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10 år med selveje -  og 110 års 
fødselsdag
Det er nu 10 år siden, at Silkeborg Gym-
nasium blev en selvejende institution. 
Indtil da var det blevet til en periode på 
30 år i amtsregi. 
Silkeborg Gymnasiums historie går til-
bage til 1907, hvor de første gymnasie-
elever i Silkeborg påbegyndte deres ud-
dannelse, da Th. Langs Gymnasium blev 
oprettet som en del af Th. Langs Skoler.  
De første 70 år var vi således et privat 
gymnasium placeret på Skoletorvet i 
midtbyen. De første mange år var der 
tale om et mindre gymnasium, men 
med den øgede tilstrømning af elever 
blev pladsen for trang, og i 1977 flyttede 
gymnasiet – med personale og elever, 
bøger og apparatur – ud på Oslovej i de 
nuværende bygninger, blev overtaget af 
Århus Amt og fik navnet Silkeborg Amts-
gymnasium. 

Siden udflytningen til Oslovej har gymna-
siets profil været ”det store gymnasium” 
med de mange muligheder: op gennem 
80’erne og 90’erne det største gymnasi-
um i Århus Amt og i løbet af 10’erne det 
største gymnasium i Danmark. 

1500 elever og 150 lærere
I selvejeperioden er elevtallet vokset til 
næsten det dobbelte – fra omkring 800 
i 2007 til de nuværende 1500, og lærer-
staben er vokset tilsvarende fra ca. 80 til 
ca. 150. Det var ”de gamle lærere”, der 
implementerede gymnasiereformen fra 
2005 – studieretningsgymnasiet – og ba-
nede vejen for alle de unge lærere, der 
siden er kommet til. 

De 10 år med selveje har været en suc-
ceshistorie. Skolen er blevet renoveret 
og udbygget for mere end 100 millioner 
kroner, hvilket ville have været helt utæn-
keligt, hvis vi ikke havde haft selveje, og 
bestyrelsen dermed – som øverste myn-
dighed – havde kunnet træffe de nødven-
dige beslutninger.
Tilstrømningen af de mange nye elever 
og lærere har endvidere medvirket til at 
skabe en kolossal dynamik med fokus 
på både pædagogisk udvikling og udvik-
ling af det sociale miljø, herunder nyska-
belser som SG-stafetten, der netop er 
blevet afviklet, og videreudvikling af de 
gamle traditioner, som f.eks. den årlige 
musical. Begge dele kan man læse om 
her i Nyt fra gymnasiet.

Det målrettede pædagogiske arbejde 
har givet tydelige resultater både med 
hensyn til gennemførelsesprocent, vores 
evne til at løfte eleverne (socioøkono-
misk løfteevne) og ikke mindst de sene-
ste års studentereksamensgennemsnit, 
som har ligget blandt de højeste i landet.

Velkommen til reformen
Årgang 2017 – vores 110-års-fødsels-
dagsårgang – som vi skal tage afsked 
med om kort tid, er den tredjesidste år-
gang i det nuværende studieretnings-
gymnasium, og til august byder vi vel-
kommen til den første årgang, der skal 
følge den nye udgave af studieretnings-
gymnasiet. Vi har været meget glade for 
det nuværende studieretningsgymnasi-
um, men vi er også overbeviste om, at 
den nye udgave af studieretningsgymna-
siet giver os endnu bedre muligheder for 
at styrke elevernes færdigheder og stu-
diekompetencer.

Erik Olesen, 
Rektor

Målgruppen for Nyt fra gym-
nasiet er først og fremmest 
forældrekredsen, og for at nå   
ud til alle forældre sendes  
nyhedsbrevet med almindelig  
post. Nyhedsbrevet udkom- 
mer tre gange om året og kan 
også læses på gymnasiets 
hjemmeside.

 Maj 2017 
Nyt fra gymnasiet

2      I      LEDER

Lanciers, maj 2017



Foråret på gymnasiet er altid en dejlig tid.
De unge knokler med eksamensforbere-
delserne. 3.g´erne kan se ”målstregen” 
og glæder sig til at kunne puste ud ef-
ter veloverståede eksaminer. Glæder 
sig til de mange spændende oplevelser, 
der venter: lanciers med forældrene,  
studenterhuer, dimission og de mange 
glade fester … inden de skilles, for at 
fortsætte karrieren ad vidt forskellige 
spor.

I år var det min tur til at føre min datter 
til lanciers. Så jeg var noget præstations-
presset, da jeg i år bød velkommen til lan-
ciers-øveaften. Igen i år blev det en for- 
nøjelig aften, men trods dygtige og  
meget tålmodige undervisere, så måt-
te jeg ty til lidt ekstraundervisning med  
lanciers på Youtube. 

Traditionen tro udskrev Forældreforenin-
gen igen i år en essaykonkurrence for 
3.g´erne, og vi glæder os til at offentlig-
gøre de dygtige vindere ved dimissionen. 
Som tidligere får alle også mulighed for 
at læse vinder-essayet i Midtjyllands 
Avis.

Efter en tiltrængt sommerferie går det løs 
igen. Til den tid glæder vi os til at byde 
de mange nye elever velkommen. Vi 
håber, at mange forældre vil være med, 
når vi efter sommeren drøfter det kom-
mende ”årshjul” og tager hul på endnu 
et spændende år i Forældreforeningens  
bestyrelse.

Rigtig god sommer.
Venlig hilsen

Forældreforeningen
Peter Nyegaard Jensen, formand

En utradionel indsamling

Ansvarshavende udgiver
Rektor Erik Olesen
Ansvarshavende redaktør
Uddannelseschef 
Flemming Glerup
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Mathias Nørgaard Achermann, 
Knud Krog, Lasse Kobbersmed, 
Trygvi Restorff

Journalistik 
Kristina Krogh,
Flemming Glerup
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JA, jeg vil gerne støtte  
Forældreforeningen med 300,-

 
Bankoverførsel

Reg: 5347
Kontonr.: 0243513

93 91 96 00
HUSK at skrive elevens navn 
og klasse på indbetalingen.

Koncentrerede forældre til lanciers-øveaften på SG

Nyt fra Forældreforeningen

Essaykonkurrence og  

Lanciers-øveaften



Hvad husker du bedst fra din tid 
på Silkeborg Gymnasium?
”Jeg husker først og fremmest den  
specielle ånd, der var på gymnasiet. Et 
sted med tradition og historie, læring og 
liv, som man var stolt af at være en del 
af. Og så husker jeg festerne og venner-
ne. Min bedste veninde og jeg kørte fx 
rundt på min lille Suzuki i weekenderne 
– på vej til den næste fest. Selvfølgelig 
med plastikøreringe, sokker og armbånd 
i matchende neonfarver og med tv2’s 
Popmusikerens vise som lydtapet.”

Hvad husker du især fra 
undervisningen?
”Jeg husker først og fremmest det stærke 
faglige engagement, der prægede alle 
lærere. De kunne jo nærmest blive  
indignerede på fagets vegne, hvis man 
ikke havde forberedt sig ordentligt, og 
det havde altså en motiverende effekt. 
De var fagidioter på den gode måde.”

Havde du en lærer, som gjorde 
et specielt indtryk?
”Jeg kan nævne mange, fx min idræts-
lærer Birgit Nyehuus og min musiklærer 
Ejvind Dengsø. Jeg vil dog især frem- 
hæve min samfundsfagslærer Jørgen 
Nøhr, der virkelig vækkede min interes-
se for politik og samfund og var god til at 
integrere debatter i undervisningen. Det 
var lige noget for en meget snakkende 
type som mig.” 

Er der en episode fra din gymna-
sietid, du særligt vil fremhæve?
”Ja, studierejsen til Athen husker jeg me-
get tydeligt. Først og fremmest fordi vo-
res historielærer, Erik Vinther, færdedes 
hjemmevant i byen, havde et indgående 
kendskab til de steder, vi besøgte, og 
formidlede det på en interessant måde. 
Som sportsjournalist ved OL i Athen i 
2004 opsøgte jeg selv flere af de steder, 
vi havde besøgt på studierejsen, men op-
levelsen var slet ikke den samme uden 
min lærer og mine klassekammerater.”

Har din gymnasietid haft ind- 
flydelse på det, du laver i dag?
”Den interesse for kritisk at undersøge 
forskellige samfundsforhold, fortælle og 
formidle, der fik mig til at tage en lærer-
uddannelse og senere blive journalist, 
har helt sikkert tråde til gymnasieårene. 
Og så har gymnasietiden generelt været 
de tre vigtigste år i mit liv rent identitets-
mæssigt.”

Har du stadig kontakt med dine 
gymnasiekammerater?
”Nej, det er desværre gledet ud. Da vi 
stoppede i 3.g kunne vi slet ikke over-
skue, hvordan vi skulle overleve uden 
hinanden, men man trådte jo hurtigt nye 
stier. Jeg flyttede fx til København for at 
læse videre.”

Hvordan oplever du Silkeborg 
Gymnasium, som det er i dag?
”Indgangspartiet og kantinen ligner jo 
sig selv, men ellers har Silkeborg Gym- 
nasium åbnet sig op – både arkitek- 
tonisk og i sin generelle profil. Den nye  
science-afdeling, auditoriet og drama- 
lokalet byder jo den smukke natur inden-
for, og generelt er det mit indtryk, at det 
faglige fokus, som prægede Silkeborg 
Gymnasium i 80’erne, i dag suppleres af 
et bredere perspektiv med endnu mere 
fokus på det sociale og på forskelligarte-
de muligheder for alle. Det synes jeg er 
meget positivt.”

Har du et godt råd til nutidens 
SG-elever?
”Ja, nyd det! Det er nok de tre vigtigste 
år i jeres liv, og I befinder jer i en meget  
privilegeret situation. Og så skal I udnytte 
alle de forskelligartede muligheder, gym-
nasietiden byder på. Om et par år snæv-
rer det hele sig ind, og I skal tage nogle 
forpligtende valg med langtrækkende 
konsekvenser, men i gymnasieårene er 
der stadig mulighed for at afsøge forskel-
lige muligheder og prøve sig selv af.”

4      I    INTERVIEW

om:
Anna Louise Tranæs Didriksen  

• Født i 1965 i Silkeborg
• Samfundssproglig student fra  

Silkeborg Gymnasium 1984
• Bosat på Djursland
• Studievært på TV2 Østjylland
• Gift og har tre børn på 12, 17 og 

18 år.

Anna Louise Tranæs Didriksen

Husk at nyde gymnasietiden!
I Nyt fra gymnasiet bringer vi hver gang et interview med en tidligere SG-elev - i denne udgave  
journalist og studievært Anna Louise Tranæs Didriksen.

Anna Louise, student anno 1984
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Et sted med tradition og 
historie, læring og liv, 
som man var stolt af at 
være en del af. 

Anna Louise Tranæs Didriksen
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Med velkomst fra idrætslærerne, under-
holdning og musik fra Radio SG og fælles- 
opvarmning fra 2.u kunne startskuddet 
for SG-stafetten lyde. Frontfeltet spurte-
de fra start, og lærer Esben Krogsgaard, 
der på mountainbike skulle lede de for-
reste på vej, fik travlt med at træde til i 
pedalerne. Efter den forreste del af grup-
pen var løbet afsted, fulgte en stor grup-
pe af elever, der tilsyneladende havde 
besluttet sig for, at distancen på 3,4 km 
skulle udføres i et mere adstadigt tempo.

Nicklas Klejn Dalsgaard fra 3.e kommer 
over målstregen med et stort smil og et 
akrobatisk spring. Nicklas fortæller, at 
han selvfølgelig også har løbet de fore-
gående år, og at han i år var lidt hurtig- 
ere end forventet. SG-stafetten er ifølge 
Nicklas et megafedt koncept, da gymna-
siet på denne måde blander 1.g, 2.g og 
3.g. Han tilføjer, at det altid er godt med 
lidt konkurrence.

SG-stafetten faldt i år på 3.g’ernes  
sidste rigtige skoledag, og det udnyttede 

3.y ved at gå ruten rundt i samlet flok. Det 
fortæller Sofie Mølkjær iført strutskørt 
og kaninører: ”Vi besluttede at afslutte  
vores sidste rigtige skoledag ved at 
gå kollektivt rundt i år. Nu skal vi snart 

ikke se hinanden hver dag, så derfor gik 
vi samlet rundt hele klassen og fik alle 
snakket sammen. På den måde har vi 
fået det bedste ud af hinanden til sidst.”

Andre, der også har deltaget i stafetten 
to gange tidligere, er Sandra, Emilie, 
Amalie og Naja fra 3.s. De to foregående 
år har de løbet rundt, men i år må ruten 
udføres gående, da pigerne er udklædt i 
en flot dronningetrone. 

For pigerne fra 3.s er stafetten et hygge-
ligt koncept, hvor der, som de udtrykker 
det, er noget for enhver. ”Man kan del-
tage med udklædning, deltage, hvis man 
er god til løb, eller man kan gå rundt og 
få en hyggesnak med sine kammerater - 
alle kan være med.” 

Nogle, der deltager i SG-stafetten for 
første gang, er Amalie, Nicoline og Freja 
fra 1.a.
Nicoline og Amalie har allerede haft de-
res løbetur, mens Freja stadig venter på, 
at hendes makker kommer ind med de-
pechen. Der er 11 bands langs ruten, og 
Amalie fortæller, hvordan musikeleverne 
bidrager med god energi og dermed mo-
tivation til at fortsætte løbeturen. 

Freja forventer en sjov, men også ud-
fordrende, tur. Som svar på spørgsmå-
let, om hun forventer at vinde, udtaler  
Freja: ”Hvis man gør sit bedste, så kan 
det være, at man vinder ét eller andet – 
der er jo mange forskellige præmier at 
gå efter. Derudover er det bare dejligt at 

Stafet for fællesskabet 



komme væk fra sine afleveringer og den 
lange skoledag og komme ud og bare 
have det sjovt med sine venner.”

Nogle af de mange præmier, der kan vin-
des, står Radio SG for. Det er Mads fra 
1.c, Svend fra 1.b og Christian fra 1.f, der 
med sikker hånd underholder i målom- 
rådet. De kårer bl.a. vinderen af ”Lang-
somste mand over stregen” - en pris der 
går til Anders Haagerup fra 3.r i skarp 
konkurrence mod Magnus og Janus fra 
samme klasse. Der er også en pris for 
”Hurtigste spurt i målområdet”, som går 
til Thomas Lodberg fra 3.z.

Nogle lærere er også trukket i løbe- 
tøjet, og mix-holdet ”X-faktor” (som be-
står af lærerne Maiken, Peter, Carsten og  
Merethe – alle lærere eller studievejleder 
for x-klasser) er særdeles tilfredse med, 
at de har slået drengeholdet fra 2.x med 
omkring to minutter. 

Nogle har konkurreret skarpt, andre har 
fået sig en hyggesnak på ruten, mens 

andre igen har sat alt ind på udklædning. 
Hvad end man er til, er SG-stafetten en 
fantastisk mulighed for at dyrke klasse-
fællesskabet og fællesskabet på tværs af 
årgangene. 
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Hvordan opstod idéen?
”Vi sad en eftermiddag med nybagte bol-
ler hjemme hos Katrine og snakkede om 
fremtiden, da én af os tog et atlas ned fra 
reolen og foreslog at cykle til Rom. Og 
sådan blev det! En impulsiv beslutning, 
som vi aldrig fortrød!”

Hvordan overnattede I på turen?
”Når vi ankom til en landsby sidst på ef-
termiddagen, udvalgte vi et hus og bad 
om lov til at stille telt op i haven. Vi fik 
næsten aldrig et nej, og tit blev vi inviteret 
på aftensmad og morgenmad – eller fik 
lov til at overnatte i huset. I de større byer 
brugte vi en app for cyklister, der gerne 
vil hjælpe hinanden med overnatning.”

Hvordan var jeres døgnrytme?
”Vi vågnede tidligt pga. solen, og så stod 
den på havregrød med peanutbutter 
eller Nutella. Derefter pakkede vi Tran-
gia-sættet og teltet sammen og cyklede 
indtil frokost, hvor vi holdt en længere 
pause. Sidst på eftermiddagen fandt vi et 
nyt sted at overnatte.”

Kunne I mærke kulturforskelle 
landene imellem? 
”Ja, den hollandske og belgiske men-
talitet minder meget om den danske. 
Men det mest gæstfri land var helt klart  
Frankrig. I Italien var det lidt sværere at 
finde privat indkvartering, fordi vi primært 
kørte gennem kystnære turistområder.”

Hvad var den bedste oplevelse, I 
havde undervejs? 
”Det er meget svært at vælge én ople-
velse ud. Der var solopgangen over Mid-
delhavet, mens vi spiste morgenmad på 
terrassen ved en italiensk familie. Der 
var lyset i Alperne. Der var tennisklub-
ben i Wilhelmshafen, hvor vi blev invi-
teret til grillfest. Der var familien i den 
franske bjergby, der inviterede os ind til 
aftensmad, selvom vi var drivvåde. Og 
der var den belgiske dame i leopardkjo-
le, der inviterede os med på den lokale  
restaurant, hvor hele landsbyen mødtes 
søndag aften. Vi anede aldrig, hvad da-
gen bød på, og det var fantastisk at møde 
så mange forskellige mennesker.”

Hvad var den værste oplevelse, I 
havde undervejs?
”Der var næsten ingen. Mange, vi mød-
te undervejs, var bekymrede for os. 
”Ved jeres forældre godt, at I er her?”  
spurgte de ofte. Men vi havde jo kun 
gode oplevelser. En dag kørte vi dog 
fast i en kæmpe mudderpøl. Og så blev 
vi ret overraskede, da det italienske politi 

pludselig stod foran os med fuld udryk-
ning. Vi havde lige holdt frokostpause 
på en mark, og en ældre italiensk kvin-
de var blevet bekymret for os. Men vi fik  
hurtigt redt trådene ud med politiet.”

Hvad savnede I mest på turen?
”Rugbrød! Vi spiste baguettes med ost 
tre måneder i træk, fordi det var billigt, så 
vi glædede os vildt til at få rugbrød igen.”   

Hvordan var det at være så tæt 
sammen over så lang tid?
”Vi var jo bundet sammen af det fælles 
projekt, og vi havde faktisk ikke ét eneste 
skænderi på turen. De første uger snak-
kede vi sammen næsten hele tiden, men 
senere blev timerne på cyklen mere et 
”tænkerum”, hvor vi hørte musik eller for-
dybede os i vores egne tanker og i land-
skaberne, vi kørte igennem.”

Er det en rejseform, I vil anbefa-
le til andre?
”Ja, helt klart! Og det eneste, det kræver, 
er et par cykeltasker og gå-på-mod. Når 
først man er i gang, tager den ene dag 
den anden – og pludselig er man i Rom!” 

Spurtede I om sejren på de 
sidste meter i Rom? 
”Nej, det tænkte vi overhovedet ikke på. 
Vi prøvede bare på at finde vores hotel. 
Og selv, hvis der havde været en mål- 
linje, havde vi kørt over den sammen - vi 
gennemførte jo det her som et hold.”

Fakta om turen:

• Silkeborg – Amsterdam – Paris – 
Pisa – Rom 

• Antal kilometer: 3640 
• Antal dage på cyklen: 89
• Antal punkteringer: 5

”Vi kan da også bare cykle til Rom!” Sådan lød ordene, da de nybagte SG-studenter Katrine Madsen, 
Katinka Brinkmann og Helene Højbjerre i sommeren 2016 tog en hurtig beslutning. Få uger senere var 
de på vej igennem Europa på deres livs rejse, som de fortæller om her.

På cykel gennem Europa

Ud i det blå



På cykel gennem Europa

Ud i det blå
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Idrætshallen, der er som forvandlet i 
aften, er dækket af sort vinyl på gulvet, 
og rundt om denne sorte scene vokser  
publikumspladserne op langs tre af  
scenens sider. På den sidste side af det 
sorte scenegulv er der allerede godt 
fyldt op med musikere og sangere, der 
har indtaget deres pladser på den meget  
store kor- og musikerscene. Musiker-
ne har travlt med at stemme deres 
instrumenter, og blæsere og stryge-
re varmer fingre og læber op. Et par 
performere krydser den sorte sce-
ne og giver i forbifarten hinanden det  
sidste lykønskningskram, inden afte-
nens forestilling begynder om ganske få  
minutter. 
Backstage summer det af liv. Danse-
re, performere, scenografer, sangere,  
kostumierer, lyd- og lysfolk vrimler rundt 

mellem hinanden. Et par kostumer er  
blevet lidt medtaget af forrige aftens 
forestilling, hvilket hurtigt ordnes ved sy- 
bordet med nogle hæfteklammer. Dan- 
serne laver opvarmningsøvelser midt i 
vrimlen. Der står papkasser med rekvi-
sitter rundt omkring og fylder, og umid-
delbart kunne man få tanken, at alle 
disse travle unge mennesker da umuligt 
kan være klar til at gå på scenen om et 
øjeblik. Men pludselig kalder en mu-
siklærer og instruktøren til fælles sam-
ling, hvorefter alle samles i rundkreds til 
fælles kampråb. Rundkredsen fyldes af 
fortættet energi, da kanon-råb som ”SG 
går i showmode” lyder fra omkring 160 
medvirkende i dette års teaterkoncert. 
Da kampråbene har lagt sig, griner og 
smiler alle, og med ét er de klar til at gå 
ind og byde publikum velkomne og starte  

teaterkoncerten ”Alice og den store løgn”.
 
Efter et storslået sceneri og en sjov og 
gribende forestilling, hvor publikum er 
blevet konfronteret med spørgsmålet om, 
hvad der er virkeligt, og om det er i løg-
nen eller i sandheden, vi er mest lykke- 
lige, rejser alle tre publikumsflanker sig 
og giver stående bifald. 

Efter tre fremkaldelser er det slut på fore-
stillingen, og tidligere elever og pårøren-
de mødes med aktørerne på scenen og 
backstage for at give ros og kram. Men 
meget hurtigt får alle medvirkende gjort 
sig klar til at skulle forlade den omdanne-
de idrætshal – eleverne skal hurtigt hjem, 
for i morgen venter en hel skoledag, og 
endnu en forestilling skal opføres næste 
aften. 

Årets teaterkoncert handlede om løgn. Om løgnen, der fabulerer, manipulerer, fantaserer. Men ikke mindst 
var forestillingen et festfyrværkeri af musik, dans, lys, kostumer, rekvisitter og 160 unge mennesker, der 
fyrede den af og havde arbejdet hårdt for at give os en god oplevelse.

SG går i SHOWMODE!
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“Teaterkoncerten er en 
holdpræstation af de helt 
store, og det er vildt sjovt 

at være en del af det  
samarbejde!”

Jonatan Bjørn 2.d  
pianist

“Det at være med i  
årets teaterkoncert har 

helt bestemt været en af 
de bedste oplevelser, jeg 

har haft i 1.g.” 

Line Lundtoft 1.d  
performer

 “Man ser pludselig helt 
andre sider af sine  

skolekammerater, end 
man gør i kemitimen 

mandag morgen!”

Jonatan Bjørn 2.d  
pianist



Silkeborg Gymnasium, Oslovej 10, 8600 Silkeborg

Kalender
Fredag 23/6 
Dimission

Onsdag 9/8
Første skoledag for 1.g

Torsdag 10/8
Første skoledag for 2.g og 3.g

Tirsdag 15/8
”SG After Dark” for 1.g

Fredag 18/8
Aktivitetsdag

Fredag 25/8
SGønfest

Onsdag 6/9 
Studieretningsvalgsaften 
for 1.g’erne og deres forældre

Mandag 25/9
Fællesarrangement med Clement Kjersgaard
& RÆSON: ”Er demokratiet i krise?”

Uge 42
Efterårsferie 

Onsdag 25/10
Fællesarrangement med Lykke Friis: 
”Bundestagswahl 17”

Uge 43
NV- og AP-prøver for 1.g’erne

/silkeborggym /silkeborggym

Få et glimt af   

hverdagen og de 

store begivenheder 

på gymnasiet 

Følg SG på de 

sociale medier!


