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Kære læser!
Så blev det december, og folk er så
småt ved at komme i julehumør. Her
i juletiden er der jo mange små ting
i dagligdagen, som man kan gå og
glæde sig over. Ud over pebernødder,
gløgg og kalendergaver er der dog
også masser af andre oplevelser, der
luner og lyser op, selvom dagene er
korte. Det er for eksempel den store
flok unge mennesker, der yder en stor
og flot indsats for Operation Dagsværk, som i år støtter unge i Somaliland. Det er de utrættelige frivillige på
banegården, der hjælper flygtninge fra
borgerkrigsramte områder med mad,
tøj og opmuntring på deres svære rejse - bl.a. også en skoleklasse herfra. For
ikke at glemme den
10. klasse, der sammen med deres lærer
(HB) arrangerer en
tombola til adventsfesten, hvis overskud
går til to rigtigt flotte
formål: 2/3 går til at
støtte elever fra klassen, der ikke har råd til at tage med på
lejrskole, mens 1/3 doneres til flygtningene på banegården. Så bliver det
altså ikke meget smukkere!
God fornøjelse med bladet!
JE

DUSK vil
ha‘ dig!

Er du elev, forælder eller ansat ved Duborg-Skolen? Har du noget på hjerte, som
du vil dele med resten af skolen? Så kontakt os på DUSK@hotmail.de og skriv en
artikel om lige præcis det, du har lyst til!
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IT-HJØRNET

STOPPER SUPPORTEN
FOR WINDOWS VISTA OG
WINDOWS 7 SNART?

Mange mennesker er brugere af Windows
Vista eller Windows 7. Men Microsoft
håber på at mange skifter til Windows 8
eller 10. Man vil også
spare
på
de
gamle
operativsystemer.
Derfor
har
Microsoft nu
sat en
dato,
hvor
Windows
Vista og
Windows 7 ophører med at blive understøttet.
Windows Vista-supporten ender den 11.
april 2017, for Windows 7 stopper supporten først den 14. Januar 2020.

Hvad betyder »support«?

Den væsentligste ændring vil være, der der
fremover ikke vil komme updates til disse
operativsystemer mere. Men derudover
vil Microsoft, hvis du ringer den 12. april
2017 og har spørgsmål om Windows Vis-

ta, ikke give dig personlig betjening mere,
men henvise dig
til deres
FAQ. Det
samme
gælder,
hvis du
ringer til
Microsoft
den
15.
Januar

2020 og stiller spørgsmål om Windows 7.

Er support vigtigt?

Det er rigtig vigtigt. Simpelthen fordi der
ikke kommer vigtige sikkerhedsopdateringer mere. Microsoft
stopper med at arbejde
på de Windows-systemer,
der ikke har support mere.
Men jeg tror faktisk, at
Windows Vista og 7 når at
blive »oldtimere«, før det
kommer så vidt, at de ikke Af Leon Bossen,
understøttes mere.
9. årgang

87 stjerner fra Duborg
Fuldt hus til huepåsættelsen 2015

Fredag, den 26.
juni udløstes
spændingen
for 87 studenter fra Duborg-Skolen,
da rektor Ebbe
Rasmussen,
flankeret af
skolesekretærer og årgangens studievejleder, kunne
sætte de eftertragtede studenterhuer på
de glade unges
hoveder. Fællesarealet var fyldt med lærere,
familie og venner, der var kommet for at hylde studenterne og den foreløbige kulmination på 13 års uddannelse. Efter huepåsættel-

sen
og

et lille glas til
alle drog studenterne videre, først til
konsulatet, siden til
Nørretorv og havnebassinet, hvor glæden over den nyvundne frihed gav sig
udslag i sange, jubelråb og badutspring
i fjordens svalende
vande.

Som at træde
ind i en geografibog
Elever på ekskursion i Kenya

10 elever fra Duborg-Skolens 12. og 13. årgang har været på en helt særlig ekskursion.

I slutningen af august tog de,
sammen med deres lærere
Steen Seierup og Frøya Gildberg, på besøg hos Raliew
Secondary School i landsbyen Asembo ved Victoria-søen
i Kenya.
Gruppen havde en fin og
oplevelsesrig tur, hvor de ud
over skolesamarbejdet også
fik tid til en række aktiviteter,
som bidrog til deres forståelse af centrale emner inden for
forskellige discipliner. Således
fik eleverne en anderledes
biologitime, de de på nært

hold oplevede 1,5 millioner gnuers migration
på Serengeti-sletten). Opholdet i landsbyen
gav ikke blot et nært forhold
til de lokale, men gav samtidig
et indblik i landsbylivet og
forskellige udviklingsprojekter

inden for det lokale
landbrug. Levende
geografi-undervisning
fik eleverne bl.a., da
de besteg vulkanen
Longonot, vandrede
i vand-skabte slugter
(Hell´s Gate) og fik en
rundvisning i storbyslummen i Nairobi.
Alt i alt en fantastisk
lærerig tur for både
lærere og elever!

Elektrisierend wird’s bei uns: Mit einem dualen
Studium bei Bilfinger GreyLogix verbindest
du Berufsausbildung und Bachelor-Studiengang
im Bereich Elektrotechnik – für den optimalen
Start in deine Karriere.
––––––

Ist der Funke übergesprungen?
Dann bewirb dich jetzt unter:
www.greylogix.de/karriere
bewerbung.greylogix@bilfinger.com

Elevrådsdag på Duborg-Skolen

Demokrati på borgen
Det blev slået fast,
at elevrådets opgave er at kæmpe for
eleverne, oplyse
dem, stille spørgsmål til ting og
være kritisk, tage
medansvar og at
have føling med,
hvad der sker på
skolen.
Afsluttende fulgte
en beretning fra
Onsdag, den 23.09. holdt skolens elevråd sit
sidste års arbejde, der bl.a. bød på en indsats
årlige hovedmøde. Her lægges planerne for
for at gøre elevrådet mere synligt, en quiz
det kommende år, og rådets nye medlemmer
for hele skolen, kontakt til Stadtschülerrat
forberedes på deres rolle som deres kammeFlensburg og planer om en fælles idrætsdag
raters talerør.
med A.P. Møller-Skolen i Slesvig. Klart mest
På mødet drøftedes bl.a., hvilke fokuspunkenergi brugte elevrådet dog på sin succesfulter elevrådet skulle koncentrere sig om i det
de kampagne: „Sammen mod omregningstakommende år. Vigtigheden af at have et
bellen”.
slagkraftigt elevråd blev understreget, hvilket
Ideer til næste skoleår var bl.a.
ikke kun er til gavn for de nuværende elever,
ønsker om en bedre it-infrastrukmen også for kommende årgange, hvis ramtur, en kampagne mod stoffer, en fredagscamebetingelser til dels afhænger af beslutninfé, lanceringen af en skoleintraapp, frivilger, der bliver truffet nu, f.eks. i samarbejdsligt arbejde for flygtninge (f.eks. i form af
rådet og internt udvalg.
sprogkurser),
Ud over diskussionerne var der også medelevparkering,
delelsespunkter, bl.a. omkring heldagsskoblomster på
len, der starter i det nye år og indebærer
skolen, hygielektiecafé og et varmt måltid for alle, der
jne i kantinen,
ønsker det.
flottere toiletter,
Derefter optrådte Martin fra Danske Gymsundere mad i
nasielevers Sammenlutning (DGS) med et
kantinen, flere
oplæg om organisationen samt hvordan
interne idrætelevråd kan maksimere deres indflydelse på
sturneringer.
skolen.

Torsdag, den 16/7 deltog Duborg-Skolen i stafetløbskonkurrencen for danske
og tyske skoler. Det blev især en god dag for drenge- og pigeholdet fra 7.-9.,
som begge endte i finalen og opnåede en samlet 5. hhv. 6. plads. Flot kæmpet!

DUSK@
HOTMAIL.DE

TIL
SKRIV

DUSK

Duborg-elever på udveksling i Bretagne

Til tops i Babelstårnet
Det var en sandt sprogbad, deltagerne i
årets Bretagne-tur blev kastet ud i: Et hold
elever fra 12. og 13. årgang tog på genbesøg hos Duborg-Skolens venskabsskole, et
bretonsk mindretals-gymnasium i Frankrig, og i den forbindelse blev der lukket
op for sprogbøtten: Der blev talt dansk,
tysk, fransk, bretonsk, engelsk (og lidt
med hænder og fødder...) i flæng, tit ved

samme lejlighed og
på kryds og tværs.
Skolen, der var smukt
beliggende i udkanten
af den charmerende
by Carhaix, havde
sørget for et fornemt
program, der rummede seværdighe-

der af både kulturel og landskabsmæssig
karakter og gav gruppen et godt indblik i
livet i det bretonske mindretal nu som før
i tiden.

Duborg i Bretagne 2015
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Knas i parforholdet? Stjæler din bedste
veninde fra sine forældre? Stinker dine
lærere? Skal du bruge et godt råd?

Fortvivl ikke! Send dit spørgsmål til kærlighedspanelet
på DUSK@hotmail.de eller læg en seddel (evt. anonymt) i Jan Eifferts skab!

"Kære
brevkasse,
jeg frygter
min blå
bog-tekst
til næste år.
Jeg er bange
for, at den
bliver rigtig
led, og at
„Kære
brevkasse, jeg har
ikke lyst
til at gå i
bad med
de andre
efter idræt. Kan
jeg slippe
for det?“

alle så kan
læse negative ting om
mig. Hvad
skal jeg
gøre?
Hej søde,
det skal du
ikke være
Hej søde,
du er selvfølgelig
ikke tvunget til at gå
i bad efter
idræt, men
jeg ville
nok råde
dig til at
gøre det
alligevel,
da det er
rarest for

bekymret
for, da det
nok er dine
venner, som
skriver om
dig. Hvis
du ikke har
nok tillid
til dem,
så prøv at

snakke om
det. Forklar
dem dit
Problem og
forklar dem,
hvad det er,
som gør dig
usikker og
bange.

dig og dine til sidst.
medmennesker.
Hvis det
kun er pga.
de andre,
og du ikke
Pia Clemmesen
føler dig
tilpas, kan
du f.eks.
vente til de
er færdige
og gå i bad
Chante Graves
Janne Moroder
alene helt

Elever hjælper flygtninge
Gav en hånd med på Flensborg Banegård
-Det var elevernes
egen ide at hjælpe,
siger historielærer
Dietmar Bock fra Duborg-Skolen.

at se det hele omme
bagved, siger Lennart
Roll. Han er en af de
elever, der har fået til
opgave at rydde op
i hygiejneprodukter
som toiletpapir og
bleer.

Han er taget med eleverne ned på banegården. På banegården
arbejder frivillige døg- -Det er som en lille by,
net rundt for at stå klar der bare er opstået til
med mad
og tøj til
de flygtninge, der
ankommer med
togene.
Overvældende
bagom
kulissen
Det er en
labyrint
gennem
bjerge af tøj, soveposer og sko. I et rum på
banegården, der normalt er skjult for almindelige mennesker,
står kæmpestakke af
halstørklæder, jakker
og liggeunderlag.

synd for de flygtninge,
der sov på gulvet.
Jeg var næsten ved
at græde, siger hun.
Mandy og hendes mor
fik af vide, at der var
mest brug for hjælp
om formiddagen, så
Mandy spurgte sin
klasse og lærer, om

frivillige arbejder, siger
Lea Wrobel. Sammen
med klassekammeraten Lea Triepel har
hun brugt formiddagen på at sortere sko.
De to piger er enige
om, at det er vigtigt
at hjælpe og tage godt
imod flygtningene.
-Flygtningene
er hjertelig velkommen her
-og vi skal sørge for, at de får
det godt, siger
Lea Triepel.
Hvordan kan
du hjælpe?

flygtningene, forklarer
han.
Elever vil hjælpe

Det er som at gå gennem en snæver markedsplads i et andet
land.

Mellem stakke af
soveposer står Mandy Köpnick. Det var
hendes ide, at klassen
skulle på banegården
og hjælpe. I mandags
havde hun besøgt banegården med sin mor.

-Det er overvældende

-Jeg synes, at det var

På siden www.
facebook.com/
refugeeswelcomeflensburg
er der en liste
klassen kunne tage ned over ting, som flygtningene har brug for.
og hjælpe.
Eksempelvis mangler
-De var allesammen så de lige nu jakker i
ungdomsstørrelser og
positive for ideen, og
det gør mig glad, at jeg saftevand.
er i en klasse, som har
Vil du gerne hjælpe, så
lyst til at hjælpe, siger
kig på Facebooksiden
Mandy.
eller ring til de frivilliges hotline på tlf.
Frivillige arbejder
0152 26889269.
hårdt
-Det overraskede mig
at se, hvor hårdt de

Kilde: Flensborg Avis
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The Walking Dead
Allerede siden
2010 har serien
The Walking Dead
fandtes. I starten
(2003) var det en
tegneserie, Robert
Kirkman havde
lavet, og som blev
lavet om til den
serie, som nu kører
på 6. sæson. Tegneserien er nået
til 24. bind, og der
findes også 5 bøger til, men disse
handler om andre
personer.
For nogle uger
siden startede den
6. sæson i USA og
Tyskland. Hver
søndag kommer
der en ny episode i
USA på AMC og i

Af Mandy Köpnick,
11. årg.

Tyskland hver
mandag på FOX.
Og alle er vildt

County, sammen
er sygehuset, han
med sin bedste ven ligger på, mennesShane. Desuden har ketomt, og rundt
omkring ligger
der lig. Men snart
opdager han at
ikke alle lig bliver
liggende på jorden som de skulle,
men går rundt og
spiser mennesker.
Zombie-apokalypsen er begyndt,
og dermed kampen om at overleve. Kan Rick finde
sin familie i alt det
kaos? Eller er de
allerede døde og
endda selv blevet
til zombier?
Hvis du gerne vil
få at vide, hvad
der sker med
Rick, hans familie
og den civiliserespændte på, hvad
han en lille familie, de verden, vi kender mon sker med
sin kone Lori og
der til, må du nok
Rick og hans grup- sin søn Carl. Efter
begynde at se The
pe.
at Rick bliver skudt Walking Dead.
Seriens hovedperved en forfølgelsesson er Rick Grimes, jagt, ligger han i
som er politibetjent koma i nogle uger.
i den lille by King
Da han vågner,

Operation Dagsværk
- et tværsnit af tidens ungdom

Unge af i dag er
egoister. De er først og
fremmest fokuseret på
opfyldelsen af egne behov og komplet ude af
stand til at føle empati
over for andre mennesker. De er curlingbørn, der ikke er rustede til
virkelighedens samfund,
fordi de
er vant til, at alle
vanskeligheder på forhånd
ryddes af
vejen for dem.
Det er
uklart,
hvem
der er
ophav til
den slags
udtalelser, men
de findes
i mediebilledet
alle
vegne
i disse år. Og
intet på sig.
man, når man
i Duborg-Skofællesareal med
klump i halsen
se 30 unge på

de har
Det ved
har stået
lens
en stor
for at
tværs af
alle årgange afholde
generalprøve for deres
optræden i forbindelse med Operation
Dagsværk. Projektet,
der har eksisteret på

danske gymnasier nord og syd for grænsen
i årtier og i år er udvidet til også at omfatte
Duborg-Skolens 7.-10. klasse, har til formål
at indsamle penge til støtte for bestemte
grupper i u-landene. I år er det udviklingen
af en demokratiforståelse blandt unge i Somaliland, der har
været i
fokus, og pengene
rejses
ved, at eleverne går
på arbejde en dag om året
i stedet
for at gå i skole.
Tilbage i
fællesarealet er de
30 elever
ved at placere sig omkring det
skinnende
flygel, hvor
en pige med
dreadlocks
har foldet
sit krøllede
nodepapir
ud. Et
nik, en nedtælling,
og
skrattende istemmer
de to fyre med
rytmeboksen og
guitaren tonerne til
„Lean
on me“, akkompagneret
af 30 drenge og
piger,
der synger af fuld
hals i en fortættet atmosfære af tilfredshed,
der kun kan opstå, når man er sig selv og alle
de andre på samme tid. De mange forskellige
stemmer og instrumenter smelter sammen
til en vellyd, der strømmer ud i fællesarealet

land. Det hele er så gennemført, at
man ikke kan undgå at blive rørt
over den omhu, der er lagt i det.

og lægger sig ud over dem, der stimler sammen der. Blikket glider nedad og hæfter sig
ved de to store papskilte, som med kulørte
bogstaver på dansk og tysk om lidt skal opfordre forbipasserende til at putte en mønt i
raslebøsserne for at støtte de unge i Somali-

Om lidt er nu. Flokken er draget
ned i byen for at gennemføre deres
forehavende, og den aldrende
lektor står tilbage med en følelse
af dyb respekt. For de unge, der
ikke kun her, men i virksomheder
og i private hjem over det meste af
Sydslesvig giver noget af sig selv
for at støtte andre denne dag. Og
for dem, der derudover har ligget
vandret i OD-udvalget for at få
dagen til at fungere: Christian, Henriette,
Luna, Chiara, Jule og Matti. Unge mennesker af i dag er mere end smartphones og
lækkert hår. De er lækre indeni.

Duborg tager hul på julen
Hygge til skolens adventsarrangement

