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Kære alle
Når kalenderen rammer maj måned, nærmer vi os så småt afslutningen på skoleåret. Og som alle ved, har det
været den varmeste måned i mands minde. Det kan derfor godt knibe lidt med koncentrationen, når hovedet er
tungt og vandflasken tom. Derfor har Grønnegården været et fast samlingspunkt i alle pauser, hvor man har kunnet
få en smule luft og ind i mellem også skygge. Flere lektioner er af samme årsag blevet afholdt i det fri, så "det
forsømte forår" ikke skulle føles for tungt.
Den 22. maj havde 3.g'erne sidste skoledag, som blev markeret på morgensamlingen og med cabaret om aftenen,
hvor skolens personale fejrede afgangseleverne med middag, forestilling og fest med levende musik. Midt om natten
var det så skæbnens time, da eksamensplanen blev offentliggjort. Eksamenstiden er nu skudt i gang, og alle elever
har allerede afsluttet de første prøver og eksaminer. Lærerne er delvist i huset og delvist i censurtjeneste ude i
landet. Vi mødes heldigvis en sidste gang igen, når 3.g'erne dimitterer fredag den 29. juni kl. 10.00-12.00. Alle er
velkommen til at fejre de nye studenter, som takker af hos os og begynder en ny fase i deres liv.
De bedste sommerhilsner fra
Søren Brøndum
rektor

3.g'ernes sidste skoledag
Når det er skoleårets sidste morgensamling – på 3.g’erne sidste skoledag – viser de traditionen tro, hvem der
bestemmer over skolen. De iklæder sig kroner og tituleres konger resten af dagen. På deres sidste
morgensamling sørgede de også for lidt underholdning til undersåtterne, der vemodigt tog hinanden under
armen i “Skuld gammel venskab rejn forgo” og nød de sidste glimt af 3.g’erne. Forude venter først alvoren –
dernæst festerne.
Se billeder og videoer

Den bedste sushi i verden
2d og 2z har været på studietur til Færøerne, hvor
man producerer den bedste laks og dermed får den
bedste sushi i verden. Lakseproduktionen i havbrug
har været det centrale faglige fokus på studieturen.
Desuden har eleverne lært om kulturen på Færøerne,
bl.a. gennem byvandringer og besøg på
ungdomsskolen, hvor eleverne lavede feltstudier i
psykologi.
Læs mere og se flere billeder

Afslutning på JuniorTalent
Fredag den 4. maj afsluttede 56 elever fra Herning
Kommunes grundskoler dette skoleårs JuniorTalentforløb ved en afslutningsceremoni med forældre. De
har været i huset 4 skoledage, hvor de har arbejdet på
kryds og tværs og arbejdet med vidt forskellige fag. De
er endda blevet undervist på italiensk af vores
italienske udviklingsstuderende. Og sikke et
engagement de har præsteret!
Læs mere og se flere billeder

Hurra & ciao
I denne tid siger vi farvel til årets
udvekslingsstuderende fra flere lande. I slutningen af
maj tog 2a afsked med Chiara (udvekslingselev fra
Italien), og da 3 elever tilfældigvis havde fødselsdag
på samme dag, blev dagen festligholdt i Grønnegården
med dejlig kage. Fødselarerne havde selvfølgelig
sørget for godt vejr.
Se flere billeder

Solceller på taget
Har du nogensinde set gymnasiet fra oven? Her får du
muligheden, da skolens lille hidsige drone har filmet
solcellerne på taget over bygning 3 fra Grønnegården.
Anlægget er på 50 kilowatt effekt og dimensioneret til
at dække skolens standby-forbrug af strøm. En super
bæredygtig løsning, der gavner vores miljø!
Se videoen
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Bronzediplomer til vores sciencehold
Ved EUSO Slovenien (den europæiske science-finale) fik holdet fra Herning Gymnasium bronze! Først vandt
vores helt utrolige sciencetalenter Magnus Christian Ring Merrild, Stine Pedersen og Stenilda Suvakkeen
titlen som Danmarks bedste science-gymnasiehold, og nu er de hjemvendt fra den europæiske sciencefinale i
Slovenien med en flot 3. plads
Se holdet blive interviewet i slovensk tv

Vi udvikler talenter
Vi er glade for alle vores elever og elsker at følge dem, når deres tid hos os er forbi. De letteste at følge er
naturligvis dem, som efterfølgende får en karriere i scenens spotlight. Vi er meget stolte af de talenter inden
for musik og dramatik, som vi har haft fornøjelsen af at kende.

I 2005 uddelte vi skolens musiklegat stiftet af The Band til Lars Mølsted Sørensen, der sidenhen har vundet
Reumertprisen for bedste sanger. I 2009 blev skolens legat tildelt Diluckshan Jeyaratnam, der netop har
vundet Reumerts særlige talentpris for sin musicalperformance. På billedet ses han i forestillingen, Prinsen af
Egypten, på Fredericia Teater, hvor han spillede Moses. Stort tillykke!

The Great Shakespeare Tournament
Engelskeleverne fra 3m og 3u har kæmpet mod hinanden i The Great Shakespeare Tournament efter at have
arbejdet med ”Romeo and Juliet” i timerne. På Shakespearedagen kæmpede de mod hinanden i forskellige
discipliner i hold med eksotiske navne som Metaphor Maestroes, Language Lovers, Spelling Scholars, Plot
Pros og Drama Queens. Efter 10 runder og en fantastisk indsats af begge hold stod holdene helt lige, og det
måtte afgøres ved hjælp af et ”hvem kommer tættest på”-spørgsmål. Vinderholdet blev 3u!
Se flere billeder
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