NYHEDSBREV JUNI 2015

Kære læsere
Ferie, ferie, ferie. Så kom vi alle sammen igennem og ud på den anden side af en hektisk måned med eksa‐
mener. Travlhed, nervøsitet, censorer, bøger, lange dage og nætter med læsning, note‐skrivning og compu‐
teren som ens nærmeste bekendte er nu afløst af glæde, stolthed og frem for alt en følelse af frihed. Som‐
merferien er startet, og vi kan alle lade skuldrene falde ned på deres normale plads og glæde os over, at
sommervejret byder op til dans med lange, lyse nætter, is, solbadning, rejser og velfortjent afslapning. Men
ud over de mange eksamensaktiviteter har vi de sidste par måneder på Herning Gymnasium også haft tid til
at holde valgkamp og få besøg fra universitetet.
Universitet på Herning Gymnasium med Hans Fink
Den 6. maj havde Herning Gymnasium fornøjelsen af at huse et velbesøgt foredrag med titlen ”Filosofi –
mellem religion og psykologi”, leveret af Hans Fink, der sidste år gik på pension efter over 44 års arbejde med
filosofi på Aarhus Universitet. Blandt de mange tilhørere var der mange elever fra den nyoprettede studie‐
retning med filosofi, tysk og samfundsfag og elever med filosofi som valgfag, men også mange andre elever
med en generel interesse for emnet.
Det særlige ved filosofi i bred forstand er ifølge Hans Fink, at det starter med undren (et ’hvorfor’), men
først med eftertanken bliver det til egentlig filosofi: det særlige ved filosofien er, at den giver et ikke‐dogma‐
tisk svar på spørgsmålet om, hvorfor et ’derfor’ er et godt svar på et ’hvorfor’. I modsætning hertil står reli‐
gionen med dens principper, der ikke står til diskussion (fx hvilken Gud der er den rigtige etc.). Filosofiens
udfordring er, at den har svært ved at afsluttes, idet det for filosofien netop er et åbent spørgsmål, hvilke
principper der skal lægges til grund. Psykologi blev i lang tid anset for at være en gren af filosofien – det blev
først et selvstændigt fag i 1800‐tallet. Hans Fink illustrerede forskellen på de to fag ved, at mens psykologi er
optaget af, hvordan folk rent faktisk tænker, så er det filosofiens fornemste opgave at sige, hvordan de ideelt
set bør tænke – idealet bygger bl.a. på begrebsanalyse, logisk konsistens og argumentation. Filosofi er ifølge
Hans Fink at tage skyklapperne af: at specialisere sig i at se det ikke‐specielle, dvs. filosofi er også interesseret
i sammenhængen mellem de forskellige fag.
Der var en rigtig god stemning til foredraget, og man kunne mærke, at eleverne var meget optaget af det,
der blev sagt. Det blev understreget af den store spørgelyst, som kun de tidsmæssige rammer satte en be‐
grænsning for.
Et ordentligt farvel
Hvert år opfører lærerne en cabaret for 3.g.’erne, hvor der synges og danses farvel til eleverne på deres sidste
skoledag som en munter optakt til den mere skæbnesvangre offentliggørelse af eksamensplanen kl. 5.00 om
natten.

Den 19. maj var lærerne derfor trukket i forskellige kostumer, havde smurt stemmebåndene og stemt gui‐
taren til glæde for de festklædte, kommende studenter, som havde taget plads i festsalen til en 3‐retters
menu. Efter halvanden time var eleverne blevet rørt til tårer, havde grint og hujet af synet af deres lærere i
hidtil ukendte roller, sangpartier og dansepositioner, ”som ingen troede muligt” (citat af konferencieren,
Kenneth). Nogle var måske også blevet en smule skræmte. Jeg røber ikke for meget, hvis jeg siger, at nogle
elever følte trang til at skynde sig hjem til bøgerne efter denne optræden. Herefter var der fest til den lyse
morgen.
Mange lukkede ikke et øje før efter kl. 5.00, hvor skæbnen var beseglet. Eleverne havde fået lov til at slå
telt op på skolens område og sov der i visheden om, hvad den kommende måned ville byde dem af udfor‐
dringer.
Og vinderen er: De radikale!
Hvem skal jeg stemme på ved folketingsvalget? Ca. 200 elever holdt fri fra eksamensforberedelserne for at
komme nærmere et svar på dette spørgsmål, da de mødte op til valgmødet på Herning Gymnasium den 9.
juni, hvor folketingskandidater fra alle partier deltog. Debatten blev styret af skolens bestyrelsesformand,
direktør Alex Nielsen fra Herning Folkeblad. Skønt valgkampen var kort, var det allerede en erfaren ordstyrer,
der ledte os igennem mødets mange spørgsmål.
Efter en kort introduktion fra hver kandidat blev det elevernes tur til at sætte dagsordenen, og nu fulgte
en god debat om så forskellige emner som flygtningestrømmen over Middelhavet, straffen for at køre bil
med spor af hash i blodet, klimaet og vores grundvand. Efter debatten blev der afholdt prøvevalg, og hvis
eleverne på Herning Gymnasium havde kunnet bestemme, ville folketingsvalget være endt med et noget
andet resultat end det egentlige. Elevernes stemmer fordelte sig nemlig således: Radikale Venstre 27 %, Ven‐
stre 23 %, Enhedslisten 14 %, Socialdemokraterne 12 %, Konservativt Folkeparti 10 %, Liberal Alliance 6 %,
Kristendemokraterne 5 %, SF 2 %, Dansk Folkeparti 2 % og Alternativet 1 %.
Dimission
Huerne var skruet godt på ned over de muligvist tømmermændsramte hoveder, da 354 nyudklækkede stu‐
denter marcherede ind i Gymnasiehallen til tonerne af ”Sjung om studentens lyckliga dag” peppet op af ”Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band” ved dimissionsfesten fredag den 26. juni. I hallen sad stolte forældre,
familiemedlemmer, jubilarer og skolens personale klar til at hylde studenterne med fællessange, taler, legat‐
uddeling og forskellige musikalske indslag.
Overgangsriten fra elev til dimitteret student blev skudt i gang med fællessang, og herefter fulgte min di‐
missionstale efterfulgt af taler fra nye studenter og tidligere studenter. I min tale til studenterne understre‐
gede jeg, at ingen kommer sovende til en studentereksamen. Viljen til at gøre noget og den passion, som
udløses af ægte interesse, vil være blandt de personlige egenskaber, som studenterne nu kan tage med sig
ud i livet. Men på arbejdsmarkedet må man forvente at møde selvbevidste unge mennesker, der forventer
meningsfuldhed.
Selvom studenterne færdes i en verden af selviscenesættelse og fokus på individuelle præstationer, må vi
ikke forveksle den med tendensen til selvhævdelse. Nutidens unge vil hinanden og bliver formet i samvær

med hinanden. Billederne på Facebook og Instagram foregår primært i et socialt rum, hvilket jeg illustrerede
med en selfie med studenterne som baggrund.
Efter eksamensspænding, nervøsitet, huer, blomster, flag og champagne er det nu slut. Efter tre år med
fester, venskab og kærlighed (skønt jeg altid fraråder at have kærester i gymnasiet) slutter en tid, hvor det
sociale har fyldt mindst lige så meget som det faglige. Forældrene kan endelig få plads på badeværelset igen.
De unge drager ud mod nye horisonter. Ingen tvivl om at studenternes følelse af lettelse og frihed denne dag
også blev krydret med en lille snert af tomhed og begyndende savn – men også en synlig stolthed over at
have leveret skolens højeste eksamensgennemsnit til dato!
God sommerferie til alle!
Søren Brøndum
rektor

