget kendt 
for, er deres søfartshistorie, så vi skulle 
selvfølgelig se søfartsmuseet. på sø-
fartsmuseet er der 17.000 genstande, 
som har noget at gøre med portugals 
søfartshistorie. Man kan blandt  andet 
se, hvordan skibet har udviklet sig, og 
hvordan man troede, verden så ud i 
1500-tallet på et stort håndtegnet kort.

Alt i alt havde vi en rigtig god studietur, 
og klassen blev rystet bedre sammen. 
flere begyndte at snakke med nogle, de 
ikke plejede at snakke med. 

”Det bedste ved studieturen var nok at 
lære de andre elever bedre at kende, 
at få nye venner, og lære ens gamle 
venner bedre at kende” fortæller Anders 
Stubberup.

Ida Wendell, Josefine Jakobsen 
og Mitzi G. B. Bøgesø

STUdIeTUR STYRKeR FælleSSKabeT
lørdag den 14. marts mødtes vi fra 2e 
og 2d med vores lærere jogvan poulsen, 
johan Bavnshøj, Henrik Toft og niels 
Drejer Sørensen i kastrup lufthavn, alle 
klar til at tage på studietur til Catania, 
Sicilien. 

mødeT med SiCilienS kulTur
Søndag gik turen for alvor i gang, og 
dagen startede med en rundtur i Cata-
nia by, hvor vi blandt andet så Doumo 
Square, the Odeon samt meget mere, 
hvor grupperne ind i mellem fremlagde 
foran de forskellige seværdigheder. vi 
endte dagen i Giardino Bellini parc, hvor 
vi havde til opgave at gå rundt i parken i 
grupper og stille Sicilianerne forskellige 
samfundsfaglige spørgsmål, som vi selv 
havde formuleret i vores AT-grupper. 

Mandag morgen begav vi os igen ud i 
Catania by, hvor vi besøgte The Historic 
Museum of the landing in Sicily 1943, 
som er et museum, der omhandler 
invaderingen af Sicilien i 1943, hvor 
vi med sicilianernes øjne oplevede 2. 
verdenskrig, heriblandt et simuleret 
bombeangreb, hvilket var meget spæn-
dende. næste stop på turen var et 
besøg på et af de fem museer, hvor 
vi kunne vælge at besøge enten Ur-
sino Castle, Bellini Museum eller emilio 
Greco Museum, Dropcesan Museum 
eller Achilliane Thermae.

I byen Siracusa var det græske am-
fiteater og domkirken i centrum om 
tirsdagen.

vulkanen eTna
Onsdag stod den på togtur rundt om 
vulkanen etna. et gammelt, men hyg-

geligt tog kørte fra centrum og rundt 
om etna. Selvom vi troede, vi bare 
skulle sidde i et tog hele dagen, gjorde 
vi et stop i byen Randazzo, som ligger 
på etna. 

efter et besøg i den hyggelige by, Ta-
ormina om torsdagen, var vi oppe i 
en kæmpe grotte, som engang havde 
været brugt til at holde fanger fanget, 
hvor man hele tiden fra en udkigspost 
kunne holde øje med dem og høre, hvad 
de sagde.

SmaGSPrøver
fredag gik turen først til en vingård, 
hvor vi smagte på selvdyrket oliven, 
olie, brød og kiks, marmelade og vin. 
Her havde vi mulighed for at købe lidt 
lækkert med hjem til vores forældre. 

Senere tog vi til etna, som vi alle havde 
glædet os meget til. en bus kørte os 
til vulkanen, hvor vi oplevede, at det 
blev meget koldere med sne og skyer, 
som svævede ved siden af os. vi gik 
op og ned af vulkanen og samlede et 
par sten som en glimrende souvenir fra 
denne tur.

FælleSSkabeT STyrkeS
Denne tur har rustet vores klasse 
endnu mere sammen og også endnu 
mere sammen med 2.d på grund af 
turene, hvor vi har spist mad sammen 
og bowlet. efter denne uforglemmelige 
tur vendte vi snuden hjemad med kuf-
ferterne fulde af gode oplevelser og 
fornyede og nye venskaber. 

Cecilie Lynge Karlsson, 2e

2e Og 2d pÅ VUlKaNVaNdRINg pÅ eTNa

2e i Giardino Bellini Parc

Elever fra 2P på borgen Castelo dos Mouros

     
   ”Vi opleVede 

en masse kulturelle 
og historiske ting, 

og samtidig fik Vi Vores 
fællesskab styrket”
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Alle celler i min krop føles, som var det 
is, der spærrede dem inde i århundre-
des værste istid. Mine arme er ustyrlige. 
De fægter panisk efter noget at gribe 
fat i, mens mine ben på automatik laver 
ukontrollerede spjæt bagud i et ihær-
digt forsøg på at komme op af det fire 
grader kolde vand. Det eneste, der går 
gennem mit hoved, er at få mit iskolde 
legeme op på den store, grålige sten 
10 meter forude, hvor Cecilie, emilie og 
Mille står og venter i en smuk solbeskin-
net lysning. 

FaST Grund under Fødderne
Mine ben rammer nogle sten på bun-
den, jeg mærker en vis kontrol over 
situationen, idet jeg nu har fast grund 
under fødderne. Cecilie, emilie og Mille 
står med glade smil iført våddragt og 
orangefarvede hjelme, der giver asso-
ciationer til byggemand Bob. 
Min vejrtrækning er stadig ustyrlig men 
mindre voldsom end tidligere, som om 
følelsen af kontrol har overvundet det 
millisekund, hvor jeg tænkte, at min 
krop aldrig fik lov til at mærke varmen 
af glæden ved livet igen. 

FælleSSkab Giver STyrke 
”Godt gået, Sarah” råber Cecilie, emilie 
og Mille i kor, mens de smiler over hele 
ansigtet. jeg får bakset mig op på ste-
nen ved deres side, hvor solens varme 
stråler giver ny energi. vi står alle fire, 
som var vi begejstrede tilskuere til en 
vM-finale, og råber af vores lungers 
fulde kraft, mens ninett, natasha og 
Steen gør sig klar til hoppet i det fire 
grader kolde vand
”kom så natasha og ninett. Der sker 
jer ikke noget” råber Mille. Samtidig 

udbryder vi andre; ”vi ved, I kan gøre 
det”. ninett og natasha kigger begge 
ned i vandet, hvor de står på en sten 
halvanden meter over vandet. Steen 
sidder på hug ved deres side og kommer 
med beroligende bemærkninger som en 
ægte coach, der skal få sine elever til at 
overvinde deres værste frygt. natasha 
træder nogle skridt frem og skal lige 
til at springe, da hendes krop trækker 
sig tilbage igen. ninett står længe med 
et stirrende blik ud over kanten, mens 
Steen taler til dem begge.
pludselig tager ninett tre hurtige skridt 
til kanten og hopper, så hun på et 
splitsekund rammer vandoverfladen og 
synker under med hovedet, hvor hun 
efterfølgende kommer til syne igen. 
Hendes øjenlåg blinker med lynets 
hastighed, mens hun svømmer ind til 
os andre. ”Sådan, ninett, hvor var det 
godt gået! ” udbryder jeg og klapper, 
mens varmen langsomt finder ud til de 
yderste kroge af min krop. natasha står 
stadig og lytter til, hvad Steen fortæller 
hende, hvorefter hun går ud til kanten, 
kigger ned, tager 3 dybe vejrtrækninger 
og hopper. et plask lyder nogle sekun-
der efter, det er Steen, sidste mand der 

tog hoppet, og vi er nu fuldtallig på den 
anden side af springet. 

10 meTer-SPrinGeT
vi går mellem høje klipper med vandet 
fra bjergene løbende under vores fød-
der, og jeg fanges af naturens storhed, 
som jeg finder er en kæmpe kontrast til 
den danske. Himlen er blå og står kniv-
skarpt til klippevæggenes gyldne farver. 
jeg kan se længere fremme, at de er 
stoppet op og venter på os. Da jeg 
næsten er nået hen til dem, siger emilie 
til mig; ”Sarah, lad være med at kigge 
ned, når du kommer her op!”. jeg når 
ikke rigtigt at registrere ordene, før jeg 
allerede er kommet op på siden af dem, 
hvor udsigten i ti meters højde ram-
mer min nethinde, så jeg er sikker på, 
at mit hjerte lige har sprunget et slag 
over. ”Men bare rolig – dette er turens 
maksimum højde, du kan risikere at 
springe ud fra” fortæller emilie videre. 
Christian begynder at tale. ”Her er tu-
rens højeste spring, ti-meter-hoppet, 
hvor det er meget vigtigt, at man holder 
armene krydset foran brystet eller ned 
langs siden” siger han, mens han de-
monstrerer armstillingerne. ”Hvis I ikke 
tør springe, er der selvfølgelig også en 
anden vej ned”. 
Mille står som den forreste i rækken 
og stiller sig parat til at springe, mens 
Christian informerer hende om, at han 
tæller til tre, og på tre skal hun springe. 
Christian begynder at tælle. Min over-
krop læner sig nogle centimeter forover, 
mens jeg holder vejret og mærker en 
snurrende fornemmelse tage fat inde-
fra. ”3” lyder det fra Christian, og Mille 
hopper. plasket fra Mille høres et split-
sekund efter, og min krop føles pludselig 

mindre anspændt ved synet af Mille, 
der svømmer uskadt hen til kanten. 
jeg tager to skridt frem, da det nu er 
emilie, som skal springe. Hun stiller sig 
klar. Christian begynder at tælle, og al-
lerede inden han har sagt to, er emilie 
hoppet. Cecilie, der er lige før mig, gør 
sig klar. Den anspændte og snurrende 
fornemmelse tager til igen. ”1,2,3” tæl-
ler Christian, og Cecilie hopper. Ingen 
af dem virkede usikre, og jeg prøver 
at overbevise mig selv om, at det er 
”piece of cake” ved at fremstille et lille 
smil og holde hovedet højt. ”Bare kom 
her hen” siger Christian, og jeg går hen 
mod kanten. Synet af de 10 meter sy-
nes pludselig som 20, og jeg har svært 
ved at se mig selv stående nede ved de 
andre piger lige nu.
 
anGSTen overvindeS
Min krop ryster, og Christian begynder 
at tælle. lige inden han er nået til tre, 
tager min hjerne styringen, og jeg 
træder nogle skridt tilbage. jeg kigger 
desperat rundt. Mit blik kan ikke falde til 
ro. jeg ryster i hele kroppen og vender 
mig om. ”Sarah, prøv at trække vejret 
helt ned i maven” lyder det fra Steen. 
jeg trækker vejret, så godt jeg kan helt 
ned i maven. Mine tanker er ustyrlige, 
og alt i min krop skriger efter tryghed. 
fortvivlet går jeg frem og tilbage på ste-
nen i noget, der føles som en evighed. 
jeg tager den sidste dybe vejrtrækning 
og stille mig ud til kanten. ”er du klar” 
spørger Christian. et meget hurtigt ”ja” 
kommer fra mine læber, hvorefter han 
starter tællingen til tre. Den snurrende 
følelse har vundet kampen i min krop og 
har dræbt alle følelser, jeg før havde i 
mig, så kun følelsen af angst er tilbage. 
et sekund efter er jeg i frit fald. 

Sarah Hartmann Christiansen

KORSIKa - eT Væld aF SaNSeINdTRYK ”alle celler i min krop 
føles, som Var det is, 

der spærrede dem inde i 
århundredes Værste istid”
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Alle burde vælge drama. Det er den 
bedste måde at lære andre end dem 
i din klasse at kende på. Drama er et 
fag, hvor man lærer at overskride sine 
grænser, hvor man er nødt til at sige 
“fuck it, nu gør jeg det.” - også selvom 
de andre synes, man ligner en nar. Det 
bedste af det hele er, at vi kan grine 
af hinanden, men også med hinanden. 
Selvom det kun er et år, hvor man har 
det kreative fag, så er det alligevel med 
til at udvikle én meget. Og det kan helt 
klart mærkes, også i de andre fag. Man 
lærer at udtrykke sig, og man lærer at 
være på, mens andre ser på - det gør 
en kæmpe forskel, når man skal lave 
præsentationer for ens klasse, for man 
er vant til, at folk ser på en og lytter.

3 FanTaSTiSke Timer inden 
weekend
I dramaundervisningen foregår det så-
ledes, at man har 3 timer i træk. for 
vores vedkommende var det de sidste 
3 timer om fredagen, lige inden vi fik 
weekend. Og der var virkelig ikke en 
bedre måde at gå på weekend på end 
det. 

vi startede altid med lidt teori, hvor vi 
lærte om de ting, vi senere skulle lave 
i praksis. Det kunne for eksempel være 
at arbejde med improvisation, blikret-
ning eller devising. vi lavede mange 
forskellige ting, hvor undervisningen 
hele tiden var varieret. 
Ud over det skulle vi også lære om for-
skellige historiske teater perioder. Man 
skal minimum lære om 2, da det er en 
del af eksamen. De ting, vi så lærte 
fra de andre teater perioder, kunne vi 
selv bruge i vores undervisning. f.eks. 
hvis vi lavede skøre scener, kunne vi 
bruge ting fra det episke teater, eller 
når vi skulle lave en realistisk scene, 
som skulle være naturlig, kunne vi 
bruge Stanislavski og hans begreber fra 
naturalismen. Men alt dette lærer man 
selvfølgelig om undervejs. 

TeaTerTure Som bonuS
Igennem året har vi også flere gange 
været i teatret, som er en del af vo-
res undervisning. vi var selv med til 
at bestemme, hvilke stykker vi skulle 
se. Det var en rigtig hyggelig form for 
undervisning, og det gav også holdet 

meget på det sociale plan. 
når man tilbringer tid sammen uden for 
skolen, styrker det også det tillidsbånd, 
vi byggede op til hinanden hele året. 
Man får tilmed nogle super fede tea-
teroplevelser og oplever noget kultur. 
vi var for eksempel inde og se en nøgen 
monolog og dukketeater, og det er altid 
super hyggeligt. efter vi var i teatret, 
analyserede vi stykkerne i timen og 
koblede teori på, og det var en virkelig 
god måde at lære at anvende teorien 
i praksis.  

ekSamenSForberedelSe
Som afslutning på året og faget for-
bereder man i grupper et stykke, som 
skal vises til den eventuelle eksamen. 
Her arbejder man med de begreber og 
metoder, man har lært. Det er her, man 
som elev virkelig får mulighed for at 
folde de kreative vinger ud. Man må, 
hvis man lyster, selv skrive et stykke, 
men ellers hjælper dramalæreren med 
at udvælge gode stykker og giver inspi-
rerende input. Dog er det konsekvent 
eleverne i gruppen, der bestemmer, 
hvordan det endelige resultat kommer 
til at se ud. 

Derfor burde alle vælge drama. Der 
er i hvert fald ikke mange grunde til 
at lade være. Det gode ved drama er, 
at alle kan være med, og man får et 
fantastisk sammenhold på dramahol-
dene. Man skal bare være klar på grin 
og fantastiske oplevelser, man ikke vil 
glemme. Og så skal man huske, at man 
behøver altså ikke at kunne spille teater 
på forhånd. Alle er velkomne. Så når du 
starter på SG - vælg drama!

Anna Løkkegaard Niemann, Dorthea 
Kjelstrup Hansen og Johanne Victoria 

Skands, 1x

Tre boGSTaver PræGer 3’Ger-
neS deCember-måned: 
SrP (STudiereTninGSProJekT). 

Det er uden tvivl intense uger ved com-
puterskærmene, som tit opleves som 
presset og stressende - ikke mindst 
fordi karakteren tæller dobbelt i studen-
tereksamen. formålet med studieret-
ningsprojektet er, at eleverne demon-
strerer evner til at overskue, bearbejde, 

disponere, sammenfatte og formidle en 
faglig og kompleks problemstilling. Men 
hvordan gør man det nu bedst muligt, 
når det virkelig gælder? 

Dette centrale spørgsmål er omdrej-
ningspunktet for skriveworkshoppen, 
som Solrød Gymnasium tilbyder i selve 
skriveperioden, så ugerne ved com-
puterskærmene udnyttes effektivt. I 
workshoppen får eleverne støtte, råd 

og positive eksempler fra forskellige 
fakulteter. Hver dag i denne uge starter 
med et informativt, kort oplæg. Her-
efter deler vi os op i mindre grupper, 
der repræsenterer forskellige fakulte-
ter. I grupperne diskuterer vi gode og 
inspirerende eksempler fra forskellige 
fag, og eleverne får lejlighed til at stille 
spørgsmål og indbyrdes drøfte deres 
egne projekter.

Jana Pohl

en uGe med:

Støtte

råd

Positive eksempler

SRp-SKRIVewORKSHOp

ProGrammeT For workSHoPPen i SkoleåreT 2015/16: 

dag 1:  indledning og disposition
dag 2:  den røde tråd / argumentation / fagenes samspil
dag 3:  brug af primær- og sekundærkilder / dokumentation 
dag 4:  konklusion og abstract 
dag 5:  åbent hus (her kan du spørge om alt)

kom og vær med! ”alle bURde Vælge dRama”

Workshoppen er både hårdt arbejde og hygge.
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”SemiFinalen i Grand Prix 
STår SleT ikke mål med de 
manGe TalenTer, vi Har SeT 
Her i aFTen ved SkolenS For-
årS-konCerT”, SaGde Solrød 
GymnaSiumS rekTor, bJarne 
THamS, da Han aFSluTTede 
konCerTen med roS oG STor 
Tak Til de manGe enTuSiaSTi-
Ske elever, Som Havde un-
derHoldT den FyldTe kan-
Tine aFTenen iGennem.

SPrudlende TalenTer 
i SkolenS 1G oG HF-klaSSer.
programmet blev skudt i gang af 1b, der 
har valgt musik som deres studieret-
ningsfag, og de bragede igennem med 
nummeret ”Gang of Rythm” af walk off 
The earth og ”Dj ease My Mind” af niki 

and the Dove. Dermed var stilen lagt 
til en koncert med stor musikalitet og 
meget høj elevaktivitet. 

De næste indslag stod 1g-valgholdene 
for, og her var john lennon-balladen 
”Imagine” det første indslag efterfulgt 
af det forunderlige nummer ”Trold – 
De Underjordiske” – en sær, mystisk 
og troldeagtig sang fra dybet, som var 
spændende som kontrast til den len-
nonske ballade.

Hf-musikholdet brillerede med sangen 
”Impossible” af Shontelle efterfulgt af 
”Counting Stars” – en fantastisk flot 
præstation af de stærkt syngende og 
spillende Hf-piger og - drenge. 

lukas Graham har tydeligvis sat sine 
spor i musikkens verden og således 
også på aftenens koncert med sangen 
”Drunk in the Morning”, som 1g-musik-

holdet fremførte med stor musikalitet 
og indlevelse. 

efter disse mange holdpræstationer 
fulgte nogle meget stærke korindslag 
startende med en medley af Mraz-
Mars, som jennifer og Rasmus, 1g mu, 
sang utroligt smukt og med et meget 
inciterende akkompagnement på hen-
holdsvis guitar og synthesizer. De blev 
efterfulgt af sangene ”we Can’t Stop” 
og ”pumped Up kicks”, hvorefter 2g-
studieretningsholdet, 2bMU, rundede 
koncertens første afdeling af med en 
bragende version af Dizzy Miss lizzys 
”waterline”, der nærmest brød lydmu-
ren – i hvert fald i kantinen denne aften. 

FælleSSkab På TværS 
aF STudiereTninGerne
Det var meget inspirerende at se, 
hvordan eleverne klarede overgangen 
mellem numrene. Der var et leben 
på scenen, og alle gav en hånd med, 
uanset hvilken klasse man gik i. Man 
tog selvfølgelig lige nodestativet eller 
den ekstra guitar med ud af scenen, 
når man var færdig med nummeret, og 
alle elever fra studieretningerne hjalp 
hinanden, akkompagnerede hinanden 
under numrene, uanset om man gik i 
1- eller 3g. en sådan aften styrker både 
det faglige og det sociale sammenhold 
på skolen, hvilket også var tydeligt at 
mærke på publikum, der gennem deres 
piften og klapsalver påskønnede kam-
meraternes indsats. 

ekSamenSnumrene 
blev PudSeT aF
efter pausen var det især 3g-elever 
fra studieretningen med musik, der 

mUSIK STYRKeR FaglIgT Og SOCIalT SammeHOld

var på. De benyttede denne lejlighed 
til at pudse deres eksamensnumre af 
og tog os med på en velsunget tur 
fra justin Timberlakes ”Mirrors” over 
Alanis Morisettes ”Ironic”, james Mor-
risons ”I won’t let You Go”med nogle 
meget smukke soli.  Dernæst gik et af 
skolens mange bands ”Oh Dear Mary” 
på scenen og fyrede den af med num-

meret ”pretty in Black”af Raveonettes 
som en fejring af, at de for et år siden 
var startet som band og siden da havde 
spillet 21 koncerter, hvilket må siges at 
være værd at fejre.
”party Bandet”, som hører til et af 
skolens mest etablerede bands, luk-
kede koncerten med numrene ”Sweet 
Dreams” af eurytmix og ”Sweet Home 

Alabama” af lynard Skynard, hvoref-
ter rektor Bjarne Thams igen kunne 
konstatere, at talenterne udfolder sig 
på tværs af klasser og studieretninger 
og skaber rum for meget imponerende 
præstationer, der i eksamensperspekti-
vet også rummer et gran af alvor.
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børnenes udvikling. ”Og jeg er jo helt 
enig med mine forældre i, eftersom jeg 
nu selv har valgt et dansk gymnasium, 
selv om det giver transporttid”, sluttede 
janne Stolper. 

Som Feriebarn  
Får man en ny Familie
for kira Hillebrecht var det også foræl-
drene, der påvirkede hende, for som 
kira fortalte: ”jeg var så heldig, at jeg 
allerede som otteårig blev sendt til 
Randers som feriebarn hos en familie 
der. Det var nu ikke så sjovt i de første 
par uger, men jeg faldt dog godt til, og 
derefter har jeg været på ferie hos dem 
hver eneste sommer. De var også med 
til min konfirmation, hvilket jeg var me-
get stolt over, så jeg har en stærk følelse 
for både dansk og tysk kultur, som jeg 
er vokset op med. Det giver mig jo den 

styrke, at jeg både taler tysk, dansk 
og plattysk, som er min bedstemors 
dialekt, så jeg kan vælge, hvor jeg vil 
studere, hvor jeg vil arbejde, og hvilke 
dele af kulturen jeg vil tage med i mit 
videre liv. Det oplever jeg som en meget 
stor gave,” sluttede kira. 

efterfølgende fordelte de schleswigske 
gymnasieelever sig i fem grupper og 
uddybede deres historie, og 2e lyttede 
opmærksomt og spurgte ind til livet 
som gymnasieelev syd og nord for den 
dansk-tyske grænse.

fredag morgen rejste elevambassa-
dørerne så videre til københavn, hvor 
de skulle besøge Christiansborg og 
derefter på en rundvisning på national-
museet på udstillingen ”1864 – men-
nesker i krig”.  

”når jeg er sammen med mine tyske 
venner, opfatter de mig som dansker 
og omvendt hos mine danske venner”, 
fortæller kira Hillebrecht fra Duborg-
skolen i flensborg, ”og det oplever 
jeg som en styrke, der giver uanede 
muligheder.” kira besøgte i efteråret 
Solrød Gymnasium som elevambas-
sadør for Sydschleswig sammen med 
ca. 50 elever fra henholdsvis Duborg-
skolen i flensborg, A. p. Møller skolen i 
Schleswig og Deutsches Gymnasium für 
nordschleswig i Aabenraa. Som elever 
på disse gymnasier er deres historie 
præget af, at de lever i et grænseom-
råde med en deraf følgende flerkulturel 
identitet, som de meget gerne vil for-
tælle andre unge om gennem besøg på 
danske gymnasier.

ambaSSadører 
For demokraTieT
”elevambassadørernes besøg på Solrød 
Gymnasium indgår i et treårigt, tvær-

fagligt forløb for grundforløbsklassen 
G5 med fagene historie, samfundsfag 
og engelsk, hvor overskrifterne er de-
mokrati, identitetsdannelse og slægts-
historie,” fortæller historielærer niels 
Schou, der sammen med samfunds-
fagslærer flemming lindquist Hansen 
har taget initiativ til dette samarbejde, 
hvori også Grænseforeningen er en 
meget vigtig medspiller. 
”I dag har eleverne eksempelvis arbej-
det med deres slægtshistorie og stam-
træ i blandede grupper. efterfølgende 
fremlægger de deres historier i plenum, 
hvilket ofte giver nogle meget spæn-
dende afsløringer for både de schle-
swigske og danske elever, eftersom det 
jo ofte viser sig, at deres familiehistorie 
er ret identiske”, slutter niels Schou.

udFordrinG aF 2e’S loyaliTeT. 
De unge elevambassadører besøgte ef-
ter frokost nogle af de øvrige klasser på 
SG og udfordrede her de danske elevers 

holdninger til begreberne nationalitet, 
loyalitet og identitet i enig – Uenig le-
gen. på spørgsmål som ”Skal man altid 
holde med det danske landshold, når 
det spiller kampe?”, skulle 2e rykke sig, 
efter om de var enige og uenige. 
på dette spørgsmål var næsten alle for 
det danske landshold, for som en af 
eleverne smilende sagde: ”Det går jo 
ikke så godt for dem, så vi må hellere 
støtte dem”, mens en anden nævnte: 
”vi er jo danskere, så derfor støtter vi 
naturligvis vores hold”. Til det andet 
spørgsmål: ”forstyrrer mangfoldighed 
den danske identitet?”, var opbaknin-
gen lidt mere blandet. 

STor lydHørHed HoS de 
danSke elever i 2e
Da de unge schleswigere efterfølgende 
fortalte deres historier, var 2e meget 
lyttende og spurgte ind til, hvorfor 
de havde valgt et dansk gymnasium i 
stedet for det tyske. Her fortalte janne 
Stolper, som bor i kiel, men som hver 
dag tager turen til Schleswig til A. p. Møl-
lerskolen, at hendes motivering stam-
mede fra forældrenes valg af den dan-
ske børnehave. forældrene ønskede, 
at hun skulle gå i en institution, der 
var meget lydhør og opmærksom på 

eleVambaSSadøReR FRa SCHleSwIg
elev     
kunST
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bIOTeC aCademY
På bioTeC aCademy CamP
”Det har været en fantastisk uge på 
DTU, Danmarks Tekniske Universitet”, 
fortæller Thomas Mygind, som går i 
3x på Solrød Gymnasium. Han har 
netop tilbragt efterårsferien på Biotech 
Academy Camp, hvor han har arbejdet 
med ”værdiskabelse og cellefabrikker”. 
”vi arbejdede med forsøg, hvor vi opti-
merede en e.Colibakterie, så den kunne 
danne mere succinat, der er et stof til 
brug i madlavningen. e.Colibakterien 
laver i forvejen succinat, men gennem 

genmodificering var formålet med for-
søget at få bakterien til at danne endnu 
mere succinat gennem gæring, så vi 
efterfølgende kunne høste succinaten.” 

inSPiraTion Fra iværkSæTTere 
”Det var utroligt spændende at lave 
disse forsøg,” fortsætter Tobias, ”men 
det allermest inspirerende ved opholdet 
var foredragene, som unge iværksæt-
tere holdt for os. Unge ingeniører, der 
for ikke lang tid siden stod det samme 
sted som vi, kunne fortælle om deres 
karriereforløb. en af dem var Hans Ge-

nee, som har skabt firmaet Biosynthia, 
der arbejder med at genmodificere en 
e.Colibakterie til at danne mere B-vita-
min, så man i stedet for at producere 
dette industrielt skaber en cellefabrik, 
der laver B-vitamin. en fantastisk inspi-
ration, der helt klart vil hjælpe mig i mit 
valg af studie. en tilsvarende inspiration 
fik vi under de virksomhedsbesøg, vi 
var på – især novozymes, hvor vi så 
og afprøvede deres laboratorier,” slut-
ter Tobias.
  

enGaGemenT oG enTuSiaSme
De naturvidenskabelige studieretnin-
ger kan tydeligvis engagere eleverne, 
hvilket blandt andet ses gennem den 
entusiasme, eleverne Signe Hausgaard 
larsen, karoline Reinhold noer, Süley-
man øzmerih og Tobias Mygind, alle 
3x, gav udtryk for, da de præsenterede 
studieretningen med bioteknologi. 
”Interessen for emnet er en klar forud-
sætning for at læse på denne studie-
retning”, siger karoline og fortsætter: 
”Man skal kunne se sammenhængen 
mellem de to fag, biologi og kemi, se 
hvordan de supplerer hinanden, og så 
skal man kunne arbejde teoretisk, som 
vi fx har gjort det omkring menneskets 
immunforsvar i forhold til eksempelvis 
Hiv og ebola. Det var meget teoritungt, 
men det blev dog afsluttet med et for-
søg, hvor vi skulle påvise hiv i nogle 
simulerede prøver.” 

bioTek i liSSabon
”vores studietur til lissabon havde også 
en klar bioteknologisk toning, eftersom 
vi der arbejdede med plantemedicin og 
besøgte et gammelt farmaceutisk mu-

NaTURVIdeNSKab pÅ Sg eR SjOVT! seum, Botanisk Have, eksperimenta-
rium og det store akvarium,” siger 
Sülayman og fortsætter: ”Det gav os 
en utrolig inspiration til årsprøven i 
Biotek i slutningen af 2g, hvor vi blandt 
andet var oppe i emner som ”Medicin 
lavet af dyregift”, som vi dels beskrev 
naturvidenskabeligt, men også havde 
en etisk vinkel ind over i den humani-
stiske del af opgaven.” ”jeg arbejdede 
med havets medicin i fagene biotek 
og historie,” fortæller Signe, ”hvor der 
var fokus på sygdommen malaria, som 
behandles med medicin skabt af havets 
produkter”. 

SJove oPGaver i bioTek
De er alle fire enige om, at de sjove 
afleveringer ligger i Biotek, mens det 
er lidt sværere at komme i gang med 
afleveringerne i dansk og sprogfagene. 
”Men”, fortsætter Signe: ”Her betyder 
fællesskabet i klassen utroligt meget 
– et fællesskab, som skabes gennem 
gruppearbejdet i forbindelse med det 
eksperimentelle arbejde. vi hjælper 

hinanden, for det gør vi jo, når vi ar-
bejder med vore forsøg, og så er det den 
fælles, faglige interesse, der bærer os 
igennem – selv den danske stil”. 

FælleSSkab Giver eT GodT 
ekSamenSreSulTaT
At fællesskabet og samarbejdet bety-
der noget, kan klassens lærere i BT 
bekræfte, eftersom Henrik Birkedal, der 
underviser i biologi og kemi, har påvist, 
at netop de naturvidenskabelige klas-
ser, og især Biotek-klassen, klarer sig 
særdeles godt til eksamen. Gennem de 
seneste 3 år er det den studieretning, 
der er kommet ud med det bedste ek-
samensresultat på Solrød Gymnasium. 
”Det skyldes naturligvis, at eleverne er 
ekstremt motiverede og fagligt ambi-
tiøse i faget,” fortsætter Birkedal, ”men 
det er også meget tydeligt, at det sam-
arbejde, som opstår i klasserne, er med 
til at trække selv de svageste elever op 
rent karaktermæssigt. Og så er det jo 
en fornøjelse at undervise elever, der er 
seriøse i hele deres tilgang til skolear-

bejdet, for dermed kan vi som lærere 
være med til at styrke og forøge deres 
nysgerrighed og interesse for faget.” 

nye FaGlokaler STyrker deT 
ekSPerimenTelle arbeJde
”Samtidig må vi ikke glemme”, fortsæt-
ter Henrik, ”at vi efter ombygningen 
af den naturvidenskabelige fløj her på 
skolen har fået nogle undervisnings- og 
arbejdsforhold, som er optimale for det 
eksperimentelle arbejde. Det betyder 
nemlig, at vi nu kan lave forsøg på et 
særdeles højt niveau, fordi vi har de 
korrekte sikkerhedsmæssige forhold at 
arbejde under. eksempelvis har vi fået 3 
væsentligt større lokaler- det ene endda 
udstyret med 4 aftræksskabe, hvilket 
giver helt andre muligheder, end vi har 
været vant til. 

ønSkeSTudieT 
Henrik Birkedal har tydeligvis ret i, at 
interessen for de naturvidenskabelige 
fag og især bioteknologi er styrket 
hos eleverne, eftersom Signe, karoline, 
Süleiman og Tobias alle regner med at 
læse videre indenfor det naturviden-
skabelige område. Signe overvejer at 
starte på farmaceutisk Institut på kø-
benhavns Universitet, karoline tænker 
i retning af Bæredygtig bioteknologi på 
Aalborg Universitet, mens Süleiman og 
Tobias overvejer ingeniør- eller biotek-
nologistudiet.Solrød Gymnasium Chemestry Club v/ lektorerne Brinkman & Birkedal

2e i Giardino Bellini Parc
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ÅReTS
gaNg

HUen eR på plADS - DIMISSIOnSMIDDAG

GRIllAfTen MeD DejlIG MAD OG DAnS

3x MeD SejRSTROfæeT SOM

 åReTS IDRæTSDAGSklASSe

leS lAnCIeRS veD GAllAfeSTen

læReRne I HåRD kAMp veD HARDeRS CUp

vIljen TIl SejR 
veD SOlRøD OlYMpICS

MInnIe MOUSe SpIlleR RUnDBOlD på IDRæTSDAGen

HARRY pOTTeR HAvDe OGSå en BOD veD IDRæTSDAGen
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3gSP1 og 3gSP2 på studietur til Malaga

2z i regnvåde Rom

2x i Rom

Solrød

Ser verden

3aTYF ved Rigsdagen i Berlin

2b i Hong Kong

Clara Underdal, 2b, i kinesisk dialog
3aTYF ved Brandenburger Tor

Spanskeleverne på gymnasiebesøg i Malaga
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Ellen Thomsen
 – Region Sjælland

Trine Pedersen
 – Medarbejderrepræsentant

Christina Tornquist
 - Medarbejderrepræsentant

Rikke Müller Nielsen 3b, 
Amalie Wendt Olsson 3x
 - Elevrepræsentanter

Bjarne Thams
 - Rektor

Annie Christensen
 - Sekretær

KURSUSLEDERE
Niels Schou
Heidi Rosendahl
Peer Seehusen

STUDIEVEJLEDERE
Lisbet Linde
Jens Sund
Linda Søndergaard Pedersen
Esben Laursen

SEKRETÆRER
Anne Jarlholm-Jensen
Birte Nørgaard
Susan Lindenskov
Britt Krejberg

ØKONOMIMEDARBEJDER
Marianne Bille

PEDEL
John Randrup

SOMMERFERIE:
MANDAG DEN 29. JUNI
MANDAG DEN 10. AUGUST

EFTERÅRSFERIE:
MANDAG DEN 12. OKTOBER
FREDAG DEN 16. OKTOBER

JULEFERIE:
MANDAG DEN 21. DECEMBER
FREDAG DEN 1. JANUAR

VINTERFERIE:
MANDAG DEN 22. FEBRUAR 
FREDAG DEN 26. FEBRUAR

PÅSKEFERIE:
MANDAG DEN 21. MARTS
MANDAG DEN 28. MARTS

ST. BEDEDAG:
FREDAG DEN 22. APRIL

KR. HIMMELFARTSDAG:
TORSDAG DEN 5. MAJ

PINSEDAG:
MANDAG DEN 16. MAJ

SOMMERFERIE:
MANDAG DEN 27. JUNI

ReDAkTIOn
Informationsudvalget:
lilli Budtz og 
Trine Brix
(ansvarshavende)
for- og bagsideillustration: Sofie Sommer, 1p
layout og tryk: Reklamehuset A/S, Hørsholm
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Sofie Sommer, 1p, 
Solrød Gymnasium

SG-maGaSineT
scan mobilkoden og læs det nyudkomne 
SG-magasin. Her møder du en god håndfuld 
tidligere elever, der i den grad forfølger den 
professionelle drøm


