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Kære læsere
Siden sidste nyhedsbrev er der sket meget på Herning Gymnasium. I dette efterår har vi haft fornøjelsen af
at tage alle vores nye lokaler i brug. Det har blandt andet betydet, at vi hver 14. dag mødes i vores store nye
fælles aula til morgensamling, hvor vi for første gang i mange år kan være samlet alle sammen ét sted. Her
samler eleverne sig om et træpodium med udsigt til den særlige arkitektur i Grønnegården, hvor den hvide
beton reflekterer lyset ind ad skolens store glaspartier. Det skaber en helt særlig stemning, og aulaens flere
planer i et miljø af træ og beton, røde og grå farver, løfter stemningen sammen med den specielle summen
af hundredvis af mennesker samlet i et rum med beskeder om alt fra lystfiskeri til SRP‐frister, oplysninger om
ordensregler, studieretninger og masser af musikalske indslag. Aulaen er uden tvivl skolens nye nerve.
Gymnasiereform på vej
Efter folkeskolernes og erhvervsuddannelsernes fornyelser er turen nu kommet til gymnasierne. Overordnet
ønsker regeringen at bygge videre på den store reform, som gymnasierne gennemgik i 2005, og de nye forslag
kan derfor betragtes som nogle mindre justeringer.
I starten af december lancerede regeringen sit udspil til en ny gymnasiereform, ”Gymnasier til fremtiden”,
hvor målet er at gøre de gymnasiale uddannelser endnu bedre til at klæde de unge på til en videregående
uddannelse. Forslagene omfatter en forenkling og større fleksibilitet i forhold til gymnasiernes studieretnin‐
ger. Studieretningerne skal nu udformes, så de kan være direkte adgangsgivende i forhold til videregående
uddannelser uden behov for supplering efter endt studentereksamen.
Dernæst stilles der forslag om en højere vægtning af matematik og naturvidenskabelig faglighed generelt.
Derfor skal de fleste elever fremover have mindst matematik på B‐niveau, og der tildeles flere undervisnings‐
timer i 1. og 2.g., hvor arbejdsbelastningen udlignes ved inddragelse af eksamensperioden til undervisning.
Tredje forslag er et ønske om bedre skriftlige færdigheder og klarere feedback fra lærerne. Målet er, at skrift‐
ligheden højnes gennem tættere vejledning og flere samtaler mellem lærere og elever. Dernæst indsættes
et adgangskrav, som også var tilfældet på erhvervsuddannelserne, hvor det kræves, at eleverne minimum
har et gennemsnit på mindst 02 i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse.
Regeringen ønsker også at lægge større vægt på fagenes anvendelsesorientering i forhold til innovation og it
og inddragelse af blandt andet virksomheder og videregående uddannelser i undervisningen.
Målet med disse tiltag er en styrkelse af fagligheden og af trivslen i gymnasierne, så en større andel af
eleverne påbegynder en videregående uddannelse, og betydningen af elevernes sociale baggrund mindskes.
Derfor skal gymnasierne gennemgå et kvalitetstjek, så det sikres, at uddannelserne er på niveau med tilsva‐
rende uddannelser i andre lande, hvor den nuværende viden er for sparsom. Forhandlingerne er nu skudt i
gang.

1864
Den 12. november tog instruktøren bag serien, Ole Bornedal, skolens elever bag kulisserne på tidens mest
omdiskuterede historiske tv‐drama ved et fællesarrangement. Han fortalte om det politiske efterspil og viste
eleverne, hvordan man får små børn til græde ved fremvisning af en lang række klip fra og bag om serien.
Den røde tråd i foredraget var det almenmenneskelige til alle tider – at alle mennesker bliver forelskede,
knytter venskaber, oplever sorg og dør. Disse aspekter ved menneskelivet og identifikationen med dem trods
skiftende historiske omstændigheder har været den bærende interesse i filmprojektet. Eleverne fik efterføl‐
gende mulighed for at stille spørgsmål, og særligt det politiske efterspil og tv‐dramaets historicitet blev de‐
batteret.
Seattle tur‐retur
Den 4. december fik vi vores elever fra 2.y hjem igen efter et 2‐måneders studieophold ved Edmonds Com‐
munity College i Seattle. Under studieopholdet undervises eleverne på engelsk af amerikanske lærere i fa‐
gene matematik, fysik, biologi, kemi, engelsk og historie. Det stiller store krav til eleverne. Forudsætnin‐gerne
er gode engelskkundskaber og interesse for især naturvidenskabelige fag. Derudover kræver det ud‐holden‐
hed, modenhed og ihærdighed, da eleverne i langt større udstrækning er overladt til selv at skulle disponere
i hverdagen, håndtere udfordringer og træffe vigtige beslutninger på egen hånd. Alle elever boe‐de privat
hos en familie, og de fik i høj grad sociale og kulturelle oplevelser med hjem i bagagen. Herunder kan nævnes
en naturrig vandretur, en rundtur i downtown Seattle, et weekendophold i nabostaten, Ore‐gon, og en ame‐
rikansk fodboldkamp. Mange planlagde selv ture til bl.a. Vancouver i Canada og til det nær‐liggende Outlet
Mall. Der blev også brugt mange timer i Alderwood Mall, som var lokalområdets store ind‐købscenter. Turen
bød på typiske amerikanske traditioner som Thanksgiving og Black Friday. På skolen var der også mange op‐
levelser at hente, da undervisningen var meget anderledes, og mange skulle vænne sig til både dette og det
engelske sprog i et højt tempo. Opholdet var lærerrigt, og eleverne fik lært meget af at prøve et andet un‐
dervisningssystem end det danske. Alle havde en god tur, og de er nu kommet hjem mange oplevelser og
erfaringer rigere.
Nik og Jay
Lige om lidt står den så på ”Mod Solnedgangen (min baby og jeg)”, ”Lækker”, ”Boing!” og ”Hot!”, når Nik og
Jay spiller til årets sidste gymnasiefest i aften– kvit og frit! Årsagen er, at Herning Gymnasiums elever inkas‐
serede præmien fra årets Røde Kors‐indsamling, da 166 elever valgte at samle ind til kampen mod katastrofer
i årets gymnasiekampagne. Pengene går til Vestafrika for at hjælpe til i kampen mod ebola, mens andre er
blevet brugt til at hjælpe flygtninge i Irak og Sydsudan og til at hjælpe voldsramte kvinder herhjemme. Der
er uden tvivl linet op til en stor julefest.
Og vi fester videre i det nye år, da vi i januar byder på åbent hus såvel som årets musical, Cabaret. Vi glæder
os til det hele, og tilbage er der blot at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
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