HF-MAGASINET
DE FØLGER DRØMMEN – SOLRØD GYMNASIUM

DER ER MANGE MÅDER AT BRUGE EN 2-ÅRIG HF-UDDANNELSE PÅ

EMIL I GHANA

ANNELIES DRØM

OLIVER FRA SOLRØD

Næste skridt:
Disaster Magement

Et unikt HF-sammenhold
gav selvtillid og mod

HF, Hjemmeværnet og
Dansk Røde kors.
Hagman er på vej

HVORNÅR STARTER DRØMMEN
– OG HVOR TAGER DEN DIG HEN?

På Solrød Gymnasium udelukker en
HF-uddannelse
ikke et spændende
fritidsliv. Som
Oliver Hagmans
historie fortæller,
så giver den indlagte studietid i
SG’s HF-skema
mulighed for at kvalificere sig til drømmestudiet
allerede i selve studietiden. Lektierne bearbejdes
nemlig primært i timerne med fokuserede studieteknikker i højsædet. Annelie forfølger sin

drøm om en pædagoguddannelse, mens også
Jesper, Sisse og Emil er tidligere elever, der allerede er i fuld gang med at realisere et spændende, udfordrende arbejdsliv. Vi er ualmindeligt stolte over hver eneste blå hue, som vi placerer på hovedet af en HF-student på Solrød
Gymnasium.
Magasinet her giver blot et lille udpluk af de
mange veje at gå efter dimissionen. Læs med!
Måske er en 2-årig ungdomsuddannelse også
noget for dig.
Med venlig hilsen
Rektor Bjarne Thams

INDHOLD
OLIVER / Den kommende ambulanceredder
JESPER / Politihundeføreren vi ikke glemmer
EMIL / Studiejob i GHANA
ANNELIE / Endnu en solstrålehistorie
SISSE / Hestekræfter og muskelmasse
LÆRERE / HF er noget ganske særligt
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side 4
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side 8
side 9
side 10

OLIVERS DRØM
I 2015 dimitterede Oliver på Solrød
Gymnasiums HF med otte hårdt tilkæmpede 12-taller. Han tager fat i redderuddannelsen med et væld af efteruddannelsesmuligheder senere hen i arbejdslivet, blandt andet som paramediciner.
__________________________________________

Fra rift i fingeren til hjertestop

- Man kunne spørge, hvorfor jeg knoklede på HFstudiet, når min drøm er at blive ambulanceredder. Her er en gymnasial uddannelse et plus, men
ikke et krav. Men det gjorde jeg, fordi jeg ønskede at få en solid og flervinklet forståelse af det
samfund, jeg skal ud at både tjene og navigere i.
Jeg har lært at angribe historiske, samfundsfaglige
og religiøse problemstillinger fra flere vinkler.
Jeg kan koble min viden inden for biologi, kemi
og geografi. Jeg kan formulere mig sikkert både
mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk, og

Det vækker altid varme hos en dedikeret
lærer at gense en tidligere hårdt arbejdende elev som Oliver Hagman.

jeg har i det hele taget fået en almendannelse,
som også handler om en respekt for individet.
Som redder er det heller ikke dårligt at have studeret en lang række psykiske mønstre og diagnoser med en dygtig akademiker ved roret. - Kort
sagt, bliver man jo ikke ligefrem dummere af
at tage en HF, siger Oliver med et smil. Solrød
Gymnasium arbejder med lektieinkluderende
undervisning, hvilket Oliver mener, var helt afgørende for hans faglige udvikling. I stedet for en
masse dag-til-dag-lektier kunne han fordybe sig i
sine større skriftlige afleveringer. Han har desuden
haft overskud til at involvere sig i frivilligt arbejde,
både hos Dansk Røde Kors og hos Hjemmeværnet, hvilket allerede nu pryder det føromtalte CV.
Det som startede med en vanskelig faglig tid i folkeskolen, endte med en kæmpe succesoplevelse i
de tidlige voksenår.
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JESPERS EFTERMÆLE
Politihundeføreren vi ikke glemmer

Hvordan kan karate på eliteniveau og en
ambitiøs faglig karriere kombineres? For
den nu afdøde Jesper Jul var løsningen
i sin tid at tage en HF-eksamen, for han
vidste, at HF ville åbne mange døre. Det
var imidlertid først, da han arbejdede som
idrætslærer på Politiskolen, at han for alvor
fandt sin faglige lidenskab.
Dette fortalte politihundefører Jesper Jul,
da han i 2016 - meget typisk - sagde ja til
at bidrage til dette magasin for at inspirere
lokale unge i deres uddannelsesvalg.
Vi ønsker at ære Jespers minde ved at lade
hans bidrag stå. Så det fortsat kan motivere lokale unge til at følge deres drømme.
__________________________________________

Karateudøverens selvdiciplin

- HF stiller nok større krav til selvdisciplin end den
almindelige gymnasieuddannelse, fordi man ikke
får årskarakter og derfor kun får sin eksamenskarakter på eksamensbeviset. Der skal arbejdes hele
tiden, ellers får man ikke en god eksamen. Sådan
fortalte en engageret Jesper, da hans tidligere
gymnasium fik lov at stille spørgsmål om hans
valg af HF i den spædere ungdom. Den
tidligere karatekæmper på landsholdet vidste
godt, at han var et eksamensmenneske, og han
opfordrede livet igennem unge til at tro på deres
egne evner og deres eget potentiale.

Viden og praksis gik hånd i hånd

HF-uddannelsen ledte til jobbet som politihundefører, hvilket Jesper ved artiklens tilblivelse
fortalte, var hvad han drømte om. Selvom vejen
dertil havde været kringlet, så fik han brug for alle
de kompetencer, han har lært undervejs.
Han afsluttede interviewet i 2016 med vanlig
slagkraft: - Vi lever i et vidensamfund. Så lige
meget hvad du laver, er det vigtigt at kunne
bearbejde viden. Det lærte jeg på HF.

ÆRET VÆRE JESPERS MINDE
Jesper Jul døde af sine kvæstelser den 7.
december 2016, efter han
dagen forinden blev skudt foran
Albertslund Politistation. Vores dybe
medfølelse går til alle Jespers efterladte.
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EMILS STUDIEARBEJDE
- I GHANA
Emil Ahlmann Andreasen er en ung
mand med krudt i. Han læser Global
Nutrition and Health på Metropol, - på
specialiseringen Public Health Nutrition
and Food Policies. Vi taler her om en BA
på 3 1/2 år med to praktikophold. Hans
internship gik til Ghana, hvor han arbejdede med mikrokredit til kvindelige
iværksættere i slummen i udkanten
Accra.
__________________________________________
Emil forlod Solrød Gymnasium med et rigtig pænt
gennemsnit. Han har valgt at kombinere sin
interesse for politik med folkesundhed, mens han
samtidigt beholder et internationalt fokus. - På
min uddannelse er der ca. 70% udvekslingsstudenter og 30% hjemlige studenter. Så uddannelsen på Global Nutrition and Health på Metropol
lever i den grad op til mine forventninger om at
skabe et internationalt, udfordrende og multikulturelt miljø, fortæller han.

Efter det 2-årige HF på Solrød Gymnasium
satte Emil kursen mod det afrikanske kontinent.

“

Mit bedste råd til andre unge
er, at man ikke skal være bange
for at skifte spor. Find ud af,
hvordan du bedst balancerer
vedholdenhed og vovemod.
På den måde giver du dine
drømme et helhjertet forsøg. Vi
skal simpelthen turde at skifte
målsætninger i takt med, at
vores drømme ændrer karakter.
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Arbejdet med mødrene i Ghana

- Vi vil bruge den platform af kvinder til at
undersøge hyppigheden af amning, eftersom
demografiske sundhedsundersøgelser i området
viser, at der kun ammes eksklusivt i 1,8 måned.
Der er helt sikkert en masse misforståelser og
myter omkring amning i området, hvor amning
i virkeligheden menes at give bedre beskyttelse
mod både smitsomme og kroniske sygdomme.
Lige nu er Emil Ahlmann Andreasens drøm, at
Ghana skal give ham et indblik i aktuelle pro-

blemstillinger på det afrikanske kontinent, som
han uden tvivl kommer til at arbejde med senere
hen i livet. Han vil rejse og udføre feltarbejde i et
par år eller fem, når hans uddannelse er færdiggjort. Herefter forsøger han at komme ind på et
uddannelsesprogram i ”Disaster Management”.
Drømmen udvikler sig dag for dag.

LANGSOM MODNING
- Jeg var en af de dér rodløse
unge fyre, som havde rigtig
svært ved at holde fast i en plan
i mere end et par dage ad gangen. For mig gik der nogle år,
før jeg havde modenheden og
stålsatheden til at færdiggøre
en ungdomsuddannelse.
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ANNELIE VALGTE AT TURDE
Endnu en solstrålehistorie

For pædagogstuderende Annelie Gry
Bugge var det ikke oplagt at vælge en
HF-uddannelse for få år siden. Faktisk
følte hun sig ikke klar, hverken fagligt
eller socialt. Men i 2P på Solrød Gymnasium oplevede hun et unikt sammenhold.
__________________________________________
- Jeg tog 10. klasse, fordi jeg var usikker på, om
jeg egnede mig til at læse videre. Her havde jeg
en dansklærer, der støttede mig på en særligt
motiverende måde. Det er denne grundskolelærers fortjeneste, at Annelie overhovedet søgte
ind på et 2-årigt HF. Jeg valgte at turde det,
fortæller hun, - med et brændende ønske om
senere at læse til pædagog, bl.a. fordi min bror
er handicappet.

“

Særligt efter studieturen i
2. HF blev sammenholdet
i klassen fantastisk.
Vi støttede hinanden
undervejs.

Pædagoguddannelsen syntes en gang helt
uden for rækkevidde. Ikke i dag.

Oplevelsen af at være dygtig

Da Annelie startede på HF, oplevede hun en ny
verden. Klassekammeraterne kom fra forskellige
baggrunde, og der var en interessant spredning i
alder. I klassen var der det bedste sammenhold,
Annelie nogensinde havde oplevet. Adspurgt om
der er én historie, som Annelie gerne vil fortælle
om sin oplevelse af HF, tænker hun sig om.
- Egentlig ikke, svarer hun. - Det var det hele,
sammenholdet og de dygtige lærere. Oplevelsen
af at være dygtig, afslutter Annelie. Det handler
simpelthen om at lære at tro på sig selv.

“Min tvivl om, hvorvidt jeg kunne indgå i
et godt gruppearbejde forsvandt som dug
for solen allerede i starten af 1. HF.”
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SISSES HESTEKRÆFTER
3 1/2 seje år

Sisse Søby Dupont er uddannet fysioterapeut og arbejder på privathospitalet
Aleris-Hamlet i Ringsted. Med sin kærlighed til hesteverdenen var hendes første
drøm at blive agronom, men for få år
siden sadlede hun om. Sisse blev optaget
på fysioterapiskolen.
__________________________________________
- Jeg var lykkelig, da jeg blev optaget, for jeg
havde tydeligvis ramt drømmestudiet. Det har
været 3 1/2 seje år, fortæller hun overbevisende.
Sisse havde på dette tidspunkt en søn på halvandet år og en mand, som knoklede for, at hun
overhovedet kunne tage dette drømmestudie.
Desuden havde hun en gård med heste, som
skulle passes. - Men jeg kom igennem det og
endda med et godt gennemsnit, smiler hun og

HF-uddannelsen førte til en kobling mellem
fysioterapien og ridningens verden.

fortsætter. - Jeg elsker at have med mennesker at
gøre, og se hvilken positiv påvirkning mit arbejde
har for mine patienter. Sisses drøm for fremtiden
er at beskæftige sig med forholdet mellem hest
og rytter. Derfor handlede hendes bachelorprojekt også om stabilitet og asymmetri hos ryttere med rygproblematikker.

“

Drømme har det med at forny
sig. Det allervigtigste er, at
vores arbejde giver os smil på
læben i det daglige.
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UNDERVISERE

UNDERVISER / JANNE RENDTORFF

UNDERVISER / NIKOLAJ KEJSER

Jeg er rigtig glad for at have mulighed for at
kunne hjælpe HF-elever på vej og give lidt af det
jeg kan videre. Nogle HF-elever har måske ikke
mødt stor opbakning og støtte i deres skoletid,
og især disse elever er det så dejligt at kunne
hjælpe til nogle succesoplevelser - store som
små.

Som lærer i et kunstnerisk fag oplever jeg næsten
altid, at mine HF-elever er meget kreative. De har
en god fornemmelse for billeder, hvilket gør, at
der kommer nogle spændende og meget kreative
produkter ud af deres arbejde.

“Den HF-klasse, som jeg har undervist dette
skoleår, har uden tvivl været en af de dejligste hjertevarmeste elevgrupper jeg har mødt.
Jeg har især været meget betaget af deres
positive omsorg for hinanden. De har ganske
enkelt været indbegrebet af et klassefællesskab. Netop de sociale kompetencer skaber
det miljø, hvor koden kan knækkes i forhold
til at lære og studere.”

Samtidig er det også socialt udfordrende at skulle
arbejde sammen i den kunstneriske produktion,
fordi man skal gå på kompromis med sine ideer,
og samtidig være åben over for andres visioner.
Men det lykkes altid, og det understreger, at der
et særlig godt fællesskab på HF.

“HF’erne bruger i den grad sig selv i arbejdet med at lære og producere. Måske er det
også derfor, at mange undervisere får så tæt
en kontakt til eleverne.”
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“ MAINSTREAM BLIVER DET ALDRIG...

UNDERVISER / ESBEN LAURSEN

UNDERVISER / ASTRID TRIER

Det mest spændende er at se, hvordan eleverne
udvikler sig i løbet af deres tid på HF. Både fagligt
og personligt. Noget af vores stof er svært, men
der er en stor tilfredsstillelse ved at forstå for
eksempel en tekst. Vi kan tydeligt se, hvordan
elevernes selvtillid vokser, når det lykkes.

Forskelligheden blandt eleverne på HF er helt
klart en spændende fordel. I undervisningen
åbner det altid for diskussioner med alternative
vinkler, fordi eleverne engagerer sig med deres
forskellige baggrunde og aldersforskelle. En ting
er sikkert; mainstream bliver det aldrig på HF.
Det nyder jeg som underviser, fordi det også er
med til at give mig nye perspektiver og indsigter.

For mig som lærer betyder udviklingsaspektet, at
jeg engagerer mig i eleverne. Læring er både et
spørgsmål om faglige udfordringer, og et trygt og
tillidsfuldt miljø.

“Det giver en fantastisk positiv dynamik i
klassen, fordi eleverne inddrager deres livserfaringer og bruger sig selv i undervisningen.
Det synes jeg er rigtig spændende, og det er
faktisk også noget jeg lærer af som lærer.”

“Vi når ret vidt omkring i diskussionerne, og
det er netop en af kvaliteterne på HF. Blandt
andet, fordi det sker i en stemning af gensidig anerkendelse og respekt.”
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SOLRØD GYMNASIUM
Solrød Center 2
2680 Solrød Strand
Telefon 56 18 40 00
Kontorets åbningstid:
Man-torsdag: 7:30-10:00, 11:30-15:30
Fredag: 7:30-10:00, 11:30-14:30
E-mail: post@solgym.dk
www.solgym.dk
www.facebook.com/solrodgym
#solgym

Trykt med omtanke for miljøet

