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I DETTE NUMMER:
- Stalking på Facebook
- Ekskursion til Kenya
- Kærlighedspanelet
- Rejsegilde på Duborg
- Operation Dagsværk
- Jul, jul, jul

Kære læser!
Jamen, jamen, så blev det da endelig
jul. Selvom semesteret har været kort, er
der nok ingen af os, der takker nej til et
par stille og rolige dage uden stress og
jag. Skolen har fundet sin egen skæve
rytme under ombygningen, og vi har
fundet os til rette med udflytning og
sammenstuvning på den plads, der nu
engang står til rådighed for tiden. Det er
med snarrådighed og teknisk snilde, alle
på Duborg-Skolen får hverdagen til at
fungere i de forhåndenværende ram-

mer, mens vi glæder os til de lækre
nye lokaler, der venter os i fremtiden.
At Duborg-eleverne trods byggerodet har overskud til at tænke på andre, viser årets resultat for Operation
Dagsværk, der er rekordhøjt med
hele 4940,35 euro,
der kan sendes af
sted til nogle af
verdens fattigste
i Bangladesh’ hovedstad Dhaka.
Super godt gået,
og rigtig god jul til
jer alle! 						
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Hvordan overlever man...

IT-HJØRNET

Skræmmende nyt:
Facebook ved alt om dig

I world wide web har vi nu mulighed for
nemt at se brugerprofiler for personer, vi
kender. Vejen til at finde præcise informationer om en bestemt person er
helt enkel – personen skal have
en Facebook-profil, hvilket næsten
alle har, og så skal
manbruge websiden ”StalkScan.
com”. Her skal
man bare indføje
Facebook-profilens link, og så får
man en detaljeret
liste over de relevante informationer.
Se skjulte informationer
Du kan for eksempel klikke på ”Pictures”

og så får du alle billeder i personen Facebook-historie. Eller du klikker på ”Family”
eller ”Friends” for at få en liste over perso-

nens nærmeste omgangskreds.
Portalen er tydeligvis et redskab til at – som
portalen allerede siger – ”stalke” andre.
Men samtidigt kan vi via denne portal se,
hvor mange – måske private – informationer vi frigiver for offentligheden
ved at trykke på ”del”. Via StalkScan
kan man se, hvordan personer håndterer deres liv, således
at nærmest enhver
privatperson bliver til
en såkaldt ”offentlig
person”.
Af Leon Bossen,
11. årgang

Sammenhold og naturoplevelser
11. årg. på hyttetur i Tydal
I starten af skoleåret drog 11. årgang på
hyttetur, og det betyder to dage med hygge,
samvær og teambuilding for de 133 elever,
der startede i Duborg-Skolens gymnasieafdeling i år. Formålet er at ryste de unge
sammen for at skabe grobund for et stærkt
sammenhold og trivsel i de næste
tre
år, og
det
betyder
meget,
at alle
fra
starten er
trygge
i de
nye
omgivelser,
udtaler
skolens
rektor, Ebbe Rasmussen:

faglige udbytte, eleverne opnår i løbet af
deres gymnasietid. Vi er derfor optaget af
fra starten at skabe et rart og tiltalende
læringsmiljø for vores elever, og hytteturen
kan på sin vis ses som en hjørnesten i det
sociale fundament i klassen“.
Det
er da
også et
væld af
positive
tilbagemeldinger,
der
lyder
fra de
involverede
lærere og
elever, som beretter om liv og
glade dage på Spejdergården i Tydal.

„Den sociale trivsel er altafgørende for det
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Gåtur på Oktober Boulevard
Forfatterlæsning med Søren Ulrik Thomsen
Der herskede en intim stemning i Duborg-Skolens festsal, da et af Danmarks
største digterkoryfæer, Søren Ulrik Thomsen,
holdt
forfatterlæsning den
5/10.
Selvom
digtene
delvist
var
svært
tilgængelige, og
oplæsningen af dem faldt i rap, lykkedes det
digteren at få de unge i tale. Der blev lyttet
intenst, og spørgelysten var tilsvarende stor,

da de deltagende elever fra 12. og 13. årgang fik lov til at krydsforhøre en veloplagt
Søren Ulrik Thomsen om alt fra skriveprocessen til
markante
temaer i
hans digtning. Også
den lille
klase af
kvindelige
beundrere, der
flokkedes
om digteren for at
få deres
bøger
signeret, talte sit tydelige sprog om, at der
her havde været tale om en særlig oplevelse
for mange.

Pædagogisk oprustning
Kursus om aktionslæring

Det var en blød opstart, Duborg-Skolens
lærere fik efter efterårsferien, hvor ledelsen
havde inviteret til en workshop om nogle af
tidens hotte emner som aktionslæring, mindretalspædagogik og supervision. Ved hjælp
af en god kombination af teori og praktiske
øvelser fik lærerne i hyggelig kollegial kreds
fyldt nye redskaber i deres pædagogiske
værktøjskasser og dermed masser af inspiration til at skabe levende undervisning i
deres individuelle fag.

At se en eksotisk verden i øjnene
To uger i Kenya

Jambo, DUSK-læsere!
Efterårsferie på en helt anden måde. Sammen med 6
andre unge (både fra Duborg Skolen og A.P. Møller
Skolen) og 2 engagerede
voksne oplevede jeg verden
langt fra det vi kender – 13. 29. oktober 2017.
Muligheden var åbenlys og
et stykke Afrika håndgribeligt, da Steen Seierup, vores
geografi- og samfundslærer
på Duborg-Skolen for to år
siden informerede os om sin
interesse i Østafrika og en
potentiel rejse til Kenya. Derefter fulgte planlægningen i
takt med at skoleåret gik.
Steen Seierup er formand for den lokale velgørenhedsorganisationen ”Vestkenyas Venner”, der rummer varme hjerter og en masse positiv energi. Ved
at ledsage os på vores første rejse til Kenya var han
ikke mindst derfor en stor hjælp med en erfaren
sjæl.
I alt varede turen to uger og deltes op i to ”blokke”.
De første syv dage gik hovedsageligt med at opleve
en landsby ved navnet ”Assembo” og lokalområdet

øst for Viktoria-søen. Vi fik i de resterende dage
mulighed for at se helt andre dele af landet, da vi
bl.a. tog på safari i nationalparken Masai Mara og
overnattede på en privat lufthavn, syd for Nairobi.
Startskuddet
Med én, af personligt udstyr propfyldt, rejserygsæk
og en tilsvarende fyldt taske, som indeholdt mine
små brødres gamle tøj, liggeunderlag og en lille
solarplade, tropper jeg op om lørdagen. Alle i vores
gruppe har foretaget sig samme pakkemønster
med tanken om at lade taske nr. 2 blive ”dernede”.
Hold op, hvor kan bagage være anstrengende kl. 5 om morgenen i Hamborg
Lufthavn...
Resten af dagen får Air France fornøjelsen af vores boarding om bord på
to flyvemaskiner. Først til Paris, derfra
til Nairobi. Det længste stræk varer 10
timer.
Vi står uden for Jomo Kenyatta Airport,
ser på de første tropiske palmer, der
smykker det ellers meget universelle
lufthavnsmiljø. Under bilturen herfra til vores første overnatning i hotel
”Kipepeo” (på Kiswahili betyder dette

”sommerfugl”) klistrer jeg til bagsæderuden. ”Wow,
vi er spøgelsesbilister!”, når jeg lige at tænke, inden
fornuften skrider ind: ”Gammel britisk koloni... nå
ja...”
Her på ækvator bliver det hurtigt mørkt efter klokken 19, og da dørene på minibussen åbnes, får vi et
indtryk af nattens gademiljø: musik fra nærmest alle
hjørner, festgængere og hjemløse.
Lysets første sandheder
Dagslyset næste dag hjælper på det; vores bustur ud
fra hovedstaden og hen mod Assembo er overvældende på mange niveauer. Uden at ville virke som
Captain Obvious, der forklarer det åbenlyse, så er
det først og fremmest vildt at se så mange mennesker med sort hudfarve. Og næsten alle mennesker
med sort hudfarve er mindst lige så begejstrede for
at se mennesker med hvid hudfarve – racisme på
højt plan! Men mere på en nysgerrig måde.
Dernæst er klimaet og vegetationen præget af
tropiske forhold. Solskin, 23 grader og planter uden
for byen. Til gengæld ligger der affald langs hele
den 6 timers lange vejkant - jorden er spraglet! På
forhånd mere rød end jeg er vant til og mættet med
plastikaffald, der får mit tyske, økologiske hjerte til
at fælde en tåre. Åbenbart mangler der systemer for
ordentlig renovation!
Iøjnefaldende er naturligvis også koncentrationen
af reklamer langs ruten. Næsten hvert et lille bosted
smykkes med internationale og regionale virksomheders logos og slogans. De store firmaer har betalt
for malingen, der ellers sprænger enhver småbolig-ejers budget – med en lille indflydelse på maleren til gengæld.

Derudover passerer vi marker, landsbyer og en enkelt politikontrol, som vi jo også kender dem hjemmefra.
På lokal opdagelse i provinsen
Samme aften ankommer vi til Assembo, eller rettere sagt: Området, hvor gæstehytterne befinder
sig, ved navn ”Kanyakoo”. Vi overraskes af en skare
børn i alderen 3-16 år, der spændt har ventet vores
ankomst og nu betragter os med tallerkenstore øjne.
I løbet af de næste dage finder vi ud af, at byens
børn tit kommer til Kanyakoo efter skole og at ordet
”Mzungu”, som de bombarderer os med, betyder
”hvid person”. Det er her fodbolden til alle drengene
ligger, og pigerne mødes for at lege.
I løbet af ugen lærer vi landsbyen at kende. Kenya er
delt op i 42 stammer og deres tilhørende områder
– vi befinder os i en Luo-stamme-domineret region
(”Luo-land”). Markedet, fiskerstranden, den katolske
skole, de kristne kirker og især: byens folk. Og vi suger til os, som var vi svampe i et hav af nye indtryk.
Når vi går på gaden, bliver vi hurtig vant til, at folk
kigger, men at fremmede ikke sjældent lige vil give
os hånden og høre vores svar på et ”how are you?”
virker underligt – da det jo kun er vores hudfarve,
der er betingelsen.
Men vi er specielle.
Vi er de rigeste i landsbyen.
Med tiden opdager vi unge, hvor ufattelig høj vores
levestandard må virke på lokalbefolkningen. Derhjemme består vores bopæl ikke af et hus med
udtørrede muddervægge og bliktag. Derhjemme har
ikke alle husstande en tilhørende, lille mark med masser af
landbrugsarbejde til hele familien. Og derhjemme kan vi alle
drikke vandhanens vand.
Det er svært ikke at blive misforstået her, for jeg vil på ingen
måde karakterisere det samfund, som vi fik mulighed for
at komme i berøring med, som
mindre lykkeligt. Fx besøgte
vi Kanyakoos nabogrund, hvor
den 70-årige Mr. Portus har
levet hele sit liv. Med to sønner,
to døtre og to koner lever han
et ”normalt” liv, og hele hans
familie virker utrolig glad, da
vi i løbet af ugen hilser på ham

flere gange.
Mellem dagenes forskellige små og store udflugter har vi en sjælden gang også tid til at slappe af i
solen og spille fodbold med byens børn. Dertil når vi
at få snakket med elever fra den kontaktglade ”Raliew”-skole og får trænet vores sproglige horisont i
”Kiswahili” (Kenyas nationalsprog).
Ged i afskedstårerne
Vores afsked fra Kanyakoo og rejse videre mandag
d. 23. Oktober er anledning til fest om søndagen.
Traditionen tro køber vi en ged og slagter den med
egen hånd efterfølgende. Ja, en af turens vildeste
oplevelser har været at slagte et dyr, da det ær-

ligt talt var første gang jeg står over for den slags
situation. Med kniven i hånden, geden holdt nede
af tre mænd og et stærkt pumpende hjerte oplever
vi, hvad det betyder at fjerne livsgnisten med egen
konsumering som formål.
Om aftenen har alle de inviterede spist sig mætte,
og afrikanske rytmer fylder aftenluften. Alle danser.
Især børnene er vilde med musikken, og jeg sveder
de næste 3 timer.
Tak for fest, kære Kanyakoo.
På rundtur
De næste 5 dage holdes vi først meget inden for
minibussens bumpende karosseri, i håbet om at
kunne nå et stramt sightseeing-program. Kit-Mikayi
(en ældgammel
stenformation, som
kan sammenlignes
med ”Externsteine”
i Nordrhein-Westfalen), ækvatorlinjen,
Hells Gate (som
er en slags ”mini-Grand-Canyon”)
og det 1500 km²
store naturreservat Masai Mara.
Her kan vi endelig
bruge vores barndomsviden om afrikanske dyr, takket
være ”Løvernes
Konge”, og vi ser
Simba, vortesvin og
giraffer temmelig

en lille oase, som
giver os tid til at
forarbejde kaskader af indtryk
og en sidste tur
bag på ”pikipiki”
(motorcykel).

tæt på!

Hamborg.

Man slutter altid et sted
Vha. familiære forbindelser får vi en invitation til
en bolig ved Orly Airport, ca. 50 km syd for Nairobi, og tilbringer de sidste to nætter af vores rejse
under schweizisk flag. Her må den egentlige udflugt
til Kenyas hovedstad aflyses, da anden runde af
præsidentvalget rygtes at skabe uroligheder i centrum. Omgivet af primitive bønder skaber den af 40
købekraftige aktionærer beskyttede landingsbane

Ingen af os kommer til at glemme denne omgangs øjeblikke
for vores indre øje.
Tak for turen og på gensyn!
Til alle elever, der overvejer et
indblik i Afrika: snak bare med
Steen om det!!
Kwaheri!

Flyturen hjem er
fyldt af vemodighed og hjemve.
Air France giver
os et ubetalt 9
timers layover i
det natlige Paris,
men vi lander til
skyer og 13 grader med et smil
på læben, inden
vi henter bagagen
fra samlebåndet i

Af Jakob Bang,
13. årgang

OD med fokus på Bangladesh
Skoleelever engagerer sig for de fattige

Eleverne på Duborg-Skolen var også i år
med til at støtte Operation Dagsværk i Danmark. På selve dagen arbejder eleverne til
fordel for andre unge over hele verden. De
arbejder ud fra devisen om at give en dag
af deres egen uddannelse for at give en uddannelse til andre unge et sted i verden. I
år støtter initiativet slumbørn i Bangladesh.
Operation Dagsværk er en årlig tilbagevendende begivenhed, som er integreret i skolelivet på de fleste gymnasier og i stigende

grad på øvrige ungdomsuddannelser samt
efterskoler.
Selve dagsværkdagen handler om, at unge
mennesker går ud og arbejder til fordel
for unge andre steder i verden. Eleverne
skal igennem deres uddannelse styrkes i
kendskabet til grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder, og skolekulturen
skal ifølge gymnasiereformen præges af
oplysning, så man derigennem kan opnå
forudsætninger for medansvar, medbes-

temmelse, rettigheder og pligter. Operation
Dagsværk leverer input til fagene, så skolerne kan styrke eleverne i at forholde sig
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kritisk, selvstændigt
og ansvarligt til især
internationale og
globale udfordringer,
man møder i det
moderne samfund.
Hvert år udvikler
unge undervisningsmaterialer, der kan
skabe faglig relevant
oplysning til unge,
tilpasset læreplaner
og pensum.
- Vi har haft en temadag omkring slumproblematikken, og
det er vigtigt, at skolen bakker op omkring
initiativet, siger Jakob Bang fra Operation
dagsværk-gruppen.
- Det er ikke kun eleverne, men hele skolen,
der sætter fokus på verdens problemer, siger
han.
I Bangladesh skal der etableres aktivistskoler i tre af Dhakas værste
slumområder. I skolerne støttes de unge i at
organisere og uddanne sig til stærke aktivister, som sammen skaber opmærksomhed
og synlighed om den ulighed, der eksisterer
i Dhaka. De færdiguddannede aktivister
skaber konkret og bæredygtig forandring
der, hvor de bor. Eleverne i aktivistskolerne

undervises under åben himmel i slummens
gader. I stedet for bøger er læringen baseret
på konkrete problemstillinger i slummen.
I aktivistskolen er der tre hovedfag:
Aktivt medborgerskab i slummen,
dokumentation og fortalerar- bejde og slumforbedring. Projektets
ønske er at mobilisere en urban
ungdomsbevægelse og gøre slummen synlig. Gennem indsamling
af data kan de unge dokumentere
deres leveforhold og præsentere

dem for myndighederne. Som løftestang
involveres lokale journalister og medier, så
Dhakas borgere i de rige områder ikke længere kan lukke øjnene. Det er afgørende for
at skabe politisk pres, så slummen ikke bare
kan ignoreres.
Når projektet slutter, er tre slumområder
blevet til bedre og mere modstandsdygtige
steder at bo for tusindvis af børn og unge,
og vi har sat
gang i en stærk urban
ungdomsbevægelse, der
sætter slummen og dens
beboere på
bykortet.

Skolens fremtid kiggede forbi
10.-klasser i brobygningsforløb

De kom fra nær og fjern, fra skolens eget nabolag til der, hvor mågerne vender: 140 glade, håbefulde, forsagte 10.-klasses-elever, der
skulle prøve at snuse til en gymnasiehverdag på Duborg Banke.
Her blev de vel modtaget af rektor
og studievejlederne, som delte
eleverne op efter profilønsker og
derefter overlod dem til skolens
gymnasielærere, som skulle give
dem et realistisk indtryk af den
faglige bredde, de individuelle
udviklingsmuligheder og det sammenhold, der kendetegner skolegangen på Duborg-Skolen.
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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 (f.eks.
anonymt) i Jan Eifferts skab!
"Hej brevkasse.
Vi er tre veninder, der diskuterer, om det
er o.k. at sende
snaps til sin
kæreste, hvor
man ikke har
tøj på. Hvad
synes I? “
Hej I tre,

hvert menneske har sin egen
mening om det.
Fleretallet synes
ikke, det er o.k.
Det kan være
noget, som
ødelægger
forhold mellem
vedkommende
og kæresten,
og oven i købet

også venskabet. Man kan
ikke forhindre
sine venner i
det, men hvis
de ikke stopper
efter man bad
dem om det, så
kan man regne
med, at de ikke
er rigtige venner.

„Kære brevkasse, jeg tror, min
lærer ikke kan
lide mig. Jeg er
bange for, at det
vil gå ud over
mine karakterer. Hvad skal
jeg gøre??“

„Der ligger
meget på bordet, det er ens
egen beslutning
,om man vil
sætte det på
spil, med risiko
for at tabe det
hele.“
Venlig hilsen,
Brevkassen

Ingen lærer må
give karakterer
efter, hvem han
personligt godt
kan lide.
Hvis ikke det
hjælper, så taler
du med Ditte (eller hvem
der nu er stuDet er meget
dievejleder for
vigtigt, at du
din årgang), og Mia Lenschau, 11. årg.
de finder med
taler med din
lærer! Hvis du er sikkerhed en
bange for det, så løsning på dit
problem.
tag en ven med
og bed ham/
hende om at
Kærlig hilsen,
Brevkassen
støtte dig.

Smittende solidaritet
Elever støtter underskr

Rundt
omkring i Europa er der en række
mindretal, der ikke nyder de samme
basale rettigheder, som vi er vant til
her i Sydslesvig. Der er mindretal, der
ikke har lov til at bruge deres eget
sprog, og da slet ikke i egne skoler,
og som undertrykkes og forfølges af
flertallene i deres egne lande.

iftsindsamling

For at råde bod på dette har mindretalsorganisationen FUEN rejst en underskriftsindsamling, der skal tvinge

politikerne i EU til at sætte problemerne
på dagsordenen: Minority Safepack.

Men at det skal være løgn, har Vibeke
Küssner, lærer på Duborg-Skolen, sat sig
for. Med charmerende ildhu satte hun
fut i klasserne i 11.-13. årgang ved at
starte en konkurrence om at indsamle
flest underskrifter. Førstepræmien var en
lækker middag på en af byens restauranter samt en tur i biografen, og det blev
12c, der lod sig smitte mest af Vibekes
energi og suverænt løb med sejren. Tillykke til 12c - og husk at skrive under her:

Der skal indsamles en million underskrifter, og endnu er initiativet langt fra målet.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

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 send en mail til DUSK@hotmail.de, og skriv en
artikel om lige præcis det, du har lyst til!

Ombygningsnyt
Duborg-Skolens ombygning
fortsætter, og går alt efter
planen, vil 11.-13. årgang kunne
starte i de nyistandsatte lokaler
efter sommerferien, mens 7.-10.
årgang flytter hjem til funklende

nye lokaler året efter. Se de nyeste
billeder her - bl.a. fra rejsegildet
for de naturvidenskabelige laboratorier oven på boldspilsalen.

Med julelys i øjnene

Adventsarrangement på Duborg-Skolen

Ude i den store verden er der delte holdninger til, hvornår på året julen egentlig rigtigt
starter. Detailhandelen mener tydeligvis, det er
i de sidste uger i august, hvor badebassiner og
solcreme ryger på udsalg for at gøre plads til
pebernødder, honninghjerter og juletræspynt.
I Sydslesvig er det imidlertid en officiel kendsgerning, at julen hvert år starter et par dage
før den første søndag i advent, nemlig den dag,
hvor Duborg-Skolen holder sit traditionelle
adventsarrangement.
Det er skolens samarbejdsråd, der inviterer, og
med ombord har de elever, forældre og lærere,
der varter op med lækkerier og julehåndværk,
for ikke at glemme de mange optrædende,
der giver den besøgende det første ægte skud
julestemning med hjem - med julens melodier
og en lille gløggbrandert på hjernen.

Hvordan overlever man...
er en ny serie, der handler om hverdagens farer: Hvad gør man, når man bliver jagtet af en krokodille?
Når man ikke har fået læst til klausuren? Når man skylder 500 euro til en fyr, der går med lædervest?
Fremover vil survivalekspert Merle Keil (12. årg.) sætte fokus på livstruende situationer, og hvordan du
overlever dem. I dag:

Hvordan overlever man
:

...en grinch til jul?

JUL, slagordet for december!
For mange mennesker er julen den dejligste tid på
hele året.
Glimtende lys, dejlig duft, god mad, en hyggelig
atmosfære, kærlighed, glans og gloria.
Og så er der den anden side af guldmedaljen.
Dem, der brokker sig over den mutation, men-

Grinch
grinch /ɡrɪntʃ/
navneord
1. En person, som ødelægger en glædelig begivenhed for andre, især julen.
Oprindelse:
Optræder første gang i Dr. Seuss roman „How the
Grinch stole Christmas“ (1957).
der det ikke nødvendigvis, at aktionerne
er hyklerisk motiveret.
Kærlighed?
Desværre er vores generation præget
at kronisk tidsmangel. Næstekærlighed
kommer i dagligdagen oftest til kort,
hvad dog ikke betyder, at man ikke bryder sig om personerne omkring sig.

neskerne lider af
omkring de “hellige”
dage.
Hykler!
Anklagen går oftest
på hykleri i forhold til
næstekærlighed.
Efter grinchens
mening er rent hykleri motivationen
til, at folk især op til
jul optræder særligt
næstekærligt.
Uden tvivl er julen
højtiden for kærlige
gerninger. Dog bety-

Julen er dog kærlighedens fest, og næstekærligheden bliver bevidst celebreret.
Hvad der i løbet af året er kommet for
kort, prøver man at indhente i julen.
Hvordan omgås med en grinch?
Det vigtigste er, keep it calm!
Man skal ikke gå
i panik og heller
aldrig forfalde til
hysteri.
Opfør dig normalt, og hold fast
i juleglimtet.
Og hvem ved..,
måske grinchen
bliver smittet af
Af Merle Keil, 12. årg.
julefeberen…

