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Kære læsere
Det er lige om hjørnet. Det er ikke til at undgå den underlæggende stemning af afslutning og eksamen på
skolen – og nerver! Vi tæller ned. Den 20. maj bliver den fulde eksamensplan offentliggjort. Men der foregår
også andre ting på skolen, som heldigvis kan løfte humøret. Den sidste måned har stået i internationaliserin‐
gens tegn. Siden sidst har alle 2.g.’erne været på studietur. Alle er kommet helskindet hjem med en masse
erfaringer og oplevelser i bagagen. Den levende skole ude i virkeligheden er et skønt supplement til bøgerne
og terperiet. Nu er tiden så kommet til genbesøg. Første blev afholdt i sidste uge med besøg fra Ohio, og i
starten af maj kommer en fransk gymnasieklasse også til os. Og så får vi besøg af kommende gymnasieelever
til vores majmøder, hvor studieretningerne bliver præsenteret endnu en gang. Vi glæder os til at se de nye
ansigter, som kan mildne savnet af de ældste elever, som vi snart må sige farvel til.
Besøg fra Orange High School
I uge 15 havde 3.a besøg af 19 elever og fire lærere fra gymnasiets partnerskole, Orange High School (Ohio,
USA). Besøget var et genbesøg, idet 3.a i oktober 2014 besøgte selvsamme skole. Så gensynsglæden var stor,
da amerikanerne ankom i Billund Lufthavn.
Alle elever fra 3.a havde en amerikaner boende i løbet af ugen, hvilket i sig selv var en stor oplevelse.
Desuden bød ugen på en række fælles faglige, sociale og kulturelle arrangementer, herunder deltagelse i den
daglige undervisning på gymnasiet, elevpræsentationer om amerikansk kultur og samfund, en cykeltur rundt
i Herning og omegn, et gårdbesøg i Kibæk, en tur til Aarhus med besøg på blandt andet universitetet, ARoS
og Marselisborg Slot samt en ”farewell dinner” bestående af en lang række klassiske hjemmelavede danske
retter. I øvrigt tog mange også en tur til Vesterhavet og i Legoland sammen med hele deres værtsfamilie i
løbet af ugen. Alt i alt var det en helt fantastisk uge med mange minder for livet.
At forliges eller ikke at forliges…
I øjeblikket foregår der forhandlinger mellem regeringen og oppositionspartierne angående en ny gymnasi‐
ereform. Eller det vil sige, at det gjorde der indtil for nylig, da gymnasieforhandlingerne netop er brudt sam‐
men. Undervisningsministeren ser ikke længere nogen mulighed for en politisk aftale.
Egentlig var de enige om det meste, men adgangskravet til de gymnasiale uddannelser var så stor en knast
i forhandlingerne, at der ikke bliver en politisk aftale. Oppositionspartierne ønsker højere adgangskrav. Chri‐
stina Antorini indvender: ”Et adgangskrav på mindst 4 og op til 7 vil have store konsekvenser for at sikre gode
gymnasiale uddannelser i hele Danmark. Eksempelvis vil et adgangskrav på 7 ramme næsten halvdelen af
eleverne på hhx og htx og tre ud af fire på hf”. Så på trods af forslag om at indføre optagelsesprøver og
mulighed for opkvalificering for elever, der ikke har bestået optagelsesprøven, ser det ikke ud, at en reform
kan sættes i søen på denne side af et folketingsvalg. Den reform er der vist ingen stemmer i….

Er valgkampen skudt i gang?
Handels‐ og udviklingsministeren har måske givet os en indikator om, at et folketingsvalg er lige om hjørnet.
I hvert fald har han været på besøg på gymnasiet den 20. april. Mogens Jensen, som også er næstformand
for Socialdemokraterne, gav først et oplæg med titlen "Retten til et bedre liv" om Danmarks bidrag ude i
verden og besvarede herefter spørgsmål fra ca. 200 samfundsfaglige elever. Efterfølgende kunne vi fra Her‐
ning Gymnasium så berette om skolens eget projekt i Tanzania, nemlig støtten til HOCET, et børnehjem og
en skole uden for Dar Es Salaam.
Parlez‐vous Francais?
I starten af maj – nærmere bestemt den 6.‐13. maj ‐ får Herning Gymnasium besøg af en fransk gymnasie‐
klasse fra Brest. Den franske klasse består af 18 elever, som skal privat indkvarteres hos nogle af eleverne fra
2.a og 2.b, på samme måde som de danske elever var indkvarteret i de tilsvarende franske familier under
studieturen til Brest for nylig. De unge franskmænd skal følge undervisningen på skolen, og der er lavet et
særligt skema, så de får et godt indblik i en dansk gymnasieelevs hverdag, krydret med ekskursioner: byrund‐
tur i Herning på cykel, biologiekskursion til Fuglsang Sø og guidet rundvisning på Energimuseet i Tange.
Men det vigtigste for franskmændene under opholdet bliver nok at se, prøve, fornemme og opleve dansk
levevis og danske traditioner og vaner. Er ost og yoghurt virkelig noget, man spiser til morgenmad og ikke
som desserter? Hvorfor kommer man pålæg oven på brødet i stedet for at spise det ved siden af brødet? Og
pålægschokolade bliver nok spændende at få på brødet, for det findes ikke i Frankrig.
Det er sjette gang, at udvekslingen med skolen fra Brest finder sted, og disse udvekslingsophold er helt
sikkert med til at åbne de unge danskeres og franskmænds øjne for levevis og kultur i andre lande, hvilket er
et godt bidrag til at gøre dem til samfundsborgere i en stadig mere globaliseret og mangfoldig verden.
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