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Endnu et år
Lige om lidt er gymnasietiden forbi for 
3.g-årgangen, og jeg er sikker på, at 
mange af jer forældre tænker: Hvor blev 
de tre år lige af?  Det synes kun at være 
kort tid siden, min søn/datter startede i 
1.g. 

Men tiden er gået, og for et par uger 
siden fejrede vi sidste skoledag og var 
vidne til det imponerende show, der ud-
foldede sig i forbindelse med lanciers, jf. 
billederne her i bladet, og vi ser nu frem 
til dimissionen, hvor vi skal tage ende-
ligt afsked med 3.g-årgangen – den hidtil 
største med i alt 471 studenter.

Dimissionen afvikles i to afdelinger. 
Første del foregår i den nye hal med de 
traditionelle sange, taler og præmieover-
rækkelser, og anden del foregår som en 
reception for de enkelte klasser, hvor der 
er tid til at få sagt farvel til hinanden, og 
hvor uddelingen af eksamensbeviserne 
finder sted. 

For alle involverede er denne tid præget 
af ambivalente følelser; glæde blandet 
med vemod. Og for os på SG er dette 

noget, der gentager sig år efter år. Sam-
tidig med at vi har travlt med at få afviklet 
indeværende skoleår, har vi længe været 
i gang med at planlægge det kommen-
de skoleår og modtagelsen af en ny 1.g- 
årgang med ca. 520 elever, således at vi 
til august har ca. 1500 elever – det hidtil 
største antal. 

Gymnasiereform
I skrivende stund er det stadig ikke af-
klaret, om der med virkning fra 2017 
kommer en gymnasiereform. Set fra Sil-
keborg Gymnasiums vinkel er der ikke 
behov for en større reform, fordi vi alle-
rede med de nuværende rammer leverer 
en uddannelse af meget høj kvalitet. Vi 
sikrer vores elever såvel solid studiefor-
beredelse som almendannelse, og vi har 
opbygget vores struktur således, at vi 
sikrer både udfordringer og et meget højt 
fagligt niveau for de dygtigste, samtidig 
med at vi tager hånd om de elever, der 
har særlige udfordringer.

Det forslag til grundforløb, der ligger på 
forhandlingsbordet, bygger på Silkeborg 
Gymnasiums model, som Undervis-
ningsministeriet er inspireret af. Grund-
forløbet afvikles i de første to måneder 
af 1.g og har til formål at vænne eleverne 
til de krav, der stilles i gymnasiet, og til 
at klæde dem på til at træffe det ”rigtige” 
studieretningsvalg.

Derfor giver det heller ikke mening for os, 
når politikerne taler om, at eleverne bliver 
forvirrede over et par hundrede valgmu-
ligheder, for disse mange studieretninger 
findes jo ikke på hvert enkelt gymnasium. 
Som Danmarks største gymnasium har vi 
en bred vifte på 23 studieretninger, som 
eleverne kvalificeres til at vælge imellem 

i løbet af grundforløbet. Det ”problem”, 
som en del politikere italesætter, er gan-
ske enkelt ikke et reelt problem.

Det samme gælder debatten om ad-
gangskrav, hvor Venstre ønsker 4, og 
Socialdemokraterne 2. Virkeligheden er, 
at ingen af de nævnte karaktergennem-
snit er tilstrækkelige forudsætninger for 
at tage en studentereksamen. I Silkeborg 
har vi et glimrende samarbejde om op-
tagelse i gymnasiet med Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, der sikrer, at 
de elever, vi optager, har de nødvendi-
ge faglige forudsætninger. For hver elev 
udarbejdes en uddannelsesparatheds-
vurdering, og for Silkeborg Gymnasiums 
vedkommende gælder det, at mere end 
90% af vores elever har 6 eller derover i 
karaktergennemsnit fra grundskolen. Det 
vil være uhyre sjældent, at en elev med 4 
i gennemsnit kan gennemføre stx.

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. 

www.gymnasiet.dk
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Man skulle tro, at Carl Nielsen havde 
sin gang på Silkeborg Gymnasium, da 
han skrev ”Grøn er Vårens Hæk, Kåben  
kastes væk, Jomfruer sig alt paa Volden 
sole; Luften er saa smuk, Deres Læng-
selssuk kjendes let paa deres Silkekjole”.

Kåben kastes selvfølgelig væk, fordi det 
med våren bliver lettere at holde varmen, 
men også fordi både de unge og deres 
stolte forældre knokler sig til varmen, når 
der øves lanciers. Traditionen tro kunne 
Forældreforeningen den 12. maj byde 
forældre til 3.g´erne velkommen til lan-
ciers-øveaften. En fornøjelig aften, hvor 
forbruget af kildevand vidnede om, at der 
blev knoklet og svedt.

At der i den smukke sommerluft høres 
længselssuk fra de flittige elevers stu-
derkamre, kan ikke undre. Målrettet ar-
bejdes der henimod eksamen. Specielt 
for 3.g´erne venter spændende måneder 

forude, inden de og deres forældre sam-
men kan nyde frugten af tre års gymna-
siearbejde – en veloverstået eksamen, 
studenterhue, studenterkørsel og minde-
rige fester.

Traditionen tro udskrev Forældreforenin-
gen igen i år en essaykonkurrence for 
3.g´erne, og vi har bedømt de indsendte 
essays, motiveret af Danmarks førende 
moderedaktør, Chris Pedersen, inden for 
den tematiske ramme ”Skønhedsidea-
ler”. Selvfølgelig skal det skrivetekniske 
være i orden, men vi vil overraskes, op-
leve og føle, hvilke essays der rammer. 
I Forældreforeningen glæder vi os til at 
præmiere de dygtige vindere af konkur-
rencen ved dimissions-arrangementet 
den 24. juni, og alle interesserede får 
mulighed for at læse vinder-essayet i 
Midtjyllands Avis.

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

Alle forældre er i efteråret også meget 
velkomne ved Forældreforeningens ge-
neralforsamling, som annonceres på 
gymnasiets hjemmeside.
  
Venlig hilsen
Forældreforeningen
 
Peter Nyegaard Jensen
Formand
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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.

Elever og forældre til lanciers-øveaften

Nyt fra  
Forældreforeningen

Lanciers

Øveaften
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” Jeg synes, lanciers er en fantastisk 
mulighed for at nyde en dejlig dag med 
sine allerbedste venner. Selve dansen 
og indmarchen frembringer en helt spe-
ciel følelse. Ikke bare for os elever, men 
også vores forældre. Der er en helt speciel 
stemning,  som emmer af glæde, lykke og 
forventninger til den kommende periode, 
og ikke mindst følelsen af, at man snart 
skal nyde en studenteruge sammen med 
sine venner. Derudover er det skønt, at 
lærerne er så meget med - man snakker 
med dem på en anden måde, end når man 
snakker henover et kateder. Man får mu-
lighed for at sige nogle søde ord til lærere, 
man mener har ydet en helt speciel ind-
sats og gjort ens gymnasietid til noget helt 
særligt. Og at det afsluttes med et show af 
lærerne, sætter bare prikken over i’et. 
Alt i alt synes jeg, det er den bedste fest i 
ens gymnasietid. ”

Line Heiberg Vestergaard, 3h

” Jeg synes, det er festligt at slutte 
gymnasietiden af med at danse lanciers. 
Det er sjovt at være en del af dette kæmpe 
og formelle arrangement, hvor det rigtigt 
skal være fint. Derudover er der ankom-
sterne, som jo ofte er sjove og kreative, og 
det er fedt at være en del af det optog, som 
det jo er.
Det er rigtig hyggeligt at spise gallamid-
dag med lærerne og på den måde få en 
ordentlig afslutning både med hinanden i 
klassen og med nogle af de lærere, som 
man har haft mest at gøre med i løbet af 
gymnasietiden. Det er også virkelig sjovt 
at se den lærerunderholdning, som fore-
går efter middagen. Vi har de sejeste læ-
rere!  ”

Anne Louise Vestergaard, 3i

En af de 
festligste dage på SG
Glæden er stor, når 3.g’ere iført deres festtøj ankommer til lanciers i det ene mere fantasifulde transport-
middel end det andet. Der er glædessmil hos eleverne, der, endnu før eksamenerne er gået i gang, blot 
er glade og nyder samværet med de kammerater, der har været deres nærmeste gennem de sidste tre år. 

Glæden er en anden, men 
bestemt ikke mindre, hos de 
fremmødte forældre, familie, 
venner og lærere, der glæ-
des ved de mange smil og 
smukke unge mennesker. Og 
festligt er det altid at være 
tilskuer til optoget af diverse 
køretøjer, eleverne har fået 
kreeret. 

Læs her to elevers beret- 
ninger fra dagen, og få et 
indtryk af stemningen. 
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Hvad husker du bedst fra din tid 
på Silkeborg Gymnasium
”Jeg husker først og fremmest, hvor over-
vældende det var at skifte fra mit gamle 
lokalmiljø i Gjessø til en gymnasievirke-
lighed med så mange forskellige typer 
af mennesker. Det må være ligesom jy-
den, der kommer til København for første 
gang og pludselig konfronteres med 

storbyens mangfoldighed. I min egen 
klasse var der fx græsk-latin-elever, der 
mødte op i fløjlsbukser og klipklapper til 
idrætsundervisningen. Det havde jeg al-
drig før oplevet. Til gengæld kunne de så 
sætte de fleste af os andre til vægs i den 
almindelige klasseundervisning.
Og så husker jeg, hvordan livet som 
gymnasielev var præget af to forskel-
lige dagsordener, der egentlig gik fint i 
spænd: den sociale og den faglige. Jeg 
kørte i gymnasietiden i min fars galva-
niserede Renault 4 med indbygget kyk-

keliky-horn, og det fyrede jeg altid af for 
fuld gas op ad Oslovej for at minde mig 
selv og mine gymnasiekammerater om, 
at vi nok skulle være seriøse, men også 
huske at have det sjovt sammen.”

Hvad husker du især fra 
undervisningen?
”Jeg husker især musik og idræt, og det 
var også de fag, jeg var bedst til. Mu-
sikken oplevede jeg som et frirum, hvor 
man fik tid til at reflektere og udtrykke 
sig selvstændigt. Vores studierejse til 
musikfestivalen i Edinburgh var også 
en fantastisk oplevelse med koncerter i 
bl.a. Usher Hall og en smuk gåtur til ud-
sigtspunktet Arthur’s Seat sammen med 
klassen. Vores musiklærer, Ejvind, lærte 
os i den forbindelse mange af de klassi-
ske skotske højlandssange, og jeg sang 
faktisk ”Loch Lomond” i et tv-program fra 
Skotland sidste år.
Og så husker jeg SRP-opgaven i 3.g, 
hvor jeg skrev om Elvis Presley i fagene 
musik og historie. Det var en god proces, 
der krævede selvstændighed og fordy-
belse – og derved mindede en del om 
den måde, jeg laver tv-programmer på i 
dag.”

Havde du en lærer, som gjorde 
et specielt indtryk?
”Ja, min religionslærer Christina Egholm 
gjorde et stort indtryk. Som udgangs-
punkt opfattede jeg egentlig religion som 
et lidt diffust og svært fag, men Christina 
fik virkelig vækket min interesse for fa-
get. Hendes undervisning var nærmest 

et ”hverdagens stand up-show”, hvor hun 
performede og underviste på én gang, 
og som elev kunne man ikke undgå at 
blive grebet af stemningen og få lyst til 
deltage. Det var fedt!
Og så husker jeg min idrætslærer Louise 
Karnbak, der også var en ekspressiv læ-
rertype og turde bringe sig selv i spil på 
en positiv måde i undervisningen.”

Er der en episode fra din gymna-
sietid, du særligt vil fremhæve?
”Ja, jeg spillede trommer i et gymna-
sieband, og i 3.g skulle vi helt ekstraor-
dinært spille til en af de store gymna-
siefester. Der hang plakater af bandet 
overalt på skolen, og vi følte os virkelig 
som rockstjerner den uge. Noget af det 
særlige ved SG er jo netop også, at der 
er et stort og medlevende publikum, hvis 
der er et eller andet, man har lyst til at 
prøve af.
Modsat husker jeg med bitterhed tilbage 
på DM i gymnasiefodbold, hvor vi havde 
slået et gymnasium fra Brøndby i semi-
finalen, men tabte finalen 1-0 til et hold 
fra Odense med masser af OB-spillere. 
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Tobias Hamann-Pedersen

Gymnasiet gav appetit på 
mere!

I Nyt fra gymnasiet bringer vi hver gang et interview med en tidligere SG-elev - i denne udgave DR-
vært Tobias Hamann-Pedersen. Tobias besøger SG igen til august, når han skal afholde workshop-
pen ”Den store kagedyst” på aktivitetsdagen.

Tobias nyder en af SG’s legendariske 
kanelsnegle i kantinen.

SG’s egen kagedyst 2015. Næste gang med 
Tobias Hamann-Pedersen som dommer



Samme aften skulle vi hjem til gymnasie-
fest, og vi ville have været konger med en 
finalesejr, men sådan skulle det ikke gå. 
Vores ellers bedste forsvarsspiller afgjor-
de kampen med et selvmål.”

Har din gymnasietid haft indflyd-
else på det, du laver i dag?
”Gymnasiet gav mig appetit på mere og 
lyst til at opleve verden i virkeligheden - 
fra den græske kulturarv til de internatio-
nale konflikter. Det er bl.a. derfor, jeg har 
rejst i knap 70 lande i tiden efter gymna-
siet. Det var samtidig tre fagligt kræven-
de år på gymnasiet, og jeg havde derfor 
opsparet en masse energi, der bare skul-
le ud bagefter. Fx tog jeg efter gymnasiet 
hele turen ned igennem Østeuropa alene 
på cykel – en tur på i alt 3450 km.
Min interesse for gastronomi stammer 
dog ikke fra gymnasiet, men fra mine 
søstre og mit barndomshjem, hvor vi al-
tid havde fokus på gode råvarer, og hvor 
måltiderne var fælles oplevelser, vi nød 
sammen som familie.”

Har du stadig kontakt med dine 
gymnasiekammerater?
”Ja, jeg har stadig kontakt med fem af 
mine gymnasiekammerater, bl.a. Mathi-
as fra Sejs, som jeg lige har været på 
vandretur i Israel sammen med.”

Hvordan oplever du Silkeborg 
Gymnasium, som det er i dag?
”Jeg har kun været heroppe én gang,   
siden jeg blev student, så jeg har ikke 
så gode forudsætninger for at besvare 
dét spørgsmål. Men jeg glæder mig til 
at besøge gymnasiet igen til august og 
afholde en kage-workshop sammen med 
eleverne.”

Har du et godt råd til nutidens 
SG-elever?
”Ja, jeg gad godt tage gymnasieårene 
forfra igen og sætte mere pris på de mu-
ligheder, der åbner sig undervejs. At få 
verdenshistorien linet op på tre år, er jo 
en dannelsesgave til ethvert menneske, 
men som elev kan dette store perspektiv 
godt drukne i hverdagens slid med opga-
ver, dumme karakterer og afleveringer.”

om:
Tobias Hamann-Pedersen  

• Født i 1988, opvokset på en gård 
ved Gjessø

• Student fra Silkeborg Gymnasi-
um 2008

• Vinder af ”Den store bagedyst” 
på DR1 i 2014 

• Er vært for forskellige mad- og 
rejseprogrammer på DR

• Har studeret Østeuropastudier 
og Russisk på Aarhus Univer-
sitet
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” Jeg gad godt tage gymna-
sieårene forfra igen og sætte 
mere pris på de muligheder, 
der åbner sig undervejs”.

Tobias Hamann-Pedersen
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Deltagerne i dette års CanSat er Maiken 
Balman Gravgaard, Christiane Rahbek 
og Martin Madsen Juhl, alle fra 1y, samt 
Jeppe Klitgaard fra 2y, der deltager for 
andet år i træk. 

Maiken og Christiane fortæller her lidt 
om deres udbytte af at deltage i Can-
Sat-projektet.

Fagligt udbytte
”Før jeg var med i CanSat, var min pro-
grammeringserfaring meget minimal. 
Under projektet har jeg lært en masse 
om programmering, som jeg blandt an-
det kan bruge næste år, så vores CanSat 
kan blive endnu bedre. Og selvom det 
ikke hovedsageligt var mig, der stod for 
elektronik- og matematikdelen, har jeg 
også lært meget på dette punkt”, udtaler 
Maiken. 

Christiane fortæller, at der selvfølgelig 
indgår rigtig meget matematik og fysik i 
CanSat, men noget, man ofte glemmer, 
er, at der også indgår en del engelsk. 
”Jeg har været meget med til at skrive 
vores rapporter og lave vores præsenta-
tioner - disse har alle været på engelsk. 
Derfor vil jeg mene, at jeg har fået en del 
engelsk ud af at være med i CanSat-pro-
jektet. Mange af vores informationer 
kommer også fra engelske kilder.”

Christiane understreger også, at ”når 
man selv sidder med tingene i praksis, er 
det hele meget lettere at forstå” i forhold 
til, at det faktisk er kompliceret fysik, ma-
tematik og engelsk, man arbejder med. 

Personligt udbytte
”Jeg tror, at jeg har fået lettere ved at stil-
le mig op foran folk og tale. Til konkur-

rencen skulle vi op og præsentere vores 
CanSat for en del mennesker, som havde 
meget mere styr på sådan noget end os 
selv. 

Det at kunne gå op og præsentere noget, 
man måske ikke engang helt forstår, og 
det så alligevel lykkes, gør virkelig noget 
for én. Derudover skulle vi på formid-
dagssamlingen fortælle hele gymnasiet 
om vores projekt, og det kunne godt vir-
ke ret nervepirrende, men faktisk tror jeg, 

Fire elever har i år deltaget i talenttilbuddet CanSat, som er en mulighed for naturvidenskabelige elever 
for at arbejde med rumteknologi i praksis. Sammen med fysik- og matematiklærer Bente Jensen har de 
arbejdet på en rumsonde, som i marts gav dem en flot 2. plads i den nationale konkurrence. 

National rumsonde-konkurrence:

flot 2. plads
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at det har gjort, at det er lettere for mig at 
stille mig op foran folk og tale eller frem-
lægge”, fortæller Christiane. 

Maiken fremhæver den komprimerede og 
koncentrerede arbejdsindsats, som ele-
verne lagde i projektet den weekend, hvor 
konkurrencen fandt sted: ”Det var fint at 
gøre så meget ud af noget og arbejde så 
meget på det”, siger hun. Så man lærer at 
tænke innovativt og håndtere pressede 
situationer. 

Også til næste år vil det være muligt som 
elev at arbejde med rumteknologi i form af 
CanSat-projektet. CanSat er et af de 

mange talenttilbud, vi tilbyder vores elever. 
Vi har talenttilbud inden for alle tre hoved-
områder: naturvidenskab, samfunds- 
videnskab og humaniora. • CanSat står egtl. for en satellit i 

en dåse (på engelsk: ”can”)
• Sonden er på størrelse med en 

sodavandsdåse og har indbyg-
get radiosender

• Sendes ved hjælp af en drone 
1000 meter op i luften

• Falder mod jorden i faldskærm, 
mens der måles parametre som 
tryk, temperatur og acceleration 

• En PC på jorden opsamler 
data, som efterfølgende bliver 
analyseret.

Hvad er en CanSat?

Læs mere om 

SG’s talenttilbud  på

gymnasiet.dk
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” At være med i musicalen ”A Kind of 
Magic” har været rigtig spændende, da 
jeg har fået en større forståelse af især 
musikopsætning. Derudover har det væ-
ret super fedt at være sammen med en 
masse musikere og dansere - dem får 
man kun godt humør af at omgås. 

Noget af det sjoveste, der skete under en 
af forestillingsaftenerne, var til den sidste 
forestilling, hvor skuespillerne på scenen 
pludselig begyndte at komme med uven-
tede replikker som ”Jeg kunne godt spise 
en cheeseburger”. Jeg kan huske, at os,  
der var backstage, allesammen kiggede 
undrende på hinanden, hvorefter vi bare 
grinede. 

Hvis man elsker at lave skuespil, danse 
eller bare kan synge lidt, så vil jeg klart 
anbefale at tilmelde sig musical! ” 

Emma Morsing Abildskov 3m - danser

” Der er mange gode grunde til at være 
med i skolens musical. Du kommer ind i 
en gruppe, hvor du sammen med andre 
har ansvaret for at få musicalen til at fun-
gere som helhed. Her føler du ikke kun et 
ansvar over for dig selv, men også over 
for alle de andre, som er med. 
Uanset om du har hovedrollen på sce-
nen, hamrer løs på trommerne eller syr 
kostumer i kulissen, kan dit bidrag ikke 
undværes i den samlede forestilling. 
Samtidig oplever du at arbejde på lige 
fod med lærerne, fordi alle har interesse 
i et fedt resultat. 

Derudover er musicalen et dejligt paral-
lelt univers i forhold til den trivielle sko-
legang. Her får du virkelig lov til at nørde 
igennem med noget, du brænder for, 
eller udvikle dig inden for et nyt område. 
Selvom du ikke er professionel, får du en 
enestående chance for at være med i en 
forestilling på rigtigt højt niveau. 

Sidst, men ikke mindst, medfører musi-
calen også nice sociale oplevelser, her-
iblandt en legendarisk øveweekend på 
Nørgaard Højskole, der sluttes af med et 
brag af en fest med lærere, højskoleele-
ver og ikke mindst alle dine nye musical-
kolleger. Meld dig til, for dævlen da! ”

Benjamin 3c - musiker 
Axel 3c - performer

Hvert år er der på SG mulighed for at deltage i en stor musicalopsætning. Medvirkende elever og lærere 
bruger sideløbende med deres skolearbejde ca. to måneder på at udvikle og øve musicalen, hvilket til 
sidst kulminerer i fire aftener med forestillinger. I år deltog rekordmange i musicalen - 170 elever var 
med i arbejdet om en fantastisk opsætning af ”A Kind of Magic” med musik af Queen.
 
Læs her et par elevudsagn om oplevelsen af at være med i årets musical:
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Silkeborg Gymnasium, Oslovej 10, 8600 Silkeborg

Kalender
Fredag 24/6 
Dimission

Onsdag 10/8 
Første skoledag for 1.g

Torsdag 11/8
Første skoledag for 2.g og 3.g

Fredag 19/8 
Aktivitetsdag

Fredag 26/8 
SGønfest

Torsdag 8/9 
”SG After Dark” for 1.g

Fredag 16/9 
Aftenkoncert med  Simon Kvamm
(kun adgang med billet.)

Fredag 23/9 & mandag 26/9  
Fællesarrangement med Clement Kjersgaard: 
“Det amerikanske præsidentvalg”

Mandag 26/9
Sidste frist for 1.g’ernes valg af 
studieretning

Fredag 30/9 
Comedy-Skrymer

Uge 42 
Efterårsferie

Mandag 24/10 & tirsdag 25/10 
1.g’erne til prøve i NV og AP

/silkeborggym

/silkeborggym

Følg os!


