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Kære læser!

Så er man tilbage efter en 
god, lang juleferie, og jeg 
håber, alle har fået deres an-
del af julehygge, flæskesvær 
og kærlighed i årets mørkes-
te tid. For det er slut nu! Nu 
er det blevet tid til at tørre 
fingrene og slå den sidste 
sovsebøvs, for foråret er altså 
på vej! Dagene bliver lysere 
og lysere hele tiden, fuglene 
synger allerede deres lumre 
melodier, og temparaturerne 
er alt andet end vinterlige. 
Selv ombygningen er ved at 
være slut, og vi glæder os til 
at hilse fællesskolens elever 
og lærere tilbage på Duborg 
Banke inden længe.
Inden da håber jeg, du, kære 
læser, vil nyde bla-
det, for der er en 
masse gode men-
nesker, der har lagt 
kræfter i det. Hvis 
du har lyst til at 
blive en af dem, så 
kontakt os på ne-
denstående mailadresse!
            
    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 jan.eiffert@skoleforeningen.

org, og skriv en artikel om lige præcis det, 

du har lyst til!

11. årg. på hyttetur  •  Kinesiske gæster 

på Duborg-Skolen  •  Sexisme i under-

visningen  •  Dronningen på besøg • 

Udvekslingsrejse til USA  •  Burritos, 

pizza eller hotdogs?  •  Skolens folkebåd 

i medvind  •  Genial video om car-

bon-kredsløbet  •  Papirløs undervisning  

•  Kærlighedspanelet   •  Karriereråd: 

Overtag verdensherredømmet  •  Om-

bygningsnyt  •  Ingen hunde bliver født 

som monstre  •  Velkommen til Sydsles-

vig, Heino!  •  Fællesskolen på skøjtetur • 

Gæt en lærer!  •  OD 2019  •  Hyggewee-

kend med SSW-U   •  Bliv rig inden du 

dør...

I dette nummer

mailto:DUSK%40hotmail.de?subject=
mailto:DUSK%40hotmail.de?subject=


Det var ikke noget jordskælv, der hjemsøgte 
den naturskønne egn i Trenedalen omkring 
Tarp, men dog et fænomen, som rystede de 

unge mennesker godt og grundigt sam-
men: 11. årgangs hyttetur til spejdergården 
i Tydal. Her var der plads til både 

hygge og faglige an-
strengelser, og begge 
dele blev mestret i 
bedste humør og 
med stor social 
imødekommen-
hed. Om det var 
omkring lejrbålet 

om aftenen eller i mudder-
brunt vand til anklerne, så fik eleverne 
her masser af gode, fælles minder, som 
giver en god grobund for et stærkt sam-
menhold i de næste tre år af deres liv.

Fest og faglighed i naturen
11. årg. på hyttetur i Tydal



Forenet i mangfoldighed

Der Var to ting, som føltes slåen-
de, da man ud på sensomme-
ren gik gennem Duborg-Skolens 
nyistandsatte gange og så de 
mange kinesiske gæsteelever og 
deres sydslesvigske værter, fordy-
bet i gruppearbejde, snakkende 
eller optaget af tant og fjas. Den 
ene var, hvor forskellige de kine-
siske elever er fra Duborg-Skolens. 
Det sås f.eks. til morgensamlingen 
den 19/8, hvor de kinesiske gæs-
ter optrådte med en opvisning af 

et motionsindslag, som de 
typisk har et par stykker 
af i løbet af en meget lang 
skoledag i Kina. På rad og 
række, fuldstændig synkro-
niserede og under ledelse 
af en af deres kammerater 
gik de op i deres opvisning 
med en alvor, som nok ha-
vde været svær at mønstre for vores elever.

Den anden ting, som stikker i øjnene, er, hvor 

ens 
syslesvigske og kinesiske elever 
i grunden er. Hvis man ser bort 
fra overfladen og de ramme-
betingelser, der former men-
nesker i en kollektivistisk stat, 
bliver det tydeligt, at der er 
mere, der forener, end der ad-
skiller, og det er en indsigt, som 
er al den umage værd, som 

vores dygtige kolleger 
på sagen, Morten Meisner og Rikke Norlyk, 
investerer i projektet.

Kinesiske gæster på Duborg



Jeg vil ikke komme ind på min egen mening 
om kønsidentitet eller sexisme, men
hellere vil jeg tale om læreres konservative 
holdninger, og om de har ret til at komme til 
udtryk i vores undervisning.
Lige for at komme ind på sexisme i skoleh-
verdagen vil jeg tale om en oplevelse fra 
sidste
skoleår. En 
pige fra min 
klasse skulle 
holde fore-
drag, og før 
hun overho-
vedet kunne 
starte
smartboar-
det for at 
vise sin præ-
sentation, 
spurgte min 
lærer om der 
ikke var en 
dreng som kunne hjælpe hende med elekt-
ronikken. Jeg kunne høre på hans tonefald, 
at han bare spurgte for at vise sin sexistiske 
holdning på en meget ubehagelig måde.
Den samme lærer sagde så i sidste uge, at 
han syntes det er pjat at der findes flere 
end kun to køn. Det var næsten den samme 
situation som dengang, da han talte om 
at pigen havde brug for hjælp for at bruge 
smartboardet. Begge gange brugte han sin 
autoritet på en måde, så man ikke kunne 
modsige ham uden at det blev pinligt.

“Det gør ikke ytringen usket, 
bare fordi man betegner sig selv 
som konservativ”

Vi elever skal holde os tilbage med så man-
ge ting vi gerne ville sige, og vi tilpasser os 

systemet. Jeg 
har i mine 
11,5 skoleår 
oplevet så 
utrolig onde 
og konventio-
nelle ting der 
blev sagt af 
lærere, uden 
at der skete 
noget som 
helst. At vi 
lever i det 21. 
århundrede, 
har vi alle 
sammen lagt 

mærke til efterhånden, men hvorfor skal jeg 
så sidde på min stol og holde vejret for ikke 
at brøle min holdning op i lærens hoved?
Jeg håber at mine børn for lov til at opleve 
en fredelig barndom uden ekstreme holdin-
ger, de ikke får lov til at tage stilling til uden 
at blive betegnet som fræk eller uhøflig.

Umulig eller bare gammeldags?
Hverdagssexisme i undervisningen

Denne artikel er skrevet af en anonym 
elev. Navnet er redaktionen bekendt.



Varm modtagelse af kongelig gæst
Dronningen besøger Duborg-Skolen

Det var en tydeligvis glad og bevæget Jo-
hanne Juul Olsen, 
der trådte frem for 
de hundredvis af 
tilhørere for med 
sikker stemme at 
fremføre sin 
tale under 
efterårets roy-
ale besøg på 
Duborg-Sko-
len. Dronnin-
gen og hendes 
følge samt alle 
skolens lærere 
og elever havde taget plads i skolens aula, og 
her var det Johanne, der på elevernes vegne 
og med en stærk optræden overbragte en 
hilsen til regenten. Fra mere officielt hold 
havde konst. rektor John Læsøe budt vel-

kommen, og skolens lyspiger optrådte med 
deres fortolkning 
af „Det haver så 
nyligen regnet“. 
Forinden havde 
der været tid til at 
følge en biologiti-
me i skolens nye 
naturvidenskabe-
lige laboratorium, 
og efterfølgende 
gik det videre til 
en række destina-
tioner i Sydslesvig 
- bl.a. byens råd-

hus, Kobbermølle industrimuseum mv. Dron-
ningens besøg i Sydslesvig fortsatte i øvrigt i 
de kommende dage, hvor kongeskibet lå til 
kajs i Flensborg havn.

Burgers og venner for livet
Duborg-Skolen på udvekslingstur til USA

Der blev grædt og snøftet en del, da Du-
borg-Skolen igen i år var i North Carolina for 
at besøge sin venskabsskole i USA. Men det 
var først ved afrejsen, og det var først og 
sidst et billede på de tætte bånd, eleverne 
fra McDowell High School og Duborg-Skolen 
havde knyttet til hinanden i løbet af den uge, 
de havde haft derovre i hinandens selskab. 
Grundlaget for venskaberne var allerede 
blevet lagt under amerikanernes besøg i april 
2019, og nu var det så Duborg-elevernes tur 
til at opleve en amerikansk hverdag i alle 
dens facetter. Eleverne blev som altid indk-
varteret hos deres værtselever, og det blev til 
mange flotte naturoplevelser og kulinariske 
overraskelser foruden fælles udflugter i bjer-

gene samt en flydetur på en naturskøn flod 
med masser af vildt dyreliv.
Jo, der blev udgydt en del tårer ved afrejsen, 
men allerede da havde de første aftalt deres 
næste besøg i privat regi. To be continued...
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Burrito, pizza eller hot-dogs?
Hvad er din yndlingsmad, og hvor kommer den egentlig fra? 

Mad er en meget international ting, der forbinder 
mennesker på tværs af landene. Når vi tænker på 
vores yndlingsmad, så er det ikke overraskende, at 
det er noget fra en anden kultur.
Dette skyldes kulturmøderne.
Det starter allerede om morgenen, når vi drikker 
vores kaffe. Hvor kommer den fra?
Sandsynligvis er den fra Afrika. Så går det videre 
med morgenmad, måske toast?
Se, det er ret simpelt og åbenlyst. 
Med tiden begyndte 
man at dele sine
yndlingsretter med 
andre, fra kammerat til 
kammerat og dermed 
også fra kultur til kultur.
Tag for eksempel Kol-
ding Storcenter. Når 
man er på udkig efter 
spisesteder på deres 
website, så siger den 
følgende: “Vores mange 
restauranter og spiseste-
der i Kolding Storcenter byder på et udvalg af mad 
og drikke til enhver smag, og du finder både mad 
fra det asiatiske og italienske køkken, salater, læk-
ker kaffe og kage, frisk sushi, forfriskende juice
eller en lækker sandwich.”
Europa, Asien, Afrika eller Amerika, mad er noget, 
der bare forbinder mennesker, for god smag er 
altid sympatisk.
Enhver kultur har en helt egen måde at leve på. 
Men det der forbinder alle menneskekulturer
med hinanden, er mad. Madkulturen i et bestemt 
land omfatter ikke kun en bestemt ret, eller hvor-
dan den er lavet, men også hvordan man spi-
ser den. I hele verden er der mange forskel-
lige måder som folk er vant til at spise deres 
mad på. Her i Tyskland og Danmark spiser vi 
hovedsagligt fra en tallerken med kniv, gaffel 
og ske. Men i for eksempel Kina plejer man 
at spise de fleste ting med spisepinde. Man-
ge mennesker tænker oft meget i klicheer, 
hvis man for eksempel nævner Danmark, så 
vil de med det samme tænke på hotdogs, eller hvis 
man tænker på Kina, så vil det nok være ris eller 
specielle dyr. Sådan har det måske været en gang, 

men i dag er det slet ikke afhængigt af hvor man 
er i verden, hvad man kan få at spise, fordi alle 
kulturer blandes sammen og begynder at overtage 
forskellige retter i deres kultur. De fleste mennes-
ker tænker sikkert slet ikke på, hvor deres yndlings-
ret egentlig kommer fra. Det er spændende at se, 
hvor mange mennesker egentlig har en yndlingsret 
som stammer fra den anden side af jorden, uden 
at de selv måske ved det.

Når du kommer til et nyt 
land, er det første du som 
regel møder, maden og 
madkulturen.
Nogle vil måske have en 
tendens til at opsøge di-
verse kendte fastfood-re-
stauranter. Og hvorfor nu 
det? En påstand kunne 
være, at vi er præget af 
vores madkultur, og at 
det tager tid at vænne sig 
til andre kulturer og de-

res (spise-) vaner. Vi vil være sikre på, at vi 
kan lide, hvad vi bestiller og spiser. Og her følger vi 
jo nok som oftest de kendte ting. Fastfoodkæderne 
er over hele verdenen, hvorfor de er ligetil at bru-
ge. Men hvis du tager til Italien, kan du forvente, at 
alle restauranter har pizza, hvis du ikke tør at kaste 
dig ud i en eller anden italiensk kalvetunge server-
et som en antipasti på menukortet. Kalvetungen 
kunne sikkert være lækker, og den italienske kok 
eller mama kunne have verdens bedste hemmelige 
opskrift herpå. Men du kan aldrig være helt sikker 
på, om det smager godt. Og hvis du ikke helt
kender madkulturen, så er du hellere på den sikre 

side og køber 
hellere en pizza 
i stedet.
Derfor kan det 
være en fordel 
at have indsigt 
i andre mad-

kulturer. På den 
måde kan du få 

nogle helt specielle oplevelser, når du rejser ver-
den rundt eller eksperimenterer i dit køkken.

Af Nele Wichert, Mathilda Körner og 
Alessia Andrisani, 11. årg.



Med kurs mod Duborg Banke
Skolens folkebåd i medvind

Skolens folkebåd blev atter flittigt brugt i 
denne sejlsæson, efter at kollegerne Claus 
og Dietmar havde gjort den klar til en 

omskiftelig 
sommer med 
blæst og regn, 
men også 
strålende 
solskinsvejr 
på Flensborg 
Fjord. Der 
findes næp-
pe en bedre 
mulighed for 
at få et andet 
perspektiv på 
vores nyreno-
verede skole 
end at kom-
me sejlende i vores folkebåd fra lystbådsha-
vnen i Fahrensodde. Nu er det snart tid til 
at stryge sejlene igen og lægge masten og 

båden i vinterhi. Den har været hyppigt ud-
lånt i de sidste 10 år til sejlkyndige kolleger, 

elever og studenter, 
og den trænger til et 
mindre makeover, 
ny presenning og 
ikke mindst nye sejl. 
Ansøgningen til A.P. 
Møller Fonden er 
allerede sendt af 
sted, så vi kan præ-
sentere folkebåden 
nydeligt vedlige-
holdt til genfo-
reningsjubilæet og 
skolens fødselsdag 
i det kommende 
år, når vi atter 

sætter kurs mod Duborg
 Banke.
- DB



Lad os bare starte med en indrømmelse: 
Ja, det kan godt være lidt langhåret at gå 
i skole. En del af det at være elev på Du-
borg-Skolen eller på en hvilken som helst 
anden skole for den sags skyld er at tilegne 
sig abstrakt viden om forhold, der ikke nød-
vendigvis har noget med ens egen umiddel-
bare hverdag at gøre. Er det så ikke fint, at 

vi har lærere, der knokler for at gøre stoffet 
nærværende, og elever, der griber bolden 
og giver kreativiteten frit løb? I dette tilfæl-
de er det Stella Svenson, der opfordrede sit 
biologihold til at forklare kulstof-kredsløbet 
på en måde, så også børn forstår det - og se 
så her, hvor ufattelig flot Arian (10.a) løser 
opgaven. Det bliver et sikkert hit!

KUl på KreATiViTeTen
Genial video om carbon-kredsløbet

SKRIV

TIL

DUSK

jan.eiffert@
skoleforeningen.
org

https://youtu.be/96CKa38upc4
https://youtu.be/96CKa38upc4


papirløs undervisning
- fremtidens undervisning?

Papirløs under-
visning er no-
get, som i vores 
tid egentlig skul-
le være helt nor-
malt, men alli-
gevel er det ofte 
sådan at man får 
mange kopiark 
udleveret. Men 
hvorfor er det 
sådan, det ville 
jo egentlig bare 
være en win/
win-situation for 
både lærere og 
elever at droppe 
papiret? Læ-
rerne behøver 
ikke at printe så 
meget og kan
bare dele de 
tekster, som er 
nødvendige for 
undervisningen, 
via Dropbox, 
OneNote, Goo-
gle Drive eller andre online-samlemapper. 
Eleverne ville også have det nemmere. 
Taskerne ville ikke være så tunge, og det er 
også meget nemmere at holde styr på alle 
sine dokumenter.
Det ville, med høj sandsynlighed, føre til at 
eleverne ville deltage mere i den mundlige 
og i den skriftlige undervisning. Ud over 
det ville der hellere ikke være så mange 
omkostninger, fordi man ikke behøver at 
betale så mange penge for printerpatroner 
og papir. Dermed ville der automatisk være 

mere budget til 
andre ting som 
måske lige nu 
for tiden er lidt
underpriorite-
rede, fordi der 
ikke er råd til 
dem. Man kun-
ne for eksem-
pel med de
penge som 
man sparer, 
købe online 
programmer 
som gør det 
nemmere for 
eleverne at 
følge med i un-
dervisningen.
Men ud over 
alle de faglige 
aspekter er 
det naturligvis 
også bedre for 
vores miljø. Der 
bliver nemlig 
brugt alt for 

meget papir i skolen.
 Så man kan se at der næsten kun er
fordele ved at gøre undervisningen papirløs. 
Der er dog også argumenter imod. Således 
siger mange lærere, at eleverne ikke
har den fokus på undervisningen som der er 
nødvendig, hvis de distraheres af elektonis-
ke devices. Men jeg tror at vi bare skal vente
og se hvad der sker i fremtiden.

Denne artikel er skrevet af en anonym 
elev. Navnet er redaktionen bekendt.



Kærlighedspanelet
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  
ved at lægge en seddel (gerne anonymt) i Jan Eifferts 
bakke på lærerværelset!

Annalena Petersen

Charlotte Andresen

"Kære brevkas-
se, min kærestes 
familie er me-
get racistiske. 
Jeg ved aldrig, 
om jeg skal sige 
noget, når de 
taler grimt om 
udlændinge?

 Det er et godt 
spørgsmål, det 
kommer altid 
an på hvilket 

forhold man har 
til den eller de 
vedkommende 
personer. Det 
bedste ville være, 
at du er ærlig og 
siger din mening 
om det, hvis du 
synes det er alt 
for hårdt, det de 
siger. En anden 
god ide kunne 
være at du snak-
ker med din 

kæreste om det, 
og at han så tager 
en snak med sine 
forældre om det. 
Når man er i et 
forhold, er det 
meget vigtigt, at 
man kan snakke 
om alt, også når 
det er et meget 
følsomt emne. På 
den anden side 
kunne du også 
bare spørge din 

kærestes foræl-
dre, HVORFOR 
de har denne 
mening. Det 
behøves ikke at 
være en retfær-
diggørelse, men 
så kunne du 
måske forholde 
dig lidt be-
dre til dette 
emne.
Venlig hilsen, 
Brevkassen

Hej brevkas-
se, min beds-
te veninde er 
sur, fordi hun 
siger, jeg ko-
pierer hendes 
stil. Må alle 
ikke bare gå i 
det tøj, de har 
lyst til? 

Selvfølgelig 
må enhver 
have det tøj 
på, de har lyst 
til. Din beds-
te veninde 

burde ikke 
sige, hvilket 
tøj du må gå i. 
På den anden 
side kunne 
det også være, 
at hun defi-
nerer sig selv 
gennem sin 
tøjstil og føler 
sig angrebet i 
forhold til at 
du kopierer 
hendes stil 
og dermed 
også hendes 
væremåde. 

Måske er 
hendes tøjstil 
her unik, men 
hun kunne 
også se det 
hele fra en an-
den side. Hun 
inspirerer en 
anden person 
til noget man 
ellers måske 
ikke ville have 
gjort. Men 
der findes nok 
tusind andre 
mennesker, 
som også har 

denne tøjstil, 
måske ikke 
her, men and-
re steder. Tag 
en snak med 
din bedste ve-
ninde om det, 
og så vil alt 
nok blive godt 
igen. Som 
bedste venin-
der skal man 
kunne snakke 
om alt og ikke 
blive sur over 
småting. 



Vi ved allesammen hvordan det er at ville 
herske over hele verden. DU har måske tænkt 
over det mens du sad i bussen, måske i filoso-
fiundervisningen, måske gør du hele tiden, lige 
meget hvor du er, og hvad du laver. Måske har 

du allerede planlagt hvordan du har tænkt dig 
at blive verdens diktator. 
Men består denne plan af kun 10 trin?
Det tror vi ikke. Derfor har vi lavet en til dig:

How to rule the world
A quick guide for ambitious students, by students

1. Få 10 børn (NOTE: Hvert barn 
skal fødes i hvert deres land, ideelt 
de 10 størst verdensmagter)

~ Ask your doctor if dictatorship over 7.7 billion people is right for you. Common side effects of 
ruling the entire world may include delusion, mania, obsession, narcissism, idiocy, paranoia, a safe 
spot in hell and clear signs of psychopathic tendencies. ~

10. Enjoy
9. Indfør diktatur over hele verden og sæt dig 
selv, sammen dine 10 børn, på den højeste post 
som verdens diktatorer

8. Hvis der opstår modstand ved udførelsen 
af trin 5 & 6, erklær krig mod rebellerne

7. Dette land gør krav på samt-
lige stater og lande i verden

6. 
Forén de 10 
lande til ét 
stort land

5. Tving landene til at 
skifte til diktatorisk 
styre, hvis dette ikke 
allerede er indført

4. Vent til de bliver 
magthavere i landet

3. Få børnene viklet ind i 
hvert deres lands politik

2. Opdrag dine børn, så de respekte-
rer dig og er i stand til at styre et land

Af Lea Rasmussen, 
Justine Kayser, 

Sten Hartenstein, 11. årg.

10 easy steps to rule the world 



Ombygningsnyt
Mens vi så småt er ved at 
komme på plads i de shiny 
nye bygninger, og 
fællesskolen fortsat er i dias-
pora i Schulgasse, 
arbejder travle håndværkere 

på livet løs med at smukke-
sere den gamle bygning, der 
pt. må lide for skønheden. 
Vi glæder os meget til at se 
det færdige resultat inden 
længe!



ingen hunde bliver født som monstre
Kamphundenyt

Hunde er vores bedste venner. Hver 
tysker investerer i gennemsnit 45 euro per 
måned i deres hund. Men hunde bliver 
ikke altid set 
som vores 
bedste venner, 
fordi mange 
mennesker 
er bange for 
dem. Der fin-
des f.eks. den 
store myte, at 
kamphunde er 
farlige og ag-
gressive, men
hvorfor?
Fordi de er 
stærke og i 
lang tid blev 
misbrugt til 
hundekampe, 
og de blev gjort 
aggressive 
imod men-
nesker, fordi 
de var et sta-
tussymbol - et 
statussymbol 
for dem, der ikke havde nogen selvtillid og 
skulle pushe deres egoisme med hunde, 
der så farligere ud end en fx. spidshund. 
På tysk findes der to forskellige betegnel-
ser, “Kampfhund” for de hunde der bliver 
misbrugt til hundekampe,  og “Listenhun-
de” der står som potentielt farlige på de 
forskellige lister i de forskellige forbunds-
lande. I Slesvig-Holsten og Niedersachsen 

findes der ingen lister mere, her tror man 
på, at hunde ikke bliver født som monstre, 
men først bliver forvandlet til nogen ved 

hjælp af misbrug 
og bank.
Du må ikke indfø-
re kamphunde i 
mange lande, fx i 
Danmark. I sta-
tistikkerne over, 
hvor mange per-
soner der bliver 
bidt af hvilken 
hunderace, ligger 
kamphundene 
IKKE på de første 
pladser, men de-
rimod schæfer-
hunde og golden 
retriever.
En staffordshire 
terrier eller en 
pitbull terrier 
blev skabt gen-
nem kunstig 
selektion.
Deres opgaver 

var at jage, ligesom hos 
alle terriere. De blev 
ikke skabt til at dræbe
andre hunde, mennes-
ker eller at være ag-
gressive.

Af Kim Mia 
Knells, 

12. årgang



Der var eleverne, og der var forældrene. Og 
der var lærerene, TAP‘erne og alle pingerne 
fra foreninger, organisationer samt øvrige 
gæster fra både nord og syd for grænsen. Og 
så var der Heino Aggedam, skolens nye rek-
tor, som de alle sammen var mødt op for at 
byde rigtig hjerteligt velkommen i hans nye 
job på Duborg-Skolen. Stemningen var opløf-
tet, og da dagens hovedperson kvitterede for 

gaver, taler og festlige indslag, var det med en 
kort tale og et løfte om at gøre sit bedste for 
at skabe den bedst mulige skole i samarbejde 
med alle implicerede aktører, hvilket synligt 
faldt i god jord hos alle de øvrige deltagere.

Velkommen til Sydslesvig!
Velkomstreception for Heino

Vi står og falder sammen!
Fællesskolen på skøjtetur

Det skal være rart at gå i skole! Sådan 
tænkte et par af skolens friske lærere, 
som fluks stablede en udflugt på benene 
for skolens yngste klasser. Målet var den 
splinternye skøjtebane på byens havn, og 
efter en rask lille gåtur fik eleverne lov til 
at prøve kræfter med det kolde element. 
For nogle var det første gang, for andre så 
det ud, som om de var født med skøjter 
på, men det var nydeligt at se, hvordan 
alle hjalp hinanden til en god oplevel-
se. Både Bambi og Stampe var således 
repræsenteret, men over det hele lå et 
lækkert skær af fjant og leg, som taget ud 
af en Disney-film fra da mor var dreng...



Gæt Duborg-Skolens lærere!
Fræk konkurrence

Den første lærer, I skal gætte, har været 
ved militæret, sætter pris på luksus og 
er en lærer med stil. Da han mistede sin 
Kaweco-fyldepen, sendte han en besked til 
hele skolen. Han kører en sort Skoda Ka-
roq. 
Hvis han ville være et dyr, ville han være 
en sød rotte eller en falk. Hans yndlings-
sætninger er:,, Jeg smider batterier i Flens-
borg Fjord!“. „Jeg interesserer mig ikke for 
jeres holdninger.“ „Fuck!“ 
Hans perfekte lærermatch: Ben Timmer-
mann 

Den næste lærer sætter pris på notater og 
er socialt engageret. Han elsker sin iPad 
og sin Werner-kaffekop. Han er meget 
glad for e-bøger. Hvis han ville være et 
dyr, ville han være et jordegern . 
Hans yndlingssætninger er: „Og en ting 
mere. Det behøver jeg ikke at sige, det 
ved I jo selv... NOTATER!!!“. „Lav notater 
til notatteknik“. „Psst, nu skal I ti stille.”, 
”Det er ret vigtigt, det her“. 
Hans perfekte lærermatch: Rikke la Cour 
Norlyk Holm Nielsen. 

Denne artikel er indle-

veret anonymt. Der er 

udsat en dusør på skri-

benternes hoveder.



Den næste lærer er lidt overtroisk, hun 
tror på mana og overnaturlige kræfter. 
Hun kommer ofte for sent, er glad for 
gruppearbejde og er lidt kaotisk. 
Hvis hun ville være et dyr, ville hun være 
en mops.
Hendes yndlingssætninger er: ,,Okilidoki-
li“. „Undskyld forsinkelsen. Jeg har været i 
stress“ 

Den næste lærer stjæler sine børns le-
getøj og taler gerne om sine børn. 
Det perfekte lærermatch er Pernille Eng-
berg Skamling.
Hendes yndlingssætninger er: ,,I er for 
unge til at drikke kaffe“, ,,Kun den, der 
har talezebraen i hånden, må tale!“
Hvis hun ville være et dyr, ville hun være 
en ugle.

Den sidste lærer er rigtig glad for at 
snakke meget med sine elever. Han er 
rigtig sjov og fortæller mange historier 
om sin kone. Engang stjal han et mil-
ka-penalhus fra et barn og gav barnet 
penge for det. Han er kendt for at have 
tofarvede sko på og røde bukser. 
Han er vild med motorcykler og pinds-
vin. 
Hvis han ville være et dyr, ville han 
være et pindsvin. 
Hans yndlingssætning er:,, Er ist nicht 
so doll da” ,,Wieder mit elevambassa-
dør weg?“ ,,Ich hoffe, ihr werdet meine 
Frau nicht bei ihrer Arbeit kennenler-
nen“. Hans perfekte lærermatch er JJ og 
Christian Dam.



Igen i år har Duborg-Skolens ele-
ver deltaget i Operation Dagsværk, 
og som altid er projektet blevet 
båret frem af de mange engage-
rede dagsværkere, der gerne ville 
yde en ekstra indsats for at hjælpe 
nogen ude i verden, der havde det 
behov. I år lykkedes det således at 
rejse 3444 euro, og det er dermed 
en betragtelig sum, som nu kan 
sendes ned til Uganda for at for-
bedre levevilkårene for unge med 
handicap der. Vejen til det flotte 
beløb har været plastret med 
blod, sved og tårer. Der er elever, 
der er gået fra klasse til klasse 
for at engagere deres kamme-

rater i projektet, 
og der er nogle, som har brugt dage på at 
indsamle og tælle pengene. Nogle har med 
højt humør fejet blade på græsplæner en 
god, lang november-formiddag, og så er der 

nogle, 
der har været ekstra kre-
ative for at rejse penge 
til projektet. En af disse 
er Lavinia fra 7.a, der fik 
en velgørenhedskoncert 
op at stå i „Landhaus 
an der Linnau“, det 
lokale plejehjem, hvis 
beboere kunne nyde 
Lavinias smukke sang 
og klaverspil, og som 
så til gengæld donere-
de gagen til Operation 

Dagsværk. Rigtig fint gået, alle 
sammen!

løftede stemmen for Uganda
Flot deltagelse i OD 2019



en weekend med politik og hygge

SSWungdoms landsstyrelse afholdt for ny-
ligt en klausurweekend i Vesterland på Sild. 
Der blev diskuteret meget om SSWungdoms 
fremtid og masser af andre spændende 
emner. Men der var også plads til hygge og 
sjov.
Klausurweekenden blev afholdt den 3.-5. 
januar 2020. Fredag blev der reflekteret 
over SSWungdoms synlighed, optræden og 
den interne struktur, og der blev fokuseret 
særligt på 2019. I løbet af diskussionen kom 
SSWungdom frem til, at de har brug for no-
gle særlige arbejdsgrupper. Nu har SSWung-
dom fire nye arbejdsgrupper vedrørende 
sociale medier, programudvikling, medlem-
mer samt et organisations-team. Arbejds-
grupperne gik i gang med at finde nogle 
nye koncepter og præsenterede dem så for 
resten af landsstyrelsen. Efter en lang dag 

fik alle pizza. Den blev spist, 
og så var der tid til hygge.
Lørdag var der så tid til at 
diskutere det meget aktuelle 
tema ”forbundsdagsvalg” 
- skal SSW stille op med en 
egen kandidat? Det blev 
diskuteret meget, og alle er 
spændt på den kommende 
tids diskussioner af emnet. 
Landsstyrelsen glæder sig til de kommen-
de regionalkonferencer, hvor alle kan være 
med til at diskutere det. Det sidste punkt 
som blev diskuteret, var en arbejdsplan for 
2020. Arbejdsgruppernes ideer desangåen-
de blev diskuteret i fælleskab, og så blev det 
meget tydeligt at det bliver et vigtigt år for 
SSWungdom og generelt for mindretallet.

Af Merit Meyer, 
12. årg.



Get rich or die tryin´

Vi drømmer vel alle sam-
men om en fremtid med 
finansiel uafhængighed, 
så det er vigtigt at kunne lægge nogle penge 
til side. Enten til pensionen eller til krise-
tider. Det er især vigtigt i vores tid lige nu. 
Men hvordan investerer man sine penge 
bedst?
Der er bestemt mere behagelige fritidsakti-
viteter end at bekymre sig om økonomisk
sikkerhed i alderdommen. Men jo tidligere 
du begynder 
at tage højde 
for risikoen 
for fattigdom i 
alderdommen 
eller mangel på 
plejehjælp, jo 
større er sand-
synligheden for, 
at du ikke behø-
ver at gøre det 
senere i livet.
Forskellen mel-
lem den ønske-
de indkomst i 
alderdommen 
og den reelle forventede indkomst fra den 
lovpligtige pension er meget stor. Der er 
kun få, der i fremtiden vil være i stand til at 
leve af den lovbestemte alderspension, så 
enhver, der ikke ønsker at indskrænke sig 
økonomisk i alderdommen, bliver nødt til at 
sørge for sig selv. Dette gælder især for kvin-
der, der i gennemsnit arbejder mindre en 
mænd, bl.a. på grund af børnepasning, og 
dermed betaler mindre til pensionskassen. 
Samt naturligvis for dem, der ikke er forplig-
tet til at have en lovpligtig pensionsforsik-

ring - f.eks. selvstændige 
erhvervsdrivende.

Jo før, jo bedre
Enhver, der kender lidt til emnet, bør ikke 
udsætte det næste skridt for længe. Jo tidli-
gere du starter med at spare op til din pen-
sionen, jo lettere vil det være på lang sigt. 
Endnu vigtigere er beskyttelsen mod eksis-
tentielle risici, der ville vende hele pensions-
planen på hovedet, hvis de opstod: ansvars-, 

sundheds- og ar-
bejdsulykkesfor-
sikring. Enhver, 
der ikke længere 
kan arbejde 
efter en ulykke 
eller på grund af 
en sygdom, og 
som på grund 
af manglende 
forsikring skal 
bruge de sidste 
reserver til deres 
daglige levebrød, 
kan næppe være 
i stand til at tage 

sig af pensionsopsparingen.
Alt det er nogle vigtige aspekter i ens plan-
lægnng af alderdommen, 
derfor synes jeg det er 
vigtigt at få lært i skolen, 
hvordan man kan investere 
sine penge bedst muligt og 
starte med at spare op til 
pensionen hurtigst muligt.

Af Konstantin 
Jockel, 12. årg.

Drømmer du om en alderdom på 
Maldiverne?


