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Kære læser!

Skoleåret er ved at være overstået, og 
elever som ansatte glæder sig til at 
puste ud oven på et år, der har budt på 
usædvanlige omstændigheder. Først og 
fremmest har ombygningen sat sit præg 
på begge afdelingers hverdag, hvoraf 
den ene er flyttet til midlertidige byg-
ninger i Schulgasse, mens den anden er 
mast sammen i den gamle bygning på 
Duborg banke. Alle ser dog indtil videre 
ud til at tage det med et friskt humør, for 
man må lide for skønheden, og mens ar-
bejderne banker, borer og planerer, går 
vi andre og fantaserer om de nye ram-
mer, der skal blive vores om ganske kort 
tid. Mens vi drømmer om fremtiden, skal 
vi dog huske at sende en stor tak til alle, 
der gør en ekstraordinær indsats for, at 
vi andre kan holde 
nutiden ud. Har du 
smilet til de ansat-
te på kontoret, i 
kantinen, i bo-
gdepotet, til 
rengøringsfolkene 
og pedellerne i dag? 
De slæber i det 
skjulte for at vi alle kan få en skolehver-
dag til at fungere - tak til dem, og god 
sommerferie til jer alle sammen!                 
     JE

DUSK vil 
ha‘ dig!
Er du elev, forælder eller ansat ved Du-
borg-Skolen? Har du noget på hjerte, som 
du vil dele med resten af skolen? Så kon-
takt os på DUSK@hotmail.de og skriv en 
artikel om lige præcis det, du har lyst til!
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Priserne for mobildata, telefoni og SMS 
falder drastisk hos de tyske mobilselskaber. 
Årsagen for dette 
markante prisfor-
fald er en bestemt 
virksomhed. Mo-
bilselskabet Dril-
lisch har udnyt-
tet et smuthul i 
kontrakten med 
o2 – som garante-
rer meget data til 
små priser. Der-
for tilbyder Dril-
lisch via sine dat-
terselskaber, som 
for eksempel smartmobil.de, yourfone og 
simply.de, abonnementer til meget billige 
priser. For eksempel en 4 GB all-net-flat for 
13 euro. For tyske standarder er det meget 
billigt, i Danmark ville det være normalt. 
Netop på grund af disse billige priser er 
andre mobilselskaber nødt til at følge trop. 
Der findes derfor efterhånden Telekom- og 

Vodafone-abonnementer, som traditionelt 
er meget dyre, til en acceptabel pris.  

Tyske virksomheder brokker sig over ro-
aming-beslutningen fra den Europæiske 
Union 
Efter dette frie fald på priserne for mobil-
data er tyske virksomheder endnu mere 
sure på, at EU har ændret på roaming-lov-
givningen. Dette skyldes, at det er dyrt for 
mobilselskaberne, hvis kunderne forbruger 

meget data i EU, hvorfra regningen 
sendes videre til sels-
kabet. Men virksom-
heden må ikke faktu-
rere det til kunden, 
hvorfor selskabet 
hænger på omkost-
ningerne.

Billigere MOBILTELEFONI i 
Tyskland

Af Leon Bossen, 
10. årgang

IT-HJØRNET



Duborg-Skolen er stolt af sin internationale 
profil, der kommer til udtryk ved udvekslin-
ger med venskabsskoler i over 10 forskellige 
lande på 
tre kon-
tinen-
ter. En 
kortere 
én af 
slagsen 
er ud-
vekslin-
gen med 
Nørre 
Gymna-
sium i 
Køben-
havn, 
som ikke 
desto 
mind-
re i årenes løb har ført til mange venska-
ber blandt de deltagende elever. I år var 
det 11c, der med deres friske dansk- og 
fransklærere JO og JAC drog østover for 
at snuse til storbyen, mens NørreG‘erne i 
direkte forlængelse heraf fulgte med hjem 
til Flensborg, hvor der ud over en grundig 

beskæftigelse med mindretallets forhold 
også stod en masse sjov og ballade på 
programmet. Det var nemlig ikke kun det 

faglige 
ind-
hold, 
der var 
i cent-
rum:

„Det 
inter-
kultu-
relle 
aspekt 
er 
mindst 
lige så 
vigtigt 
som 
det 

faglige, og det opstår i mødet mellem unge, 
der vil hinanden“ udtaler JO. „Det er på det 
personlige plan, at der knyttes relationer 
mellem eleverne, men det boner direkte 
ud på deres kulturelle kompetencer, når de 
kommer så tæt på hinanden, som de gør på 
en god udveksling.“

Glad ud over alle grænser
Duborg og NørreG i smukt parløb

SKRIV

TIL

DUSK

DUSK@
HOTMAIL.DE



Skribenter i gyden

I forbindelse med Læsefestivalen 2017, 
arrangeret af Skoleforeningen i samarbe-
jde med Dansk Centralbibliotek, SSF og 
Zejt-ung, lykkedes det at få to af Danmarks 
mest populære ungdomsforfattere til at 
lægge et smut forbi Duborg-Skolens fælless-
koleafdeling. Vores to børnereportere Mie-
ke (F8a) og Kim Mia (F9b) var på pletten og 
beretter her fra de to besøg:

Fredag, den 10/03-17 var den danske for-
fatter Kenneth Bøgh Andersen på besøg 
hos F7 og F8. Han havde næsten alle sine 
egne bøger med. Mens han fortalte om sine 
bøger, kunne man se på dem. Han fortalte 

om sine bøger, sin hverdag, 
og hvordan han blev forfat-
ter. Han fortalte, at han var 
uddannet lærer, hvor han så 
begyndte med at fortælle 
og skrive historier. Da han 
så var færdig med sin første 
bog og havde indsendt den 
til forlaget, kom med det 
samme et: Nej, tak! Kenneth 
prøvede igen og igen, indtil 
han havde skrevet Slaget i 
Caïssa, det var så hans førs-

te bog, og efter bog nummer et kom med 
det samme Slaget i Caïssa 2 og 3.
Efter han var færdig med at fortælle om 
sit liv som forfatter, begyndte han at læse 
noget op af sine bøger som hed: Djævelens 
Lærling, Tempus fugit og Julemandens død. 
Da han var færdig med det, kunne man stil-
le nogle spørgsmål, hvis man havde nogen.
Kenneth Bøgh Andersen har skrevet en 
masse af bøger som har vundet mange 
priser. De mest kendte bøger er vist nok 
Antboy og Djævelens lærling som bl.a. også 
blev oversæt til tysk, svensk, norsk og is-
landsk. Alle bøger lyder meget spændende, 

og hvis man gerne læser fantasy og 
gysere, er Kenneth Bøgh Andersen 
den rigtige forfatter til dig.

Kendte forfattere gæster Duborg-Skolen



Ballade(r) på scenen

Igen i år deltog Duborg-Skolen i de sønder-
jyske gymnasiers korprojekt med koncerter 
i Sønderborg, Haderslev og Slesvig. Årets 
projekt hav-
de Niels W. 
Gades 200 års 
fødselsdag 
som tema, 
og værker 
som „Elver-
skud“ og „Ved 
solnedgang“ 
blev derfor 
gjort til gen-
stand for arrangementet.

Dette fik en meget positiv modtagelse fra 
de deltagende lærere og elever, der kun-

ne mærke en tydelig progression for hver 
prøve, de havde deltaget i. Den svenske 
dirigent Andreas Hanson, der ledede pro-

jektet, henvendte 
sig efter koncerten 
i Slesvig til eleverne 
og takkede for deres 
indsats, hvorved han 
bl.a. fremhævede det 
fortrinlige samarbej-
de og det fornemme 
resultat, som bl.a. 

også 

fik rosen-
de omtale i 
Flensborg 
Avis.

Duborg-Skolen i sønderjysk korprojekt

Mandag, d. 13. marts var forfatteren 
Jesper Wung-Sung på vores skole og 
holdt foredrag. Han fortalte om sine 
noveller og romaner og læste noget 
op. Han fortalte om baggrundene til 
sine bøger, hvorfor han skriver flere 
ungdomsbøger end bøger til voksne, 
og forklarede, hvorfor han begyndte at 
skrive, og hvor gammel han var.
Jesper var meget åben over for os, han 
smilede meget. Det var meget spæn-
dende at høre på hans historier. Til 
sidst kunne vi stille spørgsmål, og han 
svarede på alt, vi spurgte om.

Af Mieke Feddersen og Kim Mia 
Knells (hhv. 8. og 9. årg.)



Vi ses i pausen!
Merle K. anmelder kantinen

Vi ses i pausen...!
Men hvorhenne? Si-
den fællesarealet blev 
afspærret for samt-
lige elever, har dette 
spørgsmål ikke været 
så nemt at besvare.  
For alle de smarte og 
sindsygt seje „afhæn-
gige“ er der et obliga-

torisk svar - på rygeren! 
Men hvad med de andre ikke-rygende 
elever? For det meste mødes disse rundt 
omkring i klasserne, på gangene eller på 
det eneste sted for elever, der er konstant 
tilgængeligt: kantinen! 

Livredder i skoledagen 
Om det er bragende stormvejr, regn, sne 
eller smilende solskin, kantinens medarbej-
dere  lader sjældent eleverne i stikken.  
Det er derfor oplagt at 
planlægge de spontane 
pauseudflugter med 
kantinen som mål. 
Ikke mindst fordi me-
darbejderne altid er 
friske, veloplagte og 
klar til at redde ens 
skoledag. Lige meget, 
om det er sulten, der 
plager, angsten for 
dehydrering eller bare 
ønsket om et turn up af 
kolesterol i blodet. 
Kantinen er det idelle 
alternativ til irriterende 
og tidskrævende mad-

pakkelavning om morgenen. Især, når der 
hersker kronisk tidsmangel, hvor sympto-
merne på dette markante sygdomsbillede 
særligt plager helbredet i de tidlige stunder. 

Tilfredstillelse ikke kun for unge kunder
Men det er langt fra kun eleverne, der gør 
brug af denne problemlettende mulighed. 
Også Duborg-Skolens fagpersonale gør brug 
af denne nærliggende chance for at føje sig  
efter de menneskelige behov. 
En hurtig kold cola for at tanke ny energi til 
den næste undervisningstime (eller håb om  
hyperglykæmi for at slippe for de næste 
timer med yndlingsklassen),  en frisk bolle 
med lækkert pålæg eller en  salat til de sun-
de derude. 

 Alt, hvad hjertet begærer? 
 Kantinen har et mættende udvalg af pro-
dukter, som nemt gør de fleste tilfreds.

Af Merle Keil, 11. årg.



 Kan det overhovedet blive bedre? 
Lige meget hvad, der vil altid være noget, 
der kunne gøres lidt bedre. Spørgsmålet 
er, om de givne omstændigheder muliggør 
dette.
Muligheden for at servere ét varmt måltid i 
løbet af skoledagen kunne dog være meget 
interessant. Det ville give mulighed for at 
får noget varmt i maven, hvilket især gavner 
eleverne og medarbejderne på de lange 
skoledage. 

Landdagsvalget 7/5: De nye kryds

Så er tiden ved at være inde til landdags-
valg, og overalt i hele Slesvig-Holsten forbe-
reder folk sig på at sætte deres kryds. Man-
ge af dem har gjort det mange gange, men 

for nogle er det første gang. På Duborg-Sko-
len har man i dagene 6.-7. april informeret 
og oplært den nye generations vælgere til 
at sætte deres eget kryds, det sted som de 
føler er det rigtige.
De kommende vælgere, der går i 9-10. 
klasse og er over 16, har fået den unikke 
mulighed at stemme ved det kommende 
valg, et valg der glæder mange unge politisk 
interesserede.

Oplæringen begyndte allerede torsdag med 
små film og opgaver, som eleverne selv 
skulle løse. De blev sat ind i hvordan land-
dagen fungerer og hvad der skal til for over-

hovedet at sidde sådan et sted. Eleverne fik 
udfordret deres egne meninger og testet 
deres fordomme omkring politikere og den 
tyske politik. Fredag var Lars Harms fra SSW 
et smut forbi Duborg-Skolen, som et slags 
ægte eksempel på det, som eleverne selv 
havde arbejdet med dagen forinden. Han 
fortalte om livet som politiker og de man-
ge fordele og ulemper der følger med det 
travle liv.

Emneuge på Duborg-Skolen
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Klasserne havde forberedt spørgsmål, som 
Lars Harms skulle svare på. Der blev spurgt 
om alt mellem himmel og jord, selvfølgelig 
med fokus på politik og hans job som politi-
ker.
Der var også forberedt en paneldiskussion 
mellem de forskellige partier. Her var par-
ti-repræsentanter fra partier som CDU, FDP, 
SPD, SSW, Die Grünen og Die Linke invite-
ret. Hovedemnet var “Hvorfor bør unge 
gå til valg?”. Samtidig var der plads til de 
spørgsmål som eleverne havde forberedt 
til de forskellige partier. Som skrevet havde 
eleverne fået den unikke mulighed at stille 

spørgsmål direkte til partierne og få løst 
noget af den forvirring de måske går rundt 
og har.
Der var mange gode svar, og selvom der ikke 
var en vinder, stod det 
ret klart hvilke partier der 
appellerede mest til de 
unge.
Alt i alt var dagene super 
vellykkede, og de elever 
der snart har mulighed 
for at vælge, ved hvad 
deres kryds betyder for 
deres fremtid.

Johanne Juul Olsen,
10. årg.

70 års sammenhold

Der var smil i de mange ansigter, der 
stilfærdigt havde forsamlet sig i skolegården, 
men øjnene lyste også af den klogskab, der 
følger af at have været vidner til så man-
ge begivenheder i 
tidens løb: nazismen, 
krigen, grænsekam-
pen og til syvende og 
sidst den fredelige 
og frugtbare samek-
sistens af dansk og 
tysk, der præger det 
danske mindretal i 
dag. Det var minder-
ne, de var kommet 
efter, de 9 jubilarer, 
som startede på 
Duborg-Skolen for 
70 år siden, og som 
alligevel stod der og 
så tydeligt tilhørte 
et fællesskab med hinanden, at man skulle 
tro, de stadig gik i klasse sammen. Det var 
opløftende at se, at den samhørighed, de 

havde oplevet på Duborg-Skolen i sin tid, 
stadig holdt ved og har gjort det i over syv 
årtier. Det er en følelse, også senere årgange 
af Duborg-elever kan genkalde sig, hvilket 

ikke mindst ses af 
de mange soci-
ale netværker, 
Duborg-elever 
på tværs af alle 
årgange har med 
hinanden i alle 
større danske 
byer. De friske 
jubilarer, der 
svælgede i min-
derne om en 
dejlig skoletid, fik 
en rundvisning på 
skolen samt i den 
skolehistoriske 
samling af sko-

lens dygtige blæksprutte, Susanne Abel, der 
også klarede denne opgave med smittende 
godt humør.

Jubilarer på rundvisning



Kulturelle bånd til Korsbæk
Duborg-Skolen er på mange måder et 
særligt sted. Ud over at formidle det rent 
faglige stof ser skolen det også som sin op-
gave at styrke elevernes bånd til Danmark. 
Det sker 
f.eks. 
ved 
hjælp af 
udveks-
linger 
og sam-
arbejde 
med 
skoler 
nord for 
græn-
sen, men 
også ved 
noget så 
simpelt 
som at 
give ele-
verne kulturelle input, så de ved, hvad der 
rører sig nordpå. Dette styrker fællesskabs-
følelsen med andre  unge nord for græn-
sen og skaber grobund for identifikation, 
fortæller afdelingsleder Torben Hansen:

„Samhørighed opstår gennem fælles kul-
turelle referencer. Vores fokus ligger ofte 
på de faglige mål, men det er den enkeltes 
erfaringer og oplevelser, der udgør ram-
merne for elevernes horisont, og derfor er 
det vigtigt, at vi også giver vores unge de 
populærkulturelle erfaringer, som deres 
jævnaldrende nord for grænsen gør sig 
- simpelt hen, fordi det styrker samhørig-
hedsfølelsen at have et fælles kulturelt 
erfaringsreservoir.“

Det er til det formål, at Duborg-Skolens 
fællesskoleafdeling nu har indført „Kul-
turbåndet“, et projekt, der på tværs af fag 

og fag-
grupper 
formidler 
dansk 
kultur på 
en afslap-
pet facon. 
Konkret 
skal 7.-
10. klasse 
således 
se alle 24 
afsnit af 
Matador 
frem til 
sommer-
ferien. Det 
er lærer 

Anna Schinck, der har udtænkt ideen. 
Tanken var at formidle kultur uden løftede 
pegefingre, og det første indtryk af projek-
tet er meget positivt:

„Måske er Matador ikke ligefrem udtryk 
for den nyeste ungdomskultur, men den 
udgør et fænomen, som stort set alle 
danskere har stiftet bekendtskab med 
igennem de seneste 35 år, hvor serien er 
blevet genudsendt syv gange. Og historien 
fænger tydelig-
vis stadigvæk, 
for eleverne 
elsker seri-
en!“.

Matador som kulturprojekt



Impressioner 
fra brandøvel-

sen i maj...



Superhelte på oplysningsoffensiv

Også i år afholdt det politiske Danmark 
Folkemøde på Bornholm. Det foregik i da-
gene fra den 15.-18. juni, og formålet var 
som hvert år at skabe rammerne for demo-

kratisk dialog på tværs af institutioner og 
organisationer. Også Duborg-Skolen havde 
sendt en delegation på 27 elever af sted, 
der sejlede til Rønne via Rügen. Overnat-
ningen foregik på campingpladsen „Den 
politiske slagmark“ sammen med nogle 
tusind andre unge (elever og studerende). 
Under Folkemødet er hele Allinge en stor 
festivalplads med masser af boder og telte, 
hvor partier, organisationer, foreninger, 
forbund og andre afholder arrangementer.
Sydslesvigteltet havde en central placering 

til venstre for hovedscenen, og eleverne 
var bl.a. optaget af at samle underskrifter 
til European Minority Safepack-initiativet.
Ud over det politiske arbejde havde elever-

ne dog også tid til at nyde den bornholm-
ske natur, bl.a. med en vandretur til Ham-
mershus, Opalsøen og andre flotte steder 
på „Østersøens perle“.

Duborg-elever på Folkemødet



Tirsdag, den 20/6 var 
en særlig dag for 12a 
og 12d. De var nemlig 
sammen med deres 
friske lærere IMD og 
SJA draget på ekskur-
sion til Moesgaard 
Museum ved Aarhus 
for at dykke ned i evo-
lutionens historie. Her 
ventede dem rund-
visninger, workshops 
og masser af effekter, 
som ventede på at 
blive fingeret ved af 
nysgerrige elever. Der 
blev således talt rygh-
virvler, sammenlignet 
mennesketyper og dis-
kuteret udviklingstrin, 

mens eleverne ved selvsyn 
kunne sammenligne teori 
og virkelighed ved hjælp af 
fossiler, modeller og levende 
dyr.

12 a+d på bio-ekskur-
sion

Evolutionerende ny viden



Lige for tiden 
er Duborg-Skolen under ombyg-
ning. Den nye bygning er således 
lukket for offentligheden, og mens 
håndværkerne klør på for at gene-
tablere tidligere tiders flotte stan-

dard 
og 

løf-
te skolen ind i en 
moderne IT-tidsal-
der, venter vi andre spændt på 
resultaterne. Se her, hvad DUSKs 
udsendte oplevede på en lille 
smuttur ind i fremtiden...

Ombygningsnyt







107 smil med hat på
Årets studenter springer ud

Der var lummert i den lille festsal på 
Gustav Johannsen-Skolen, som dagens cere-
moni var blevet henlagt til pga. Duborg-Sko-
lens igangværende ombygning. Efter tre 
intense dage med mundtlige eksamener sad 
13. årgang nu her, over for deres forvent-
ningsful-
de fami-
lier, men 
frem for 
alt som et 
levende 
udtryk for 
det stær-
ke sam-
menhold, 
der lyste 
ud af de-
res store 
smil. De 
havde 
kæmpet 
for vidt forskellige mål, nogle for at opnå 
drømmesnittet, andre for overhovedet at 
få lov til at bestå, men alle var de forenet i 
den store lettelse nu at have opnået målet 

efter 13. års skolegang: at få den hvide puld 
trykket ned over ørerne af en feststemt 
rektor, at blive hyldet af den stolte familie 
og at nyde 14 dage med fest og farver oven 
på anstrengelserne. Selvom ventetiden 
trak lidt ud, før man kunne komme i gang, 

var stemningen 
euforisk, da hver 
enkelt elev blev 
klappet op af fami-
lie og kammerater 
og fik sin hue sat 
på hovedet af en 
glad Ebbe Rasmus-
sen, der forinden i 
en lille tale havde 
rost studenternes 
indsats og de flotte 
resultater. Efter en 
lille hilsen fra ge-
neralkonsul Henrik 
Becker-Christen-

sen blev der skålet i champagner, hvorefter 
flokken drog videre til Neptun-springvandet, 
havnen og videre ud i livet.



Yeeeaaah, super Duborg!

Fest og ballade med årets studenter





Et vindue til den hvide verden
11d til udstilling om kolonialisme

11d har beskæftiget sig med et forløb 
om normalitet og normer i dansk. Her un-
dersøgte 
klassen 
især 
de ofte 
uudtalte 
mekanis-
mer, der 
defi-
nerer, 
hvem 
der 
falder 
hhv. in-
den- og 
udenfor 
norma-
litets-
begrebet. En af de tematiserede vinkler var 
i den forbindelse modsætningen mellem 
hvid/ikke-hvid, som vi bl.a. uddybede ved 
at besøge den nye midlertidige udstilling på 

Flensborg skibsfartsmuseum, der sætter fo-
kus på byens og Danmarks rolle i slavehan-

delen 
helt 
frem til 
1849 
samt 
de spor, 
da-
tidens 
men-
nes-
kesyn 
har sat 
sig i 
psyken 
på både 
hvide 
og sor-

te efterkommere den dag i dag. Udstillingen 
rummede en del forskellige vinkler på sagen 
og gav dermed grobund for vide-
re overvejelser - også i andre fag.



Etapesejr til 9. og 10. klasse
52 dimittender i fællesskolen

Også 9. og 10. klasse har haft en travl tid 
med eksamener og forberedelser af disse. 
Eleverne har svedt over deres noter, mens 
lærerne har lagt sig i selen for at få dem til 
at klare skærene og præstere så godt som 

muligt, når de skulle testes i hhv. 9 og 
10 års stof i hovedfagene. Disse an-
strengelser var lykkeligt overstået den 
10/7, da 52 glade dimittender glad 
kunne tage imod deres afgangsbeviser 
og lade sig hylde af den stolte familie 
og skolens lærere. Nu gælder det om 
at komme videre - en del på efterskole 
eller andre steder i uddannelsessys-
temet, mens størstedelen fortsætter 

i Duborg-Skolens 11. årgang for at opnå en 
studentereksamen, der giver adgang til stu-
dier i både Danmark og Tyskland. Men først: 
en velfortjent sommerferie til alle!

Festlige toner i kærligt farvel
Dimission af årets studenter 2017

Det var en opvisning ud over det sædv-
anlige, som skolens kinesiske gæster gav 
studenter, forældre og lærere til årets di-
mission i Idrætshallen. Til blide fjernøstlige 
rytmer saksesparkede de kinesiske elever 
sig gennem spotlyset i flagrende gevandter 
i en blanding af tai-chi og kung-fu til ære for 
de 107 studenter, der sad bænkede på hæ-
derspladserne foran scenen. Her gjorde rek-
tor Ebbe Rasmussen på traditionel vis status 
over skolens situation og kom rosende ind 
på studenternes kreativitet og flid, der ha-
vde manifesteret sig i mange sammenhæn-
ge i og uden for undervisningen. Særligt 
fremhævede han de studenter, der havde 
gjort sig fortjent til et af de talrige legater, 
der er tilegnet skolens dimittender, og som 
udmøntede sig i boggaver og kontante er-
kendtligheder til de heldige. Efter aftenens 

officielle del, der bl.a. også indeholdt mu-
sikalske indslag, mødtes studenter, ansatte 
og gæster til et lille glas og en glad passiar i 
foyeren, hvorefter selskabet oprømt strøm-
mede ud i byen for at fejre den overgang 
til et nyt livsafsnit, som dimissionen er den 
festlige markering af.


