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God sommer!



Kære læser!

Det er blevet juli igen, og lige om 
lidt er der sommerferie. Selvom 
vi er blevet forkælet med lækkert 
sommervejr ca. siden januar, træn-
ger de fleste af os nok til at koble 
lidt af med masser af solskin og 
dejlige oplevelser. Når vi vender 
tilbage midt i august, kan vi lige nå 
at trække vejret, før vi allerede kan 
flytte ind i de nye, flotte lokaler i ny-
bygningen omkring efterårsferien.
Mens vi derfor ligger og forpupper 
os, kan vi glæde os til at komme ud i 
den anden ende og nyde frugterne 
af det arbejde, i hundrevis af men-
nesker har lagt i årevis for at plan-
lægge, organisere og udføre reno-
veringen af Duborg-Skolen.
Men inden da 
ligger der en god, 
lang sommerferie 
foran os - nyd den, 
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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I 1945 var en tysker med til afgørende at 
præge vor tids historiske udvikling – ikke på 
grund af de nationalsocialistiske gerninger, 
men fordi han 
opfandt noget, 
som vi i dag vil-
le kalde for helt 
normalt. 

Konrad Zuse, 
født den 22. 
juni 1910 i 
Wilmersdorf, 
var ingeniør og 
statiker på en 
flyfabrik.  I sine 
forældres lej-
lighed byggede 
han sin model 
”Z1”, verdens 
første program-
merbare regnemaskine eller det, som vi i 
dag ville kalde for en computer.

”Z1” var ikke fuldt funktionsdygtig, og der-
for arbejdede Zuse allerede hen imod sit 
næste projekt, ”Z3”, som blev til verdens 
første fuldt funktionsdygtige computer. 
Men Zuse var ikke kun teknisk talentfuld, 
han havde også en sindssyg god retorik. 
Zuse påvirkede sit miljø og sørgede for, at 
hans far, som egentlig var pensionist, gik 
på arbejde igen for at skaffe penge til Zuses 
nye idéer. 

Selvom Zuse under 2. verdenskrig aldrig 
blev medlem af Hitlers naziparti NSDAP, så 
havde han aldrig haft forbehold mod krigen 

eller våbenindustrien. Hitlers institutioner 
understøttede Zuses arbejde med 250.000 
tyske Reichsmark. Zuse har inspireret vor-
es nutid, en verden uden 
computere er utænke-
lig – men han har sam-
tidigt også givet et dårligt 
eksempel på, hvordan man 
skal omgås krig og fascis-
me. 

 

Computerens far:
Konrad Zuse og hans historie

Af Leon Bossen, 
11. årgang

IT-HJØRNET



Det var et smittende godt humør, der præ-
gede de 23 glade drenge og piger, som ha-
vde meldt sig som deltagere i udvekslingen 
med Duborg-Skolens bretonske venskabss-
kole i Carhaix. Sammen med deres friske 
lærere Vibeke Küssner og Daniel Munk tog 
de på den 10 dage lange tur gennem det 
meste af Euro-
pa, 
før 
de 
nåe-
de 
til de 
smuk-
ke 
bre-
tonske 
kyster. 
På vej 
derhen 
ven-
tede 
desu-
den et 
todages ophold i Paris, som bød på både 
guidede ture til byens seværdigheder og 
lejlighed til at opleve den franske hoved-

stad på egen hånd. Også Bretagne bød på 
mange herlige oplevelser, både for gruppen 
som helhed og for de enkelte elever, der 
noget af tiden blev indkvarteret hos deres 
bretonske kammerater og der fik lejlighed 
til at stifte bekendtskab med andre måder 
at bo og leve på, 

end de 
måske 
kend-
te det 
hjem-
mefra. 
Det 
forly-
der fra 
de to 
me-
drej-
sende 
lære-
re, at 
hol-
det 

havde været helt igennem dejligt at rejse 
med, og holdet ser frem til at ses med deres 
bretonske venner igen.

Vellykket tur til Bretagne
Udveksling med gymnasium i Carhaix

SKRIV

TIL

DUSK

DUSK@
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Hede rytmer og smæk på bukserne

Det skal være sjovt at gå i skole, og Du-
borg-Skolens musiklærere kan noget særligt 
i den henseende. De er således ferme til 
ikke bare at arrangere fagdage og ryste un-
derholdende indslag ud af ærmet til festlige 
begivenheder, men de er også gode til at 
motivere de enkelte musikhold ved at gøre 
den viden, de tilegner sig, praktisk anvende-
lig i underholdende rammer.

Et eksempel herpå er Duborg-Skolens 
MGP, som hvert år samler musikhold 
fra 11.-13. for at dyste om første-
pladsen med forskellige fortolknin-
ger af gamle og nye numre. Her kan 

eleverne brillere med det, de har lært, og 
det er ikke kun de musikalske præstationer, 
men også kreativitet omkring kostumering 
og koreografi, der giver anerkendelse og en 
placering i vinderfeltet. 

I år var det nok især 12d, der med deres 
version af „Ein Bett im Kornfeld“ og en 
gennemført udklædning inkl. skovmandss-

kjorter, smækbukser og et helt læs halm 
vandt publikums hjerter, omend det ikke 
var helt nok til en placering blandt de første 
tre hold. Det blev i stedet 13f, der løb med 
guldet for deres fortolkning af „Don‘t stop 
me now“ efter et tæt opløb, hvor 12f og 
13abcde opnåede en flot 2. og 3. plads med 
hhv. „September“ og „Moskau“.

MGP på Duborg-Skolen



Der var udfordringer på det rumlige plan, 
da Duborg-Skolens 7.-10. klasser skulle til at 
holde deres årlige fastelavnsfest den 12/2. 
Grundet skolens renovering, der om kort tid 
resulterer i flunkende nyistandsatte bygnin-
ger og et attraktivt læringsmiljø, er fæl-
lesskoleafdelingen midlertidigt flyttet ud i 
Schulgasse i den nordlige ende af byen. Her 
er der højt til loftet, og lyset strømmer ind 
af de store vinduer, men der var ikke rigtigt 
plads til at holde fastelavn med manér - i 

hvert 
fald 
ikke in-
dendørs. 
Det lod 
de gæve 
drenge 
og piger 
og deres 
friske lære-
re sig dog 

ikke gå på 
af, da de 
så i stedet 
flyttede 
festen 
udendørs. 
Her var 
humøret 

højt, da kat-
ten blev slået 
af tønden, og 
majestæter-
ne blev kro-
net, mens 
eleverne 
spiste sig 
fordærvede 
i karamel-

ler og 

fyldte skolegår-
den med latter 
og glade tilråb.

Grin, smil og køller
Fastelavnsfest for 7.-10. klasse



Danskhed som gave

Traditionen tro havde Grænseforenin-
gen også i februar i år inviteret hele Du-
borg-Skolens 13. årgang til en to-dages tur 
til København. Efter en velkomst ved Fol-
ketingets formand samt ved kulturminister 
Mette Bock i Fællessalen på Christiansborg 
blev der diskuteret lystigt mellem de kyn-

dige paneldeltagere og veloplagte elever. 
Jakob Emil Bang fra 13a og Lærke Rahr 
Futtrup fra 13f fokuserede i deres oplæg 
ikke kun på store emner som Danmarks 
Tysklandsstrategi, men også på pædago-
giske og mindretalsrelaterede problemstil-
linger, f.eks. at dansk blandt mange elever 
i mindretalsskolerne efterhånden har fået 
et pligtimage, som forhindrer dem i at 
udbygge den vigtige kulturelle og sproglige 
udveksling med moderlandet. Der var stor 
enighed i salen om at elevambassadørerne, 

folkemødet og vensk-
absskoler samt endnu 
flere udvekslingspro-
jekter var nødvendige 
tiltag for at modvirke 
denne tendens. I denne 
sammenhæng kunne 
Grænseforeningens ge-
neralsekretær Knud-Erik 

Therkelsen allerede nu afsløre, at 
alle elever i 13. årg. med et ønske 
om et højskoleophold i Sønderjyl-
land efter bestået studentereksa-
men kunne regne med et gavekort 
på 5.000 kroner. Senest her stod 
det for eleverne klart, hvor privile-
gerede de er og hvor højt danske 

politikere vurderer de færdigheder og 
ressourcer, som man har fået tilegnet sig 
som tosproget elev fra Duborg-Skolen i en 
dansk-tysk kontekst. Turen blev afrundet 
med en udflugt til verdens ældste filmsels-
kab, Nordisk Film i Valby, og et velorgani-
seret besøg på SDU i Odense hhv. på pro-
fessionshøjskolen Metropol i København, 
hvor lærerstuderende, fysioterapeuter og 
sygeplejersker fortalte om mulighederne 
for mellemlange videregående uddannel-
ser. På gensyn i 2019!

13. årgang i København

Dietmar Bock



Skak er kun et fattigt ord
Duborg-elever opfører „Chess“

Duborg-Skolen lever af det engagement, 
som dens mange brugere lægger for dagen, 
når de udfolder sig på skolen og ude i ver-
den. En af de grupper, som især sætter en 
stor ære i at forbinde sjov og læring med 
sociale oplevelser, er skolens musiklære-
re, som utrætteligt arbejder på at skabe 

fremdrift for elevernes lyst til at lære nyt.
Det er at se som et udtryk for dette stærke 
engagement, at Duborg-Skolen også i år 
deltager i det store sønderjyske korprojekt, 
der i år giver sig udslag i en opførelse af 

musicalen Chess. Og det er i godt selskab, 
de 44 sangere fra Duborg-Skolen og deres 
friske lærere Ruth Maschmann og Christian 
Rasmussen befinder sig, for de optræder 
sammen med fem andre gymnasiekor fra 
hele regionen, syv solister samt Sønderjyl-
lands Symfoniorkester, der under ledelse af 

den skotske stjernedirigent David Ridell filer 
på at give publikum en festlig aften, når de 
opfører den kendte musical i Idrætshallen 
(6/3), Tønderhallen (7/3) samt på Alsion 
(8/3).

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!



Fred som simulation
Seks Duborg-elever til MUN-SH i Kiel

Fra den 8.-12. marts udsendte Duborg-Sko-
len seks velforberedte diplomat-spirer 
til årets 
FN-simula-
tionsspil i 
landdagen 
i Kiel. Her 
skulle de 
unge agere 
diplomater 
og i samar-
bejde med 
andre unge 
diskutere 
og løse 
internatio-
nale kriser 
og situati-
oner. I alt 
430 unge 
fra hele Slesvig-Holsten deltog, og de skul-

le bl.a. være med til at finde kompromiser 
med hinanden i FN‘s sikkerhedsråd, i gene-

ralforsam-
lingen samt 
det økono-
miske og 
sociale råd 
- en udfor-
dring, der 
krævede 
handlekraft, 
situations-
fornemmel-
se og ud-
holdenhed 
af de unge, 
der agere-
de professi-
onelt og gik 
højt op i at 

få det hele til at lykkes.



Sol, sjov og selvudvikling
12c på studietur til Østrig

De 
var trætte, 
men glade, de 
friske elever 
i 12c, der vel 
hjemkommet 
fra studietu-
ren til Østrig 
berettede om 
deres oplevel-
ser på rejsen. 
I uge 12 var 
de sammen 
med deres 

lærere og et hold fra APMS draget til de 
østrigske alper for i teori og praksis at 

lære hhv. forbedre 
deres kunnen på ski. 
Det indebar instrukti-
on, praktiske øvelser 
samt efterfølgende 
analyser ved hjælp 
af videoptagelser, og 
alle fik rykket deres 
grænser for, hvad de 
kunne - og for, hvad de 

troede, det var muligt at lære. 
Aftenerne gik med hygge og festivitas, 
og klassesammenholdet fik sig lige 
et ekstra nøk opad over de læskende 
drikke efter en hård, men sjov dag på 

pisten.



Jomfru som 22-årig - og hvad så?
„Du er jomfru endnu, det forstår jeg ikke?” 
Dette er en sætning Lena* ikke længere gider 
høre. Hendes veninder deler historier om 
seksuelle eventyr med hinanden. Den attrak-
tive 22-årige kan ikke tale med, men vil heller 
ikke lade sig presse til sex.
Glassene fyldes, musikken drøner. De unge er 
pissefulde og spiller “Jeg har aldrig”. Annika 
spørger i runden “Hvem har aldrig … haft sex 
i bilen?” Og tager en slurk af sit glas. “Det 
har alle vel haft engang, så vi skal alle drikke” 
tilføjer Annika og 
ruller med øjnene. 
Lena prøver at bibe-
holde et ligegyldigt 
ansigtsudtryk, men 
folk bag hende 
begynder at grine 
og fortæller hinan-
den sjove bedsto-
ries. Den 22-årige 
føler sig udenfor, 
når de andre stiller 
sexspørgsmål, og i 
stedet for at svare med ja eller nej skal drikke 
eller ikke drikke. Den unge kvinde er i starten 
af tyverne stadig jomfru og synes ikke, at hun 
burde skamme sig for det. At 92% af tyske 
kvinder ifølge et studie af Sundhedsstyrelsen 
for Sundhedsoplysning har sex før deres 23. 
fødselsdag, er ikke noget argument for Lena. 
“Når jeg taler med andre unge, går alle ud 
fra, at jeg har været i seng med flere mænd.” 
Lena er ikke genert. Hun
kan lide at tage pænt tøj på og synes selv, 
hun er attraktiv. Hun har langt lyst hår, blå 
øjne og har allerede tidligt været populær 
blandt drengene. Senere blev hun inviteret 
med til alle festerne og kyssede hemmeligt 
med drenge på toilettet.
At man, efter man blev student, ikke havde 
en kæreste, var ikke noget særligt. De fleste 

ville bare få det over-
stået. Lena klarede sig 
dog anderledes. “Midt 
om natten, pissefuld på 
landsbyens legeplads - 
det var i hvert fald ikke 
noget for mig”, siger Lena 
og tilføjer, at en kam-
merat engang fortalte, 
at han havde evnen til 
kun at være forelsket en enkelt weekend, hvis 

det blev nødven-
digt. Lena følte ikke 
lyst til at gå i seng 
med en bare for 
at kunne fortælle 
sjove bedstories og 
anekdoter til fester.
En af Lenas venin-
der havde et lig-
nende problem: Da 
hun var tyve, blev 
hun forladt af sin 
kæreste, fordi også 

hun stadig var jomfru. Et problem, som nu er 
blevet videnskabeligt påvist:
Britiske seksualforskere har fundet ud, at 
singles ønsker, at deres partner gennemsnitli-
ge har haft to til tre tidligere seksualpartnere. 
Dette gør Lena en smule modløs, men alli-
gevel ville hun ikke skjule sin jomfruelighed. 
“Hvis jeg gjorde det, så ville det jo betyde, at 
jeg skammer mig for det - men det gør jeg 
ikke! Hvorfor skulle jeg?” 
Har du for tidlig sex, er du en
luder, er du for sent på den, er du en nørd. 
Hun bestemmer selv over sit liv,
spillereglerne og de dermed forbundne bes-
lutninger. “Hvis jeg ikke kan bestemme
spillereglerne, så spiller jeg simpelthen ikke 
med.”
  *Alle navne og citater er fiktive

Af Lennard Steffensen,  
12. årg.



Det var en 
glad flok elever fra Bretagne 
og Duborg-Skolen, der den 24. 
april samledes i skolekøkkenet 
for at fejre afslutningen af en 
uges udveksling med fælles 
tilberedelse og fortæring af 

det fineste, det 
danske køkken har frembragt: Hot dogs 
med det hele - og så lidt grøn salat for at 
dulme samvittigheden. Ugen havde ellers 
budt på et begivenhedsrigt program, som 
gav de bretonske gæster lejlighed til at se 
de forskellige egne af og seværdigheder 
i vores smukke landsdel - for det meste i 
bragende solskin. Bretonernes besøg var 
kulminationen på den udveksling, der 

star-
tede med vores 
eget besøg hos 
det bretonske 
mindretal i Fran-
krig, og vi glæder 
os til at fortsætte 
det gode sam-
arbejde til ef-
teråret.

Halløj i skolekøkkenet
Venskabsbesøg fra Bretagne



Til minde om demokratiets sejr
Duborg-Skolen deltager i flagprojekt

Hvad betyder fred for dig? Dette spørgsmål 
har den tyske kunstner Ute Friederike Jürß 
beskæftiget sig med. I anledning af 70-året 
for Tysklands befrielse fra det nazistiske 
styre 8. maj 2015 gennemførte hun et rund-
spørge blandt forskellige organisationer, 
institutioner, skoler, foreninger, kommuner 
samt en lang række enkeltpersoner.

Dette 
initiativ 
førte til 
projektet 
„Mellem 
tiderne“, 
som te-
matiserer 
tiden fra 
begyn-
delsen af 
den poli-
tiske nys-
tart, der 
indledtes 
med de 
første 
britiske troppers ankomst i Slesvig-Holsten 
2. maj 1945, og frem til dannelsen af de 
demokratiske drivkræfter, der førte frem til 
forbundsrepublikkens fødsel. Dette sker i 
anledning af befrielsesdagen 8. maj - dagen, 
hvor 2. Verdenskrig endte med underskri-
velsen af den tyske kapitulation.

Denne vigtige dag mindes vi i Flensborg i år 
fra den 2. til den 8. maj.

I og omkring hele Flensborg flages der 
forskellige steder, som genspejler nøgle-

scener og centrale tanker for mennesker, 
der er blevet spurgt: „Hvad betyder fred for 
dig?“.

Derfor flager vi frem til den 8. maj med flag, 
der er en del af projektet „Mellem tiderne“.

Det er en måde at fokusere på vores fælles 
nutid på, 
at fortsæt-
te oplys-
ningen 
om vores 
historie 
samt især 
at mindes 
ofrene for 
nazister-
nes dikta-
tur. Kunst-
projektet 
tematise-
rer over-
gangsfasen 
mellem 
krig og 

fred i et klima af orienteringsløshed og ek-
sistentiel søgen.

„Mellem tiderne“ er et flagrende billede, 
som bliver til og står på i et par dage. Flag-
teksterne, der snor sig gennem byen, ud-
fordrer ligesom de hvide faner vores blik 
på dagligdagen. Med fuldt offentligt fokus 
stiller de fra den 2. til den 8. maj det centra-
le spørgsmål: „Hvad betyder FRED for dig?“ 
Og hvad bygger den på?

At mindes leder os videre til nutiden...



Genbrugt originalitet
Upcycling-kunst på DCBIB

Guderne må vide, hvor de havde rekvireret 
deres materialer: Udslidte dæk, knækkede 
spejle, udtjente paller, rørstumper og alt mu-
ligt andet, som i de kreative elevers hænder 
blev til originale kunst- og brugsgenstande. Det 
var 12. årgangs kunsthold, der sammen med 
deres lærere SH og AVN havde arrangeret en 
udstilling på Centralbiblioteket med resultater-
ne af deres projekter om upcycling, og især to 
temaer syntes at gå igen: kjoler og pynt samt 
møbler/genstande, der i videste forstand facili-
terer indtagelsen af øl...

Publikum tog godt imod udstillingen, og også 
skolens ledelse var imponeret til ferniseringen. 
Vicerektor John Læsøe var fuld af ros: „Det gør 
en stolt at have elever, der udviser så meget 
engagement“. Udstillingen kunne ses på Cent-
ralbiblioteket frem til 19. maj.



På sporet af forfædrene
12b + e på ekskursion til Århus

Torsdag, den 19. april var en dag, som 
12b og e havde set frem til i længere tid, 
for der havde deres friske biologilærer Ida 
Deichmann lovet dem en spændende tur til 
Århus-kanten.

Turen bestod af to besøg, først på natur-
historisk museum, hvor eleverne ind-
delte udstoppede dyr i dyregrupper og 
snakkede om dyrs forskellige tilpasninger 
til deres miljø sammen med museets 

formidler. Hvorfor har 
den blåfodede sule blå 
fødder, og hvorfor mon 
at pingvinen har en lys 
underside, men en mørk 

overside? Hvorfor 
betegner man fla-
germusen som et 
pattedyr, når den 
har vinger som en 
fugl?

Jordens biodiversitet blev derefter ople-

vet på egen krop i „Den 
globale baghave - en 
udstilling om biologisk 
mangfoldighed“. Her var 
alverdens dyr fra gulv til 
loft, alt fra farvestrålen-
de biller til et hvalskelet 
og alger, alle med hver 
deres historie. Vi hørte 
om dagsommerfuglenes 
tilbagegang i Danmark 
og den uddøde dronte 
som ikke kunne flyve, 

Ida Marie Deichmann



der var også 
historier om 
„Ulvens til-
bagekomst til 
Danmark“ og 
andre store 
pattedyr. Den 
sidste udstil-
ling var Ani-
maliA, som var 
et mørkt rum 
med historier 
om overlevelse 
fra A til Z. Nær-

mere bestemt handlede ud-
stillingen 
om dyrs 
overle-
velse som 
individer 
og som art. 
Her var der 
tydelige 
modsæt-
ninger, sat 
på spids-

en - vil du fx have palmeolie 
eller orangutanger? Udstillingen satte gang 
i gode diskussioner. Sidst, men ikke mindst 
blev der tid til at observere eller holde dyr 

med rudimentære bag-
ben - kvælerslanger! Man 
ser to klo-agtige ved-
hæng omkring kønsåb-
ningen, som tyder på at 
slagerne engang havde 
en fælles stamfar med 
fx firben. De fleste nule-
vende slanger har dem 
ikke, men kongepytonen har. Hvad bruger 
den dem til? Nogle nød frokosten i muse-
umshaven, mens andre for sjov kastede sig 
ud i museets skattejagt.

På Moesgaard Muse-
um mødte vi Anders 
der efter en navne-
runde kunne huske 
alle vores navne. Han 
lærte os tegning, ja, 
du hørte rigtigt! Alle 
kunne være med, for 
et tegnegrafitstykke, 
udholdt i strakt arm, 
var den perfekte 
lineal, og tegningen 
skulle først være 
simpel - en over-
krop (torso) var en 

trekant og et hoved en 
cirkel - det 
handler om 
proportio-
ner! Med 
tegnegrafit 
og tegneun-
derlag an-
gav han kla-
re opgaver i 
iagttagelse-
stegning 
på „evo-

lutionstrappen“. 
Der blev lavet 
naturvidenskabe-



lige sammenligninger af fx forskellen på 
mavens størrelse på Lucy og de nyere 
fund af fortidsmennesker som fx homo 
erectus. En større mave kan fx tyde på 
at Lucy spiste mad, der var mere „rå“ og 
derfor krævede mere fordøjelse. Hun 
havde også større kæber og mere pels. 

Sandsynligvis udviklede homo sapiens 
lange ben for at blive en bedre lang-
distanceløber. Med mindre pels er du 
også bedre til at svede! Og hvorfor har 
du udviklet så stor en storetå? Nean-
derthalerne var robuste og stærke, og 
så var Kolbjergkvinden i virkeligheden 

en mand! Egentlig var en evolutionstrappe 
ret misvisende, det burde jo have været 
en evolutionsbusk! Efter denne omgang 

evolutionstegning var der stadig lidt tid til 
at kigge rundt i det store museum og gå 
gyngende i Grauballemandens mose eller 
med 3D-briller leve sig ind i historien. Der 
var også dansende mexikanske skeletter i 
en særudstilling om døden. Dagen var så 

mættet af indtryk, at nogle simpelthen fik 
brug for en pause i solen for at nyde en is 
på museets tagterrasse - der var noget for 
enhver smag!



De tog tyren ved hornene
Udveksling med Gefion Gymnasium

Duborg-Skolen er glad for 
sine mange udvekslingspro-
jekter og det faglige, sociale 
og kulturelle udsyn, som de 
medfører. Læs her tre beret-
ninger fra udvekslingen med 
Gefion Gymnasium i Køben-
havn:

I februar/marts 2018 var jeg 
sammen med Gina fra 12a 
og Leon fra 12e med til Gefi-
on/Duborg-udvekslingen. Ud-
vekslingen varede fem dage, 
som var ALT for korte!

Efter ankomsten i Flensborg 
mandag formiddag (26.02.18) tog vi ud at 
bowle og lærte hinanden at kende. Hurtigt 
fandt vi ud ad, at det skulle blive en rigtig 
fed uge! 

Efter at Gefioneleverne havde set en del af 
Flensborg og Duborg-Skolen, var det vores 
tur til at se København og Gefion-Gymna-

siet. Jeg fandt med det 

sam-
me ud af, at gymnasierne er mere end 

forskellige! Hvor Duborg-Skolen er en histo-
risk og gammel skole, er Gefion-Gymnasiet 
et meget moderne gymnasium, og det ikke 
kun med hensyn til selve bygningen.

Uden for skoletiden cyklede vi en masse og 
fik en rundvisning gennem hele byen. Det 
var første gang, jeg var i København, så det 
synes jeg var rigtig dejligt! 

Eleverne og deres familier var 
megasøde og imødekommende, 
så jeg har virkelig lyst til at besøge 
dem igen - måske om sommeren 
for at nyde det dejlige vejr og cykle 
uden at fryse ihjel ;D

Jeg kan kun anbefale udvekslingen 
og håber I får samme dejlige ople-
velse, hvis det skulle blive jeres tur!



At 
have en mulighed for at møde nye folk, 
man ikke kender, og opleve noget nyt, er 
et tilbud man altid skulle tage imod. Det 
tænkte jeg i hvert fald, da jeg tilmeldte 
mig Duborg-Skolens udveksling med Gefi-
on-Gymnasiet i februar/marts 2018, hvad 
jeg slet ikke skulle fortryde.

En mandag morgen tog Gina, Sarah og 
jeg så til Flensborg banegård for at tage 
imod vore gæster. Da Gina og jeg bor på 
Ungdomskollegiet, var det også 
der Victoria og Anna skulle bo. På 
trods af, at livet på kollegiet nok er 
noget, man først skal vænne sig til, 
havde de to piger det godt, og vi 
hyggede os rigtig meget. De føl-
gende tre dage, hvor vi var i Flens-
borg sammen, gik meget hurtigt. 
Københavnerne fik næsten vist 
ethvert seværdigt hjørne af byen, 
fik et indblik i undervisningen på 
Duborg, og vi bowlede sammen en aften. 
Om onsdagen var det så vores tur at besø-
ge dem, og vi kørte sammen til København. 
Jeg boede hos Anna i Glostrup, lige udenfor 
København, så vi måtte køre med metro til 
skolen om morgenen. Gefion-Gymnasiet, 
hvor vi fulgte med i undervisningen torsdag 
og fredag, var meget større og måske sådan 
lige “minimalt” mere moderne end Duborg. 
Ved siden af fungerende smartboards hav-
de eleverne også mulighed for at følge fag 

som psykolog,i og noget som papir brugte 
man højst til at tegne på. Torsdag efter-
middag var vi så alle sammen på en city 
tour, typisk for København på cykler, og 
fik set hele byen i løbet af en 4 - 5 timer, 
før vi tog hjem igen om fredagen.

Alt i alt var det en super god tur, og vi 
lærte nogle meget flinke og rare men-
nesker at kende. Samtidig fik vi også 
diskuteret en masse om kultur, mindre-
tal og identitet, og vi havde det meget 

hyggeligt og fik masser af gode nye indtryk.

     Leon, 12e

Vi har i mange år haft elevudveksling med 
Gefion-Gymnasiet, som ligger i København. 
Vi var tre elever fra Duborg-skolen der de-
ltog i et supergodt og spændende udveks-
lingsprojekt. Vores oplevelse startede i slut-
ningen af februar, hvor de tre Gefion-elever 

kom til Flensborg. 
Vi havde aftalt forinden, hvem der skulle 
sove hos hvem, og de dannede par fulgtes 
sammen ad i skolen. Efter skoletiden var vi 
sammen ud at bowle, spise, vise eleverne 
rundt i byen, var ude at shoppe og hygge-
de os bare sammen. Vi var i Flensborg fra 
mandag til onsdag og ankom om aftenen til 
København, hvor vi var indtil fredag. Trans-
porten blev betalt af skolen, og da eleverne 
boede hjemme hos de enkelte familier, fik 



man også straks et indtryk af de andres 
hverdag. Forskellen mellem den tyske og 
danske hverdag er egentlig ikke ret stor. 
Deres skoledag ligner virkelig meget vor-
es, med den forskel at deres skole er mere 
moderne end Duborg-Skolen. De har whi-
te-boards i ethvert klasselokale, og hvis du 
tænker Duborg er en stor skole… hahaha, så 
har du ikke set Gefion-skolen. Deres skole 
ligger næsten i centrum af København og 
er ca. 5 gange større end Duborg. Under-
visningen er meget ens, undtagelsen er, 
at alle arbejder med laptop, og jeg tror at 
de ikke engang længere har papir liggende 
noget sted i klasseværelset. I København 
havde vi to overnatninger hos vores elever. 
Ligesom de gjorde hos os, fulgtes vi med 
dem i skole. Både Lærerne og eleverne var 

meget imødekommende. Efter skolen lånte 
vi cykler af skolen og startede vores cykel-
tur gennem byen, som varede 3-4 timer i -3 
grader celsius. Selvom det var iskoldt, hav-
de alle det sjovt, og alt i alt var det et me-
get succesfuldt ophold. Vi fik set Den lille 
havfrue, Nyhavn, Amalienborg, Christiania 
og næsten alle seværdigheder der findes i 
København. 

Alt i alt har vi alle haft en meget spænden-
de/hyggelig uge sammen, hvor vi har lært 
nye bekendtskaber/venner at kende og 
nydt vores tid sammen. Jeg tror nok alle der 
har været med til Gefion-udvekslingen, kan 
anbefale det. Så hvis I får chancen at være 
med, så tag den!

Venlig invasion i modernismens hjemby
12d i Barcelona

I rejseugen i slutningen af maj drog 12d 
samt JE og NA til 
Cataloniens ho-
vedstad Barcelo-
na. Byen, der har 
trukket overskrif-
ter som kastebold 
mellem spaniere 
og cataloniere i 
den seneste tids 
(mindretals-) po-
litiske stormvejr, 
viste sig fra sin 
bedste side. Det 
var imponerende 
at se, at indbyg-
gere i en by, der er fuldstændig løbet over 
af ende af alverdens turister, stadig kunne 
være så åbne og venlige mod disse hærska-
rer af mennesker, der indtager strategisk 
vigtige veje og trafikknudepunkter med de-

res rullekufferter til den taktfaste trampen 
af millioner af 
klipklapper. Også 
kulturelt overras-
kede byen meget 
positivt, og selv 
forsuttede turist-
magneter som 
Picassomuseet 
og Gaudis pragt-
katedral La Sagra-
da Familia  bød 
på fængslende 
nye indsigter for 
både lærere og 
elever.

Imens var humøret i klassen højt, og læ-
rerne var enige om, at de sjældent havde 
været af sted med en klasse, der var så 
behagelig at rejse med.



Lokkende toner på lun aften
Forårskoncert på Duborg-Skolen

Forårskoncerten den 23/5 havde egent-
lig vejroddsene imod sig, men på trods af 
bragende solskin og sommerlige tempe-
raturer fandt et talstærkt publikum vej til 
Duborg-Skolens festsal. Her var der både 
fællessang og optrædener med en bred vif-

te af mo-
derne og 
klassiske 
sange, og 
tilhører-
ne blev 
tydeligt 

grebet af de 
medrivende 
toner. I pausen 
kunne gæsterne 
foruden mad og 
drikke også nyde 
de udstillede 
kunstprojekter, 

og der 
var 
lejlig-
hed til 
at blive 
vist 

rundt i skolens 
nye bygning, 
der efter endt 
ombygning vil 
fremstå skin-
nende og top-
moderne om 
ganske lidt.



12c i fortjent triumf
Softballturnering på Duborg-Skolen

Mandag, den 25. juni 
kunne man føle sig 
hensat til en apokalyp-
tisk dystopi, når man 
trådte ind på Du-
borg-Skolen. Den var 
nemlig gabende tom, 
eftersom de fleste 
elever enten deltog i 
årets softball-konkur-
rence eller heppede 
på dem, der gjorde. 

Som altid foregik den 
på DGF-pladsen, og 
her var det 12c, der 
med overlegen fysik og 
mental styrke tværede 
de andre hold ud og 
sikrede sig pokalen 
og evig berømmelse. 
11c1 og 11c2 kom ind 
som henholdsvis 1. og 
2. taber.

Årets studenter fik huerne på
Der blev klappet højt og længe, da Du-
borg-Skolens rektor Ebbe Rasmussen bød 
velkommen til årets huepåsættelse. 114 
glade unge 
mennesker 
sad bænket i 
Idrætshallen, 
som måtte 
lægge hus til 
ceremonien i 
år, mens Du-
borg-Skolens 
nybygning er 
ved at blive 
ombygget, 
udvidet og shi-
net op frem til 
efterårsferien, 
og ligeledes var tilskuerpladserne fyldt godt 
op med venner, kærester og stolte foræld-
re, der var kommet for at hylde årets stu-
denter. Der blev snøftet lidt i krogene rundt 

omkring, for selvom studenterne med glade 
jubelråb, dansetrin og badutspring fejrede 
deres præstationer og den nyvundne fri-

hed, så marke-
rer dagen også 
enden på et 
helt livsafsnit. 
Inden studen-
terne dog får 
lejlighed til at 
tænke kedelige, 
rationelle tan-
ker om frem-
tiden, venter 
„hue-tiden“ 
- syv dage frem 
til dimissionen, 
hvor det gæl-

der om at nyde livet 
og hinanden i de lyse 
sommernætter.

Bløde pulde og lækkert hår


