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Godt nytår
Hermed ønsker jeg forældre, elever og 
andre, der følger SG, godt nytår og vel-
kommen til et forårssemester, der blandt 
andet byder på musical med deltagelse 
af 170 elever.

Hvor går vores studenter hen?
I sidste nummer af Nyt fra gymnasiet 
skrev jeg om de flotte resultater, vores 
elever opnår ved studentereksamen. Og 
hvad bruger de så deres eksamen til?
Set over en årrække er det over halv- 
delen af vores studenter, der tager en 
lang videregående uddannelse ved et 
af universiteterne – langt de fleste på 
Aarhus Universitet, som ca. en tredjedel 
af studenterne vælger. De fordeler sig 
på en bred vifte af uddannelser, og ved 
optaget i august 2016 var medicin den 
absolutte topscorer – efterfulgt af stats-
kundskab, almen erhvervsøkonomi/HA, 
jura og molekylærbiologi. 

Det forhold, at mange vælger almen  
erhvervsøkonomi, understreger, at vo-
res studieretninger med samfundsfag 
på A-niveau, eventuelt suppleret med 
erhvervsøkonomi som valgfag, er en for-
trinlig forberedelse til at gennemføre en 

uddannelse inden for dette område.
Ud over dem, der vælger en universitets-
uddannelse, er der ca. en femtedel af 
vores studenter, der vælger en såkaldt 
professionsbachelor, dvs. en uddannel-
se til fx lærer, pædagog, sygeplejerske, 
bioanalytiker mv. 
Og den sidste fjerdedel spreder sig lige-
ledes over en bred vifte af uddannelser, 
typisk en række kortere uddannelser, fx 
på erhvervsakademierne.

Uddannelse betaler sig 
- og er en gevinst for samfundet
Med det øgede politiske fokus på er-
hvervsgrunduddannelserne in mente er 
der grund til igen at understrege, at en 
studentereksamen fortsat er den sikre- 
ste adgang til beskæftigelse og høj ind-
komst. 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som 
ikke kan anklages for at være begejstre-
de for søgningen til gymnasiet, udgav i 
juli 2015 en rapport om sammenhængen 
mellem indkomst og uddannelse. Analy-
sens hovedkonklusioner er:

• Lang uddannelse betaler sig: Mens 
personer med en kort eller mellem-
lang videregående uddannelse i 
gennemsnit har en livsindkomst på 
15-16 mio. kr., tjener en akademiker 
23 mio. kr. efter skat gennem livet. 

• Ser man på gevinsten, dvs. hvad 
uddannede kan se frem til at tjene 
i forhold til, hvis de var forblevet 
ufaglærte, så er de privatøkonomi-
ske gevinster på 4-11 mio. kr. gen-
nem livet efter skat.  

• En ting er den privatøkonomiske 
gevinst, men det er også for sam-
fundet en god forretning at uddan-
ne. Den samfundsmæssige gevinst 

er typisk 6-7 mio. kr. over livet hver 
gang en person får en kort eller 
mellemlang videregående uddan-
nelse, mens gevinsten er knap 15 
mio. kr., hver gang en akademiker  
udklækkes. 

Gymnasiereform august 2017  
-  større valgfrihed
Den årgang, der begynder på SG efter 
sommerferien, skal følge den justere-
de udgave af studieretningsgymnasi-
et. Der er ikke ændret grundlæggende 
på strukturen, men vi får endnu bedre  
muligheder end i dag for at styrke elev- 
ernes læring – bl.a. med øget vægt på 
feedback og individuel og gruppevis vej-
ledning.
Eleverne kan fortsat vælge mel-
lem et overordentligt stort udbud af  
studieretninger, og samtidig bliver der 
øget frihed for den enkelte elev til at  
supplere sin studieretning med valgfag. 
Stort set alle elever vil således have mu-
lighed for bl.a. at vælge et af følgende fag 
på B-niveau: psykologi, erhvervsøkono-
mi, innovation, informatik, idræt, medie-
fag. Eller man kan vælge at kombinere  
disse fag indbyrdes på C-niveau eller 
med andre valgfag, hvor der både er 
de traditionelle fag og nyere fag som fx 
astronomi, retorik og dans.

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.

 Januar 2017 
Nyt fra gymnasiet
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I Danmark nød vi, hvordan julefreden 
sænkede sig over det ganske land.  
Helligdage og samvær med familien blev 
afsluttet med festlige nytårsbrag. 

Andre steder i verden kommer bragene 
ikke fra fredelige nytårsraketter. Specielt 
i Irak, Syrien og Afghanistan har vi været 
vidner til umenneskelige lidelser. Bruta-
litet, som vi slet ikke begriber, kan fore-
komme. Millionbyer som Aleppo er fuld-
stændigt jævnet med jorden, og kun de 
heldigste flygtninge slap fra krigszonerne 
med livet i behold.
På alle måder fjernt fra Danmark - og 
dog begivenheder, vi alle kommer til 
at forholde os til. For en stund er flygt- 
ningestrømmene stoppet uden for Euro-
pas grænser, men flygtningesituationen 
er uholdbar.

Temaet for forældrebestyrelsens fore-
stående essay-konkurrence er netop de 
farefulde flygtningerejser. Alle forældre 

og elever inviteres den 7. marts kl 12.45  
til at høre journalist Rasmus Tantholt 
fortælle om de seneste års flygtninge- 
strømme til Europa.

Ellers kunne vi ved bestyrelsesmødet 
den 29. november glæde os over, at 
mange forældre har betalt de 300,- for 
medlemskab af Forældreforeningen. 
Midler, som kommer til gavn ved for- 
eningens arrangementer og tilbud til  
eleverne. Tak!
I foråret glæder vi os ud over essay-kon-
kurrencen til at byde velkommen til bl.a. 
lanciers-øveaften for 3.g-forældrene, 
og vi har allerede besluttet at støtte ar- 
rangementer som Café Skrymer.
Alle ønskes et godt nytår og et spænd- 
ende forår på Silkeborg Gymnasium.

Venlig hilsen

Forældreforeningen
Peter Nyegaard Jensen, Formand

En utradionel indsamling

Ansvarshavende udgiver
Rektor Erik Olesen
Ansvarshavende redaktør
Uddannelseschef 
Flemming Glerup

Fotografer
Brian K. Christensen, 
Knud Krog, Trygvi Restorff

Journalistik 
Kristina Krogh,
Flemming Glerup
Grafisk layout 
Trygvi Restorff

Tryk
ReklameTryk 
Oplag
2250
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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.

Foredrag med Rasmus Tantholt 7. marts 2017

Nyt fra Forældreforeningen

Journalist Rasmus Tantholt 

besøger SG
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Læse- skrivevejledningen
”Jeg skal stadig kæmpe lidt mere end 
mine klassekammerater, men vejled-
ningsforløbet har haft kæmpestor be-
tydning for mit vedkommende. Jeg har 
fået hjælp til at udvikle teknikker, der kan 
kompensere for min ordblindhed, jeg 
har fået adgang til software-hjælpepro-
grammer, og jeg har lært at lave gode 
indlednings- og konklusionsafsnit i mine 
skriftlige opgaver. På den måde er mine 
forudsætninger for at følge med i under-
visningen og få nogle gode faglige resul-
tater blevet langt bedre. Ja, jeg er endda 
blevet en del af SG’s masterclass i sprog, 
som er for særligt dygtige elever. Og så 
er det samtidig en stor personlig tilfreds-
stillelse nu at kunne håndtere de vanske-
ligheder, jeg ellers har haft gennem hele 
min folkeskoletid.”

Sådan siger én af de elever, der gennem 
det seneste halvandet år har været til-
knyttet læse- skrivevejledningen på Sil-
keborg Gymnasium, og hun er langtfra 
den eneste, der har været igennem et 
individuelt forløb i dét regi. Blandt de 533 

1.g’ere blev ca. 100 elever på baggrund 
af screeninger i september 2016 indkaldt 
til samtale med læse- skrivevejlederne, 
Kirsten Molbech og Heidi Rahbæk, og 
heraf indgik knap 20 elever efterfølgende 
i individuelle vejledningsforløb. 

Individuel tilgang
Netop det individuelle element er cen-
tralt, fremhæver de to læse- skrivevej-
ledere, for udfordringerne i forhold til 
læsning og skrivning er meget forskel-
ligartede: ”Nogle elever har blot brug for 
at ændre deres studie- og skrivevaner, 
andre elever har dansk som andetsprog, 
og andre er ordblinde i større eller min-

dre grad”. Derfor er det helt afgørende, 
at vejledningssessionerne tilrettelægges 
individuelt. Sessionerne har typisk en 
varighed af 35 eller 70 minutter, og det 
er ofte nogle meget intensive processer 
med fokus på ganske få områder ad gan-
gen som fx læsehastighed, forståelses-
strategier, typiske fejltyper, grammatik 
eller førskrivningsprocesser.

Og vejledningen virker. Hovedparten af 
de elever, som er i kontakt med læse- 
skrivevejlederne, bliver i løbet af 1.g eller 
2.g ”selvkørende”, når de har tilegnet sig 
de relevante redskaber og kompetencer, 
og dermed har de også langt bedre for-
udsætninger for videre studier. 
”Vi er en del gange blevet kontaktet af 
tidligere studenter, der har takket for den 
hjælp, de fik i læse- skrivevejledningen”, 
fortæller Heidi og Kirsten, og fortsætter: 
”Flere af dem opnåede flotte resultater til 
studentereksamen og er nu i gang med 
en videregående uddannelse – og det er 
vi meget glade for.”

For at skabe en god overgang fra grundskole til gymnasium og for at sikre vores elever de bedst mulige 
faglige og personlige forudsætninger har SG bl.a. to læse- skrivevejledere og to matematikvejledere. Dis-
se vejledere tilbyder individuelt tilrettelagte forløb for enkeltelever - og det kan gøre en markant forskel. 

Driller ordene eller tallene?

Vejledningssession i læse- skrivevejledningen
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Fokus på matematik
Det er ikke kun i forhold til læsning og 
skrivning, at man som elev på SG kan 
få ekstra hjælp. Undersøgelser har nem-
lig vist, at det især er i matematik, at de 
største udfordringer opstår i overgangen 
fra grundskole til gymnasium, og denne 
udfordring har SG forsøgt at tackle på 
flere måder:
SG udbyder et ”Brush Up-kursus” i stu-
diemodulet for 1.g-elever, der gerne vil 
genopfriske centrale dele af pensum fra 
grundskolen, SG er i styregruppen for 
det kommunale ”Matematiknetværk”, der 
med deltagelse af grundskole- og semi-
narielærere har fokus på at lette over-
gangen, og SG har to matematikvejlede-
re, der begge er lærere på gymnasiet. 
Derudover har SG siden 2015 været 
blandt initiativtagerne i det tværregiona-
le samarbejdsprojekt ”Matematikbroen”, 
der med økonomisk støtte fra A. P. Møl-
ler Fonden har udviklet og afprøvet for-
skellige brobygningsinitiativer inden for 
matematikfaget. Det har bl.a. resulteret 
i, at matematiklærere fra SG har afholdt 
kurser for lokale grundskolelærere.

Matematikvejledningen
De to matematikvejledere, Ulla Lindbæk 
Strøm og Benedicte Broman har ligesom 
læse- skrivevejlederne gennemgået et 
længerevarende efteruddannelsesforløb 
for at få kompetencer som vejledere, og 
de følger ligeledes op på de matematik-
screeninger, der laves i alle 1.g-klasser. 
Også her er elevernes indgangsvinkler til 

et vejledningsforløb vidt forskellige: Nog-
le mangler træning i basal regneteknik 
eller har brug for en strategi til at komme 
i gang med matematikopgaver, andre har 
vanskeligt ved at visualisere fx geome-
triske figurer eller tallinjer, og andre er 
talblinde. 

Endelig er der en gruppe, der har et luk-
ket mindset omkring matematikfaget: De 
kommer måske fra en familie, hvor man 
altid har italesat matematik som ”noget vi 
ikke er så gode til” og har selv fastholdt 
denne forestilling. Fælles for dem alle er 
dog, at jo tidligere deres matematikvan-
skeligheder identificeres, des bedre. For 
med de rigtige redskaber kan det blive 
langt nemmere at have matematik på 
SG.

Dét billede kan en af de elever, der be-
nytter matematikvejledningen, nikke 
genkendende til: ”Det var hårdt at starte 
på gymnasiet, men det intensive forløb i 
matematikvejledningen hjalp rigtig me-
get. Jeg tror stadig, jeg bruger længere 
tid på matematikopgaverne end mine 
klassekammerater, men jeg har gennem 
vejledningen fået nogle succesoplevel-

ser, nogle redskaber og nogle teknikker, 
jeg kan bruge i andre dele af faget, og 
det har gjort en stor forskel,” siger hun, 
og fortsætter: ”Jeg blev egentlig frarå-
det at søge optagelse på gymnasiet på 
grund af mine faglige udfordringer, men 
jeg er den stædige type, der aldrig giver 
op, og i dag trives jeg fantastisk godt her-
oppe, både fagligt og socialt”.

Grib chancen!
Det er i øvrigt helt frivilligt for eleverne 
at deltage i SG’s vejledningsforløb, men 
vejlederne er enige om, at eleverne bør 
gribe chancen, når den byder sig. Elever-
ne er af samme opfattelse: ”Erkend, at du 
har nogle særlige udfordringer – og gør 
noget ved det!” fremhæver en af dem, og 
en anden fortsætter: ”Det kan godt være, 
at du har udfordringer med tal eller ord, 
men du kan altså komme rigtig langt ved 
at tage imod de tilbud, gymnasiet har”. 

Det kan godt være, at du 
har udfordringer med tal  
eller ord, men du kan  
altså komme rigtig langt 
ved at tage imod de til-
bud, gymnasiet har.”

Hvad er en screening?

Alle 1.g-elever gennemgår i  
løbet af de første måneder fag-
lige screeninger i en række fag 
og discipliner, herunder mate-
matik, læsning og skrivning. På 
baggrund heraf inviteres enkelt- 
elever til individuelle samtaler 
med matematikvejlederne og 
læse- skrivevejlederne og tilby-
des eventuelt et vejledningsfor-
løb. Nogle af eleverne tilbydes  
ligeledes teknisk hjælp i form af 
en ”IT-Startpakke” med oplæs-
ningsprogrammer, scanner mv. 

Læse- skrivevejledningen og 
matematikvejledningen på SG

Matematikvejlederne Ulla L. Strøm og Benedicte Broman

I en screening kan man få afdæk- 
ket eventuelle faglige udfordring- 
er inden for specifikke områder. 
SG’s matematikscreening foku-
serer fx på talforståelse og tal-
fornemmelse, rumlig forståelse 
samt problemløsning og logik.
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Internationale studieretninger
På SG tilbyder vi tre studieretninger, som 
har et internationalt perspektiv. Fælles 
for de tre studieretninger er fokus på  
internationale emner og problemstilling- 
er, mødet med andre kulturer og andre 
tænkemåder. Det nyeste skud på stam-
men er den internationale naturviden-
skabelige studieretning.

Det faglige niveau 
Vælger du den internationale natur- 
videnskabelige studieretning, undervises 
du i 2.g i otte uger på Bunker Hill Com-
munity College i Boston. Vores elever 
modtager undervisning sammen og går i 
samme klasse og har på denne måde en 
tryg base. Al undervisning foregår selv-
følgelig på engelsk. Forløbene er lavet i 
et samarbejde mellem Bunker Hill, Silke-
borg Gymnasium og Viborg Gymnasium 
& HF (som også er en del af projektet), 
og på denne måde er forløbene tilpasset, 
så de bliver en del af de afsluttende ek-
samener i Danmark. 

Udover at gå i samme klasse vil vores 
elever bo sammen med en klassekam-
merat – ingen bor altså alene. De ind-
kvarteres hos en amerikansk familie, der 
fungerer som værtsfamilie. 

Studieopholdet i Boston kan ses som en 
mellemting mellem en normal studierejse 
og et udvekslingsforløb – det er et skridt 
på vejen videre ud i verden. 

Universitetsbyen Boston
Boston er verdenskendt for sit uddannel-
sesmiljø, og der er omkring 50 universi-
teter i byen. Det er en unik by i uddannel-
sesmæssig sammenhæng. 

Boston er kendt for de mange vel- 
renommerede uddannelsesinstituti-
oner såsom Harvard University, MIT 
(Massachusetts Institute of Techno-
logy) og Berklee College of Music. Det 
betyder, at der er mange internationale 
studerende i byen, og på Bunker Hill, 
der har omkring 14.000 studerende, er 
der ca. 800 internationale studerende 
fra 100 forskellige lande. Vores elever 
bliver altså en del af et multikulturelt,  
internationalt og kosmopolitisk miljø. 
Derudover er Boston en smuk historisk 
by med gamle kvarterer og en meget 
stemningsfuld midtby med en flot park. 
Bunker Hill College ligger i gåafstand fra 
den historiske bydel.

Nyhed: International naturvidenskabelig studieretning

Studieophold i Boston



Følges på vej
Rejsen til Boston foregår i selskab med 
en SG-lærer, som bliver i byen nogle 
dage, og på denne måde sikres en god 
start for vores elever. Eleverne bliver li-
geledes hentet igen, når de otte uger er 
ovre. 
Skulle der opstå situationer undervejs, 
som kræver assistance hjemmefra, har 
vi i Danmark en konsulent, der tager 
hånd om eventuelle problemer. Derud-
over står vi selvfølgelig også på SG klar 
til at hjælpe, hvis der er brug for det. 

Det internationale hitter
Tre medlemmer fra SG’s ledelse har be-
søgt Bunker Hill i Boston for at koordi- 

nere samarbejdet, og de beretter om 
meget søde og imødekommende men-
nesker. 
Derudover ser de studieopholdet som 
en fantastisk mulighed for at vores elev-
er kan erhverve sig en interkulturel for-
ståelse - både generelt og inden for de 
naturvidenskabelige fag. For ikke at tale 
om muligheden for at udvikle stærke en-
gelskkundskaber. 

På SG glæder vi os til, at det første hold 
elever kan sendes afsted til Boston i ef-
teråret 2017. 

Hele 20% af vores elever har i 2016 i øv-
rigt valgt en international studieretning, 
enten den samfundsfaglige, sproglige  
eller naturvidenskabelige.
Det gælder for alle vores internationale 
studieretninger, at de også kan vælges 
som almindelige studieretninger uden 
de ekstra rejseaktiviteter og ekstra rejse- 
udgifter. 
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• Studieopholdet i Boston foregår 
i første semester af 2.g og 
inkluderer otte ugers undervis-
ning på Bunker Hill College

• Studieretningsfagene er  
Matematik A, Fysik B og  
Kemi B

• I Boston undervises i fagene 
fysik, matematik, kemi, engelsk 
og amerikansk historie

• Privat indkvartering hos ameri-
kanske familier

• Prisen er ca. 25.000 kr. 
• SG betaler for undervisningen 

i Boston. 

Fakta:
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Oplevelse af julekoncerten
To elever, for hvem julekoncerten først 
lige er begyndt som tradition, har fortalt 
om deres oplevelse af at være med i jule-
koncerten, både på scenen, som tilskuer 
og før og efter. 

Line Lundtoft fra 1.d havde glædet sig til, 
at det skulle blive hendes tur til at stå på 
scenen til julekoncerten, og hun beskri-
ver det som en kæmpestor oplevelse. 
Hun havde hørt megen snak om julekon-
certen forinden, da hendes søster blev 
student fra SG sidste sommer, og hun 
fremhævede julekoncerten som et af de 
højdepunkter, man altid så frem til. 

Også Benjamin Draad fra 1.c deltog for 
første gang, og han fortæller, hvordan 
begejstringen steg, da han og hans klas-
sekammerater så deres fæller fra 3.g 
optræde: ”Det synes jeg var megafedt, 
for så tænker man bare: ”Det dér skal vi 
også gøre.” De havde simpelthen gjort så 
meget ud af det. Så man har virkelig lyst 
til at give den endnu mere gas næste år.”

Fællesskabet
Line fortæller, hvordan man mærker hele 
skolens fællesskab, bl.a. under den ind-
ledende og afsluttende fællessang: ”Vi er 
der for hinanden, og vi er sammen om at 
præstere.” Foruden det brede fællesskab 
understreger både Benjamin og Line det 
stærke fællesskab, der skabes i klassen 
op til og under julekoncerten. 

Både Line og Benjamin har udover at 
deltage med deres musikklasser også 
stået på scenen som en del af henholds-
vis koret og bigbandet: ”Vi er meget få 
1.g’ere i bigbandet, så vi har lært rigtig 
mange 2.g’ere og 3.g’ere at kende, og det 
hjælper til, at man bliver en integreret del 
af noget større,” fortæller Benjamin, der 
spiller altsax i bigbandet. 

Line synger med i pigekoret og har den 
samme oplevelse: ”Som 1.g’er vidste jeg 
ikke, hvilke piger der gik i de andre mu-
sikklasser, og her er koret en super mu-
lighed for at lære nogle andre at kende. 
Jeg har fået nye bekendtskaber på tværs 
af klasser og årgange.” 

Traditioner og loyalitet
Som tilskuer til julekoncerten er det nemt 
at blive rørt over elevernes opbakning til 
hinanden, og også Benjamin fremhæver 
denne oplevelse: ”Det var fantastisk at 
opleve opbakningen fra de andre elever 
og applausen fra tilskuerne. Efterfølgen-
de giver alle hinanden komplimenter. Jeg 
er ret sikker på, at man som 3.g’er vil se 
med ærgrelse på, at man nu for sidste 
gang har deltaget i julekoncerten. Tradi-
tioner er en god ting, og julekoncerten er 
en af disse.”

Line nævner også vigtigheden af, at 
der er en begivenhed, hvor valgfags- 
musikelever kan spille og modtage sam-
me opbakning og applaus fra andre mu-
sikelever og tilskuere. ”Der er plads til 
alle, og du glæder dig lige så meget til 
at se de andre klasser som selv at skulle 
optræde.”

Hjertevarm tradition, fællesskab og  
loyalitet må være svaret på, at man år 
efter år vender tilbage med forvent- 
ningens glæde til årets julekoncert. 

December er i forvejen traditionernes tid, og for mange er julekoncerten på SG 
blevet en del af deres december-traditioner. 

Julen handler om fællesskab og  

traditioner
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Hvad husker du bedst fra din tid 
på Silkeborg Gymnasium
”Jeg husker først og fremmest den fag-
lige inspiration, jeg fik i mange fag. Jeg 
har altid været fagligt orienteret, og på 
gymnasiet fandt jeg et sted, hvor denne 
faglighed kunne blive udviklet og udfol-
det. Dertil kom et rigtig godt kammerat-
skab og nogle skønne fester.”

Hvad husker du især fra 
undervisningen?
”Jeg husker bl.a. den store skriftlige op-
gave, jeg lavede i 3.g. Den omhandlede 
HIV og AIDS, og det var første gang, jeg 
fordybede mig i et fagligt emne over en 
længere tidsperiode. Min efterfølgende 
forskningsinteresse for infektionssyg-
domme ligger i ganske fin forlængelse 
heraf, og generelt vil jeg sige, at gym-
nasiets høje faglige niveau rustede mig 
særdeles godt til universitetet.”

Havde du en lærer, som gjorde 
et specielt indtryk?
”Ja, min biologilærer Karin Hellmers var 
en stor inspirationskilde. Hun var god til 
at differentiere sin undervisning, så vi 
hver især fik stimuleret vores individuelle 
interesser, og hendes timer var medvir-
kende til, at jeg senere valgte at studere 
medicin.”

Er der en episode fra din gymna-
sietid, du særligt vil fremhæve?
”Vores studierejse til Athen står stadig 
meget klart i erindringen som en positiv 
oplevelse. Og så husker jeg tydeligt, da 
jeg som folkeskoleelev var på brobyg-
ning på gymnasiet. I mit lokalmiljø i Får-
vang var det mest almindeligt at søge på 
handelsskolen, men efter brobygnings-
forløbet var jeg slet ikke i tvivl om, hvad 
jeg skulle vælge. Det faglige miljø på 
gymnasiet var bare så inspirerende.”

Har din gymnasietid haft indflyd-
else på det, du laver i dag?
”Ja, gymnasieårene har både haft indfly-
delse på mit karriereforløb og på mine 
bredere interesser. Biologiundervis- 
ningen ansporede jo min naturviden-
skabelige interesse yderligere og bidrog 
dermed til mine efterfølgende studie- og 
karrierevalg. Men gymnasiet stimulerede 
også mange andre interesser. Dansk- 
undervisningen på gymnasiet var fx me-
get inspirerende, og jeg elsker stadig at 
læse skønlitteratur, især noveller. Stu-
dierejsen til Athen og undervisningen i 
oldtidskundskab gav mig også en inter- 

esse for vores antikke kulturarv, og jeg 
var derfor en flittig gæst på British Mu-
seum, da vi boede i London for et par år 
siden. Min interesse for musik har også 
tråde til gymnasietiden. 
Så gymnasiet har i høj grad bidraget til 
en almendannelse, der for mig personligt 
er et vigtigt og nødvendigt supplement til 
det snævre naturvidenskabelige fokus, 
jeg har i min forskning.”

Har du stadig kontakt med dine 
gymnasiekammerater?
”Umiddelbart efter gymnasiet rejste jeg 
et år til Paris sammen med en af mine 
veninder fra gymnasiet, og op gennem 
hele medicinstudiet havde jeg en af mine 
gymnasiekammerater som fast læse-
makker. Han er i dag speciallæge i Århus, 
så ham møder jeg af og til. Kontakten til 
mine klassekammerater er dog efterhån-
den gledet lidt ud pga. den almindelige 
travlhed i en børnefamilie, men jeg sat-
ser på at kunne deltage i gammel-elev-
fest på gymnasiet til efteråret, hvor min 
årgang har 25 års jubilæum.”
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Trine Hyrup Mogensen

Fagligt fokus og almendannelse 
- gymnasiet rummer begge dele

I Nyt fra gymnasiet bringer vi hver gang et interview med en tidligere SG-elev - i denne ud- 
gave Trine Hyrup Mogensen, der dette efterår modtog Jens Chr. Skou-prisen. Trine Hyrup Mo-
gensen er ansat som forsker på Institut for Biomedicin og Institut for Klinisk Medicin og som  
afdelingslæge på Infektionsmedicinsk Afdeling, Århus.

Trine H. Mogensen i SG’s naturvidenskabsfløj



Hvordan oplever du Silkeborg 
Gymnasium, som det er i dag?
”Det virker som et rigtig dejligt sted med 
god stemning og moderne faciliteter. 
Naturvidenskabsfløjen og auditoriet er 
fx meget imponerende. Og så er belig-
genheden med den smukke udsigt over 
Gudenådalen jo ret enestående.”

Har du et godt råd til nutidens 
SG-elever?
”Ja, for det første skal man forfølge dét, 
der interesserer én allermest. Er man 
tilstrækkeligt motiveret, tålmodig og ar-
bejdsom, skal man nok lykkes.
For det andet kan jeg varmt anbefale, at 
man rejser ud i verden, når muligheden 
byder sig. Mine ophold i Paris, Cleveland 

og London har ikke alene forbedret mine 
kulturelle og sproglige kompetencer, 
men også givet mig talrige personlige re-
lationer og dermed også et internationalt 
netværk, jeg kan bruge i professionel 
henseende. Især i de seneste år, hvor jeg 
i min forskning ofte har samarbejdet med 
udenlandske kolleger, har dette været en 
fordel.
For det tredje skal man turde tage chan-
cer og ikke nødvendigvis følge de tra-
ditionelle veje. At modtage Jens Chr.  
Skou-prisen var i den forbindelse en stor 
ære. Som forsker var Jens Chr. Skou  
netop en ener, der insisterede på at  
bedrive sin egen basalforskning, selv-
om forskningsmiljøet omkring ham be- 
vægede sig i helt andre retninger. Det var 
netop dette valg, der senere sikrede ham 
Nobel-prisen. 
På samme måde har jeg i mit karriere- 
forløb taget nogle utraditionelle af- 
stikkere, der på den lange bane har vist 
sig meget værdifulde. 
Du skal have modet, når de rigtige chan-
cer byder sig.”

om:
Trine Hyrup Mogensen  

• Født i 1973
• Opvokset i Fårvang
• Matematisk student fra Silkeborg 

Gymnasium 1992
• Er ph.d., dr. med
• Gift  og har tre døtre på 5, 9 og 

12 år 
• Bosat i Århus
• Modtog i 2016 Jens Chr. Skou-

prisen (opkaldt efter den seneste 
danske nobel-prismodtager).
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”Gymnasiets høje faglige  
niveau rustede mig særdeles 
godt til universitetet.”

Trine Hyrup Mogensen

”Du skal have 
modet, når de 

rigtige chancer 
byder sig.”



Silkeborg Gymnasium, Oslovej 10, 8600 Silkeborg

Kalender
Mandag 23/1 
Åbent Hus

Fredag 27/1 - kl. 18:00
Fest for de naturvidenskabelige 
og sproglige studieretninger

Fredag 3/2 - kl. 18:00
Fest for de samfundsfaglige studieretninger

Tirsdag 7/3 - kl. 12:45
Forældreforeningens foredrag med journalist 
Rasmus Tantholt

Uge 11
Studierejser og terminsprøver

Mandag 27/3
Deadline for aflevering af AT-synopsis i 3.g

Tirsdag 4/4 - 7/4 
Musicalforestillinger på SG

Fredag 21/4
Elevfest for alle elever

Uge 17
1.g-sprogrejser

Torsdag 4/5
Forældreforeningens lanciers-øveaften på SG

Torsdag 11/5
SG Stafetten

Mandag 15/5
Sidste skoledag for 3.g og lanciers-arrangement 
i JYSK Arena

ÅRETS SG MUSICAL

KØB BILLETTER NU! 

WWW.GYMNASIET.DK 

(Begrænset antal pladser) 

/silkeborggym /silkeborggym


