
 

 

Cambridgekurser trods corona 
 
 
Meget har været forandret det sidste års 
tid. Det gælder i høj grad også inden for 
gymnasieverdenen, men på trods af 
forandringer, perioder med nedlukninger 
og virtuel undervisning har Solrød 
Gymnasium fastholdt to tilbud med fokus 
på de fagligt engagerede elever.  
 

 
Der opstår hvert år nye faglige fællesskaber på Solrød      
Gymnasiums Cambridgekurser. 
 
 
Solrød Gymnasium har siden efteråret 2017 været 
godkendt som ’Cambridge-skole’, og som eneste 
gymnasium i landet udbydes to kurser i fagene 
matematik og kemi på Advanced Level. Indhold og 
niveau certificeres af Cambridge-skolen ved at alle 
elever afslutter med samme skriftlige prøve uanset 
hvilket land, de bor i. Det giver en høj grad af frihed til 
lokale undervisningsformer, og da Cambridge-skolen 
er udbredt i mere end 160 lande i verden, er det 
nødvendigt med en form, der fastholder det høje 
akademiske niveau sammen med frihed i forhold til 
udfoldelse af undervisningen.  
 

 
Har man brug for ekstra faglige udfordringer i sin  
gymnasietid, så er Cambridgekurserne på Solrød Gymnasium  
værd at overveje. 

 
De unge klarer al undervisning er på engelsk  
Michael Krøl og Henrik Birkedal er de to lektorer, der 
underviser i kurset i henholdsvis matematik og kemi. – 
Al undervisning og samtale foregår på engelsk, hvilket 
betyder, at fagterminologien bliver en naturlig del af 
elevernes engelske ordforråd, fortæller Michael Krøl. 
Det er vigtigt til de skriftlige eksaminer, hvor der ikke 
er tid til at oversætte frem og tilbage. Begreberne på 
engelsk skal sidde på rygraden. Det sker kun hvis vi 
øver det hver eneste gang. Man skal ikke være et geni 
for at være med, men man skal have lyst til at blive en 
del af et fællesskab, som arbejder sammen om at løse 
opgaver og forstå matematik eller kemi på en måde, 
som anvendes og anerkendes i den store verden.   
 
Alle er indbudte til at tage cambridgekurserne – og 
nu sker det virtuelt 
Elever fra alle årgange bliver inviteret med på kurset, 
som derved også er med til at styrke det faglige 
fællesskab på tværs af klasseskel. Lektorerne har også 
kunnet se på elevernes niveau i den almindelige 
undervisning, at de deltager i kurset. – Hvis man 
pludselig har faget dobbelt så mange timer om ugen, 
vil man kunne rykke rigtig meget, selvom der ikke er 
krav om forberedelse og afleveringer til kurset. Og det 
engelske kommer henad vejen, når vi bruger og 
arbejder med de engelske fagbegreber, så det skal man 
ikke være bange for.  
 

 
Alle er velkomne på Solrød Gymnasiums Cambridgekurser.  
Man skal blot være frisk på, at al undervisning foregår på  
engelsk. 
 
Nu er det arrangeret sådan, at kurserne starter op i 
januar, og afsluttes med eksamen i oktober/november 
2021. De elever, der afsluttede Cambridgekurser i 
efteråret, var derfor først ramt af forårets nedlukninger, 
ligesom deres intensive studiecamp først fik ændret 
beliggenhed fra St. Peters International School i 
Portugal til Stevns Naturcenter for derefter at blive 
ændret i sidste øjeblik til 3 dages intensiv 



 

 

eksamenstræning på Solrød Gymnasium. - På trods af 
det klarede eleverne sig altså rigtig flot igennem 
eksamenen, fortæller matematiklærer Michael Krøl. Og 
det siger jo noget om, at de har magtet at modtage 
undervisningen virtuelt på en måde, som har flyttet 
dem, for man kommer altså ikke sovende til de 
resultater, som de har fået med videre i deres studieliv. 
  

 
På Solrød Gymnasium kan du tage cambridgekurser i både 
matematik og kemi. 
 
International Cambridge-elev på Solrød 
Gymnasium 
 
Udover skolens egne elever inkluderede sidste hold 
også en ung ambitiøs italiener med svensk baggrund og 
finsk mellemnavn, der trods corona havde taget rejsen 
til den sjællandske sydkyst måneden før.  
 
Lyder det mærkværdigt?  
 
I denne tid, hvor nærmest ingen rejser: Ja. I forhold til 
den italienske kvindes årsag til at være her? Nej. 18-
årige Mathilda Maija Lundqvist havde nemlig fundet 
Solrød Gymnasium som certificeret Cambridge 
Associate School via Google i Italien. Her kunne hun 
se, at hun også som privat kandidat kunne tage 
internationalt anerkendte eksaminer på A-niveau og 
hermed afslutte den udenlandske IB-highschool-
uddannelse, som med verdens lockdowns pludselig var 
blevet afbrudt.  
 

 
Mathilda Maija Lundquist er italiener - trods navnets klang.  
Som udefrakommende tog hun cambridgekurser på Solrød 
Gymnasium midt i coronatiden. 
 

Mathilda har nemlig en drøm, og hun var ikke bange 
for at gå 100 % efter den. På cirka en måned tog den 
unge italiener 17 eksaminer som selvstuderende 
Cambridge-kursist. Hermed gik kun 2-3 måneders 
undervisning på hendes uddannelse tabt, for fagene ved 
Cambridge svarer til det påkrævede faglige niveau i det 
internationale uddannelsessystem. Med hendes måned 
på Solrød Gymnasium kunne hendes 
ungdomsuddannelse afsluttes, så hun kan forfølge sin 
drøm: Hun vil søge optagelse på jurastudiet i England 
eller Australien, lande, der begge besidder nogle af 
verdens 10 mest velrenommerede jurauniversiteter. – 
Jeg vil helst til Australien, fortalte hun. – Men uanset 
hvad det bliver, så skyldes mit valg, at jeg lige som her 
på Solrød Gymnasium kan tage min uddannelse på 
engelsk. Desuden vil jeg både i England og Australien 
få en uddannelse inden for jura, som kan bruges 
internationalt i stedet for eksempel at uddanne mig 
inden for italiensk lovning, der kun kan bruges, ja; i 
Italien.  
 
Det handler om at gøre sit uddannelsesbevis endnu 
bedre 
-Det er naturligvis dejligt at kunne hjælpe videre, når 
en ung pige er blevet fanget i et system og ikke har 
kunnet færdiggøre sin eksamen, fortæller 
uddannelsesleder og Cambridge-ansvarlige Allan 
Solhøj Simonsen fra Solrød Gymnasium. - Cambridge 
er meget fleksibel, fordi man kan aflægge eksamen 
med og uden undervisning. Mathilda har ganske vist 
ikke haft kontakt til vores elever, men vi stiller meget 
gerne mulighederne til rådighed på baggrund af vores 
gode samarbejde med Cambridge University. Det 
gælder ikke kun for personer, der skal færdiggøre en 
samlet uddannelse, men også gerne for eksempelvis 
udenlandske studerende, der i forhold til videregående 
uddannelse måtte mangle et fag eller to. Derfor har vi 
valgt at åbne op for Private Candidates, så de har endnu 
en vej at gå for at kunne opfylde deres drømme om en 
bestemt fremtid. 
 

 
De internationalt anderkendte Cambridgekurser og -eksaminer  
kan tages på Solrød Gymnasium som det eneste sted i bugten. 
 
Dette års Cambridge-elever startede op i januar, og 
lægger altså ud med virtuel undervisning. Men Michael 



 

 

Krøl er ikke nervøs. – Nu har vi både som undervisere 
og elever fået en del erfaring i virtuel undervisning, og 
engagementet på holdet er stadig intakt. Så vi skal nok 
nå det vi skal, indtil samfundet lukker mere op, og vi 
kan undervise fysisk på skolen igen. Faktisk har vi 
aldrig haft så stort et antal Cambridge-elever, som i 
øjeblikket: 32 elever har Cambridge-undervisning i 
enten kemi eller matematik. 

FAKTA 
I 2017 blev Solrød Gymnasium Cambridge-skole, 
hvilket betyder, at gymnasiet blev godkendt til at udbyde 
internationale kurser. Kurserne afsluttes med de 
internationalt anerkendte Cambridge-eksaminer, og de er 
målrettet unge, som ønsker en international dimension til 
deres ungdomsuddannelse.  
 
Selvom Cambridge er kendt for sin høje læringskvalitet, 
så behøver man ifølge uddannelsesleder og Cambridge-
ansvarlige Allan Solhøj Simonsen ikke at være et geni 
for at tage kurserne.  
 
Man bliver hjulpet igennem af den grundige 
undervisning, og udover det sociale og faglige samvær 
får kursisten uden tvivl styrket sine engelskkundskaber i 
en akademisk retning. Al samtale og undervisning 
foregår nemlig på engelsk. 
 

 


