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Kære læser!

Kan I mærke det? Som små bier 
sværmer håndværkerne om Du-
borg-Skolens KR-bygning, hver især 
på deres forudbestemte vej ind og 
ud af kuben, utrætteligt summende 
og slæbende på hver sin lille byrde, 
alt sammen til gavn for flokkens hel-
hed. For en udenforstående ligner 
det kaos, men hvis man kigger godt 
efter, så finder man mønstre i deres 
færden, og selv disse mønstre er un-
derlagt en progression, når man kig-
ger godt efter. Hvor man før i tiden 
kunne iagttage flittige håndværkere, 
der slæbte alverdens tunge laster 
som fliser, mursten og mørtel ind 
i boet, så er strømmen helt umær-
keligt vendt den anden vej, så det 
nu er stilladser, 
svejseapparater 
og spånplader, 
der slæbes ud af 
bygningen. Noget 
er ved at ske, og 
man kan sanse en 
stigende ophid-
selse her og der 
og alle vegne. Er vi ved at komme i 
flyttehumør? Jeg tror det næsten! Åh, 
at nyde frugten af de lystige hånd-
værkersvendes flid og dygtighed!
Vi ses i den nye bygning til næste 
år!

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 jan.eiffert@skoleforeningen.

org, og skriv en artikel om lige præcis det, 

du har lyst til!

Fællesskolen på Tønder Festival

13BCF i Århus

Tysklærere på efteruddannelse

Digt: Jeg vil være gammel

11. årg. på hyttetur

Operation Dagsværk

Kameraer på elevtoiletterne

Federika på Interrail

13c på bio-ekskursion

Om upassende humor i (bl.a.) DK

Barske løjer - matematik i 13c

Studentereksamen - og hvad så?
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De kunne lige holde det ud, Duborg-Skolens 
7.-10. årgang samt deres heldige lærere: 
Fredag, den 24/8 forblev de elektroniske 
tavler slukket i Schul-
gasse, der 
var stille 
på gan-
gene, og 
ingen duft 
af svedige 
madpakker 
krydrede 
luften. I 
stedet var 
de gode 
mennesker 
draget til 
Tønder Fes-
tival, hvor 
man lod sig 

forkæle med live-mu-
sik af forskellige populære kunstnere og 
den stemning, der opstår, når tusindvis af 
glade mennesker deler en dejlig oplevelse 
med hinanden. Ikke en gang det lunefulde 
vejr kunne slukke de store smil, der sås på 
elevers og læreres ansigter, og der var bred 

enighed om, at der var værre måder at afs-
lutte sin første uge efter sommerferien på.

Store smil og stærke melodier
Fællesskolen på Tønder Festival



Vores lille tur til Århus

Vi startede tidligt fredag, den 7/11 for at mødes 
ved Aros klokken 10.
14 elever nåede frem til Århus for at holde oplæg og 
se på de mange spændende kunstværker, som Aros 
tilbyder. 
Selve turen var tænkt som en lille oplevelse for at 
afslutte vores forløb i installationskunst. Eleverne, 
som var med, havde i grupper forberedt oplæg til 
forskellige kunstværker og deres ophavsmænd. 
Præsentationerne var særligt interessante, fordi man 

på den måde 
havde bag-
grundsviden 
til kunsterne 
og kunne 
sætte værket 
i perspektiv.   
 Desuden er 
det en helt 
anden følel-
se, hvis man 
er inden i et 
kunstværk, 
imens det 
præsenteres.

Billederne 
viser to af de 
installationer 
vi præsente-

rede.

Efter vi var 
færdig med 
præsentationer-
ne omkring tyve 
minutter over 

tolv, brugte vi næsten 
en time med at se på 
de forskellige værker. 
Der var en stor varia-
tion af de forskelligste 
værker og stile, som 
den moderne kunst til-
byder. Der var malerier, 
skulpturer, installatio-

ner og i det hele taget kunst 
i enhver tænkelig form.
Men vi ville jo ikke være valg-
fagsholdet i kunst, hvis alle de 
her kunstværker ikke ville sætte 
vores kreative hjerner i gang…
Så vi lavede vores eget lille 
kunstværk ved at inddrage 
de midler, som vores location 
tilbød os...

På besøg på Aros med Stefan Hesse og 13BCF 

Af Jasper Lappe, 
13. årgang



Tidligt fredag morgen den 
7/9 mødtes seks glade tysklæ-
rere for at tage på efterud-
dannelse i Weimar, den tyske 
klassiks hovedstad. Her gik 
tre forrygende dage med at 
suge nye input til sig om tysk 
littera-
turs mest 
læste (og 
mest mis-
forståe-
de?) værk. 
Man blev 
klogere på 
dramaets 
baggrund, 
dets tilb-

livelse og de litterære kilder, 
som forfatteren gjorde brug 
af - alt sammen med det mål 
for øje at kunne skabe en 

mere 
le-
vende 
litte-
ratu-
run-
der-
visni-
ng for 
sko-
lens 
ele-

ver, for hvem Goethes Faust er korrido-
remne fra næste år og tre år frem.

Faust som global player
Tysklærere på efteruddannelse

Jeg vil være gammel
Og når en pige smiler til mig, så er jeg ligeglad,
For slangen stoppede med at lægge æg.
Jeg vil skælde ud på de unge mennesker og deres lorteverden, 
for den bliver værre og værre.
Hånd i hånd går vi sammen, spiller dart, kigger på fuglene.
Lommerne fyldt med gammelt brød, vi fodrer ænderne.
Med min stok slår jeg fast på min mening, den er ubrugelig, men jeg er fandme ligeglad.
Jeg vil være gammel 

Af Marie Müller, 
13. årgang

SKRIV

TIL

DUSK

jan.eiffert@
skoleforeningen.org



Til VM i hygge og sammenhold
11. årgang på hyttetur

At gå i skole er meget mere end at få pa-
pir på de faglige mål, man opfylder. Det er 

også glæden ved fordybelse, 
nysgerrighed og følelsen af 
at være en bærende del af et 
fællesskab, der fremstår som 
forudsætning for alt andet. 

Det er det fællesskab, som vores nye 11. 
årgang nu er ved at vokse ind i, og for at 

hjælpe dem godt på vej bliver alle 
sendt på en todages hyttetur i skøn-
ne Tydal, hvor de gennem masser af 
aktiviteter inde og ude bliver klo-
gere på sig selv og skaber det sam-
menhold, der skal til for at få det 
bedste ud af deres gymnasietid.

Sang for en bedre verden
OD 2018 støtter grønlandske unge

Også i år deltog Duborg-Skolens 7.-13. 
årgang i Operation Dagsværk, og formålet 
er som vanligt at støtte udsatte unge et 
sted i verden, hvor der er behov for det. I 
år var det Grønland, der var fokusland, og 
projektet sigtede efter at uddanne unge 
til at opdage og udnytte de muligheder, 
bl.a. uddannelsessystemet tilbyder dem. 
I den forbindelse holdt Duborg-Skolen en 
temadag den 2/11, som gav eleverne en 
indsigt i de fordomme, der fortsat præger 
vores billede af Grønland og grønlænder-
ne, og så selvfølgelig dagsværkdagen den 
7/11, hvor eleverne til hobe tog sig et ar-

bejde for en dag og donerede indtægterne 
til projektet. På billedet ses en glad flok ele-
ver, der optrådte i gågaden med musik og 
korsang for at rejse penge til sagen. Fryd!



Til kamp mod hærværk og griseri
Kameraer på elevtoiletterne

Tænk på en helt almindelig torsdag formid-
dag. Du er en helt almindelig elev, på et helt 
almindeligt gymnasium, Duborg-Skolen. 
Tænk på du går på toilet i den store pause. 
Helt almindeligt, ligesom altid. Du sidder 
der. Pludselig opdager du der hænger et 
kamera! Hvordan reagerer 
du? Måske løber du ud. 
Måske lidt vred, måske lidt 
forvirret, måske i højeste 
grad chokeret. Tænk på 
hvordan du ville brokke dig 
over det du blev udsat for. 
Du kunne gå til ledelsen og 
kræve din ret til privatsfæ-
re. Du kunne skrive til avi-
sen. Sørge for at skolen for 

en hel del 
problemer. 
Billeder 
optaget 
af dig i et 
privat rum. 
Uden at du 
ved hvem 
der opta-
ger dette, 
uden at du 

selv kan styre, hvem der ser det. Tænk, hvis 
disse billeder ville blive vist rundt på sko-
len! Tænk på den skam og det kontroltab, 
du ville være udsat for! Og det hele bag din 
ryg, uden at du overhovedet er blevet in-
formeret om det. Men stop. Der var et skilt 

på døren. Som, med meget små bogstaver, 
gjorde dig opmærksom på, at du, når du 
betræder rummet, automatisk accepterer 
betingelserne. Nu kunne du brokke dig over, 
det er pisseuretfærdige metoder de benyt-
ter sig af. At gå på toilettet er noget, alle 

mennesker skal. Det 
er essentielt! 
Alt dette kunne du 
gøre. Du ville havde 
loven helt på din 
side til at klage. Det 
ville de fleste også 
gøre. Men hvor-
for gør du ikke det 
samme, når du er på 
nettet?
Tænk på alt som du 
har købt på nettet i 

sidste måned. Tænk på de 
private konversationer du 
har skrevet med din kæ-
reste. Tænk på de videoer 
du har set på de seneste. 
Det bliver alt sammen 
gemt. Du ved ikke hvem 
der får adgang til dem. 
Du ved ikke, hvad disse data bliver brugt 
til. Tænk på den nye Instagram-opdatering, 
som du bare accepterer uden at vide, hvad 
der står i de pisseirriterende brugsbetingel-
ser, som ingen læser. Du ved ikke, hvad der 
står i dem.
Men det er ikke noget, du tænker over. Det 
er heller ikke noget, jeg tænker over. Hvor-
for tænker man ikke over det?

Af Paul Schwin-
ger, 13. årgang



Interrail
En oplevelse, jeg er vildt taknemmelig for

15.000 18-årige i hele EU fik muligheden 
for at få en gratis Interrail billet, så de kan 
rejse gratis med toget i højst 30 dage. Jeg 
var så heldig at være en af de 100.000 kan-
didater, der deltog. Ideen med projektet er, 
at vi skal rejse mere mellem landene, lære 
mere om de forskellige kulturer og møde 
nye mennesker. Og det var særdeles vellyk-
ket. Jeg har mødt mange mennesker,
der blev til venner. Jeg rejste til Østrig, 
Kroatien og Italien. Først var det godt nok 
ukendt og mærkeligt at være undervejs ale-
ne, men så mødte jeg forskellige unge folk. 
Man bliver mere åben over for andre, og 
jeg elsker at høre deres historier. Det skøn-
neste land, jeg var i, var Italien. Jeg synes 
bygningerne er vildt fascinerende,
især i San Marco, Venedigs kulturelle cen-
trum. Den længste tid, jeg tilbragte på et 
tog, var 13 timer. Det var fra Hamborg til 
Wien. Det er ret sjovt, især hvis du deler 
kupéen med en ung rumænsk mand, der 
lige har været på Sild i en måned. Han
arbejdede som sygeplejerske, men blev til 
sidst fyret og anmeldt, fordi han stjal 300€. 
Hans speciale var at udføre ritualer, og han 
mente at have givet en 92-årig kvinde sy-
net tilbage samt fjernet arrene fra hendes 
hudkræft med hjemmelavet et eller an-
det-creme. Nu kørte han til sin søster, der

bor i Wien. Så ja, man hører virkelig de vil-
deste historier, om de så er sande, kan man 
selv tænke sig til. Jeg synes at hele ideen 
med de interrailbilletter er super dejlig, og 
jeg er meget taknemmelig for,
at jeg fik den mulighed.

Af Federika 
Meier, 13. årg.



På sporet af livet i fjorden
13c på bio-ekskursion til havnen

Jørgen Kapela, underviser i biologi og 
idræt på Duborg-Skolen, elsker at gøre 
stoffet levende for sine elever ved at un-
dersøge sammenhænge, der ligger uden 
for klasselokalets fire vægge:

„Det må aldrig blive så teoretisk, at det 
bliver for kedeligt, så det er godt, at der er 
mulighed for at afprøve stoffet i den virke-

lige verden.“

Sammen med 13c tog han derfor ned på 
Flensborg havn for at analysere vandprøver 
i inderfjorden:

„Det er algernes brutto-primærprodukti-

on, vi retter 
vores fokus 
på, for som 
nederste trin 
i fødekæ-
den er det 
grundlaget 
for alt livet i 
havet.“

Resultaterne 
fra undersø-

gelsen skal så bruges til at regne på, hvor 
meget liv der rent faktisk er i 
fjorden, så ele-
verne kan an-
vende teorien 
på den konkre-
te virkelighed.



Skål Heil!
Om upassende humor i (bl.a.)DK

For nylig var der en flok elever fra Køge Gymnasi-
um på besøg i Flensborg. Efter at de fik en rundvis-
ning af Elevambassadørene, aftalte jeg og en venin-
de at vi ville mødes med dem senere på aftenen for 
at drikke noget sammen. Ved snakken om Danmark 
og Tyskland og senere om fester og drukhistorier 
kom de til at nævne et drukspil, som de plejer at 
spille, nemlig hagekors. Da de forklarede spillet, lød 
det sjovt nok, og konceptet opfylder helt sikkert 
formålet at blive fuld, dog er det ikke nødvendigt at 
kortene lige netop skal ligge i form af et hagekors. 
Det kunne lige så godt være et plus eller en sol for 
den sags skyld. Men nej. Tanken, at man sidder og 
drikker og fester 
og hygger sig med 
et hagekors af 
kort i centrum af 
fornøjelsen, giver 
mig som tysker 
en utryg følelse. 
Det er ligesom 
et symbol på en 
ekstremt grusom 
periode i den tyske 
historie, og at 
sætte det i sådan 
en sammenhæng 
overskrider måske 
lige grænsen for, hvad der er i orden. Men det er jo 
ikke en nyhed at danskere ofte er ret ligeglade med 
den slags og har en ekstremt makaber humor. Jeg 
kan godt se, hvorfor man synes, det er sjovt. Det er 
noget grænseoverskridende, et tabubrud og noget 
uventet. Det er sjovt, netop fordi det er så mørkt. 
Og det er jo heller ikke sådan, at kun danskere 
griner af det, også tyskere kan finde på at smide 
en nazijoke. Just denne uge har min klasse opdelt 
holdene for høvdingebold i ariere og ikke-ariere. 
Spørgsmålet er bare om det er i orden at grine 
over nazitiden? Det er et spørgsmål som vi som 
elevambassadør tit stiller danskere. En af eleverne 
fra Køge svarede således: ”Det er helt klart ikke i 
orden… men det er dog lidt sjovt.” Hvad skal man 
sige til det? Retfærdiggør et vist humoristisk ind-
hold, at man bevidst tager en risiko for at fornær-
me nogen? Der er jo mange tyskere, som er eks-

tremt følsomme over for det emne og den skyld, 
den tyske nation stadig bærer. Jeg kender en, som 
kan hidse sig ekstremt op over danskere, der synes 
det er i orden at gøre grin med Hitler. Hun mener 
at det er vores historie og dermed også vores ret at 
beslutte, hvordan vi håndterer denne skyld. Det til-
kommer ingen andre end os selv at lave jokes over 
det, fordi vi er de eneste som 100% forstår det for-
hold, Tyskland har til det 3. rige. Danskere og andre 
nationer kan ikke se, hvor grænsen går. Jeg er ikke 
helt enig med hende, men hun har dog en pointe i 
det. Hvem af os har ikke oplevet at komme til Dan-
mark og blive kaldt nazist af en random dansker? 

Det er et helt plat 
udsagn, der er ikke 
en pointe i det. 
Danskere opfatter 
det som super 
sjovt, men jeg i det 
mindste synes bare 
at det er ekstremt 
fornærmende. 
Langt de fleste gan-
ge ligger der ikke 
nogen onde tanker 
bagved det: Det er 
blot deres humor. 
Heller ikke elever-

ne fra Køge fremstod under Elevambassadør-pro-
grammet som spor racistiske, hverken over for 
tyskere, mindretallet eller nogen som helst anden. 
Vittighederne skal ikke hylde nazisterne, de menes 
ikke alvorlige, ligesom min klasse heller ikke mener 
det alvorligt, når vi siger at arierne er den overleg-
ne race, efter at det hold vandt i høvdingebold. Det 
er kun for sjov. Men forklejner denne mørke humor 
ikke et ekstremt alvorligt emne? 
Kan man virkelig være bekendt 
at joke over at millioner men-
nesker er blevet dræbt? Det er 
og bliver et åbent spørgsmål, 
om det virkelig er i orden, bare 
fordi det ikke er ment seriøst, 
eller om der simpelthen er em-
ner, som burde være off limits 
for vittigheder?

Af Vivien Heldt, 
13. årgang



Matematiktimerne er ikke kendt for at 
være populære, medmindre man har fået 
ubetjent. 
Men i 13D har vi en helt anden tilgang til 
matematikundervisningen, vi bliver kreati-
ve og går helt til vores grænser. 
Lidt hurtigere måske end 13B eller enhver 
anden klasse i årgangen.
Vi er ikke så meget de der teoretikere, vi 
vil gerne have at vores matematikunder-
visning foregår 
udenfor i na-
turen, hvor vi 
virkelig kan 
lære noget. 
Linea kom med 
et godt forslag:
”Ich hätte gera-
de richtig Lust 
auf einen Baum 
zu klettern und 
runterzusprin-
gen.” – selvføl-
gelig kun for at 
beregne kur-
ven, når hun så 
springer. 
Vi plejer nor-
malt at græde 
i matematiktimerne, af latter, når Kröber 
igen fortæller en af sine matematik-jo-
kes: ”Was sagt die Null zur Acht? Schicker 
Gürtel!” 
Vi udnytter vores tosprogethed!
Vi elever bidrager også en del til kvalite-
ten af undervisningen, vi har endda så 
meget forskellig viden, at man 
ikke længere kun kan kalde os 
for 13D, man burde også kalde 
os for 13A eller som Anders, 

da han fik samlet alle bogstaverne, sagde 
”13ADHD klassen”. 
I 13ADHD bliver vi motiveret konstant af 
vores lærer, der er overbevist om, at vi 
alle sammen kan finde ud af matematik, 
når vi kun vil, ikke sjældent trøster han os, 
når vi, desværre, ikke opnåede vores mål - 
1(15) i klausuren. 
”Hellere 6(0) end null sex.” 
Efter sådan et uventet nederlag taler vi 

meget om det i 
klassen .
Hvad kunne vi 
gøre for at for-
bedre os, vi vil jo 
ikke skuffe vores 
kære matema-
tiklærer.
Han har jo høje 
forventninger. 
Fordi: ”Jeg vil 
ikke rose jer for 
meget, men I er 
jo ikke helt dum-
me.” 
13ADHD klassen 
er nogle gange 
kun lidt anstren-
gende, men det 

er kun fordi vi har et dårligt klasseklima. 
Vores store drøm er at få ændret på det 
ved at spille lasertag.
Før der kommer endnu flere fornærmel-
ser som: ”Du er som en irriterende bag-
grundstinitus.”

I matematikundervisningen
Sjov og spas i 13d

Denne tekst er skrevet af en anonym elev. Skriben-
tens navn er redaktionen bekendt.



Vi skriver midten af december, og 
der er tre måneder tilbage... Det er 
svært at forestille sig, at 13 års sko-
legang er ved at være slut. Man har 
oplevet en masse forskellige ting. 
Lært sine bedste venner at kende og 
tilbringer hverdagen med dem. Vores 
hverdag er fuld af stress og under-
holdning, men hvad skal der ske efter 
at vores studentertid er over, og bli-
ver vi ved at være venner, eller mister 
man kontakten? En masse af os, som 
nu til sommer er ved at være færdi-
ge, overvejer at arbejde i et år, tjene 
penge og rejse rundt i verden før det 

hele bliver alvor og vi er nødt til at tilmel-
de os universiteter, uddannelser etc. Det 
er svært at forstå, at det er nu, vi bliver 

voksne 
og er nødt til at stå på egne 
ben. Vi kan ikke, som før i 
tiden, bare blive hjemme, hvis 
vi har lyst, eller gå tidligere  
fra undervisningen, fordi man 
ikke gider den. Hvis jeg skulle 
være ærlig, så er jeg bange for, 
hvad der skal ske, og om det 
hele bliver sådan som man selv 
forstiller sig sin fremtid. Man 
overvejer selv, om man er god 
nok til visse uddannelser, og om 
det, man har lært, kan hjælpe 
os på vores vej. Tankerne er som 
bobler i vores hoved og nervøsi-
teten er ved at stige hver eneste 

dag. Tre måneder til...

Studentereksamen - og hvad så?
Panikken er ved at brede sig...



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

ler året efter. Se de nyeste billeder 
her - og glæd jer til det færdige 
resultat!

Ombygningsnyt



De 5 bedste drukspil for Duborglærere
At være lærer er hårdt, at være lærer på 
Duborg-Skolen er endnu hårdere.
Mellem huller i væggene, pensionister, 
som ikke kan fyres, fordi der ellers ikke er 
nok lærere tilbage, og elever, der nogle 
gange (eller mange gange) synes, at der 
bare findes ting, der er meget bedre end 
at dukke op til undervisningen (f.eks. at 

sove længe en onsdag morgen), kan 
det nogle gange være umuligt at bibe-
holde det gode humør og arbejdslys-
ten.
Hvordan skal man formidle sine elever, 
at det er sjovt at være i skole, når man 
selv ikke kan komme i skolen uden at 
drikke 2 kopper kaffe hver morgen?
Så for at få et lyksaligt smil i vores læ-
reres ansigter (og forhåbentligt færre 
afleveringer, lektier og præsentationer) er 
her de 5 bedste drukspil til vores dejlige 
lærere, som nogle gange bare har brug for 
en lille ekstra motivation!

- Drukspil nr. 1: Drik et shot for hver gang 
en elev ikke dukker op til undervisningen

- Nummer 2: Drik et shot for hver gang en 
elev ikke afleverer sin stil/essay/litterær 
artikel/matematik-/kemi-/fysik-aflevering/

klausurerstattende opgave mv. 

- Til drukspil nummer 3 skal man drikke 
en tår for hver gang en elev ikke har lavet 
lektier (vi siger tår, fordi det ellers ender i 
excessiv dødsdruk, som sidste år, da ingen 
i den nuværende 13D havde læst lektier) 

- Til drukspil nummer 4 skal 
læreren drikke et shot hver 
gang en elev kommer for sent 
til undervisningen.

- I det sidste og 5. drukspil skal 
læreren bunde en øl for hver 
gang en elev afleverer en tom 
pdf-fil over ElevIntra...

Vi skåler for vore venner 
og dem som vi kender, og 
dem som vi ikke kender, 
dem skåler vi med!
Hey ho 
Fy for satan, ned med lor-
tet, vi er Duborgs drikke-
hold, hey! Af Lucia Schmeil, 

13. årgang


