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Kære læser!

Hvad er det egentlig, der gør skolen 
til et rart sted at være? Selvfølgelig, 
der er en masse ydre ting: bygninger, 
inventar, faciliteter, adgang til inter-
nettet osv.
Men derudover må det være de men-
neskelige relationer, der gør udslaget. 
Det, at vi passer på hinanden og re-
spekterer hinanden - også på tværs 
af klasser og årgange. Det er denne 
respekt for hinanden (og for øvrigt 
også for rengøringspersonalet, der 
hver dag sørger for, at her er dejligt at 
være), jeg fokuserer på i min kommen-
tar om studenterhalløjet (s. 11). Og 
nu vi er i gang med at redde verden, 
var det så ikke en god ide at give et 
nap med den 5. november, når elever 
fra hele Danmark og 
Sydslesvig donerer en 
formiddags arbejde til 
Operation Dagsværks 
livreddende indsats? 
Se mere på side 12 
- og god fornøjelse 
også med resten af 
bladet! 
                          JE

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 kontakt os på DUSK@
hotmail.de og skriv en artikel om lige 
præcis det, du har lyst til!

Google på storindkøb

12be i Horsens

Tanker om sommerferien

Fotoserie: studenterne 2014

VUK: Lea Julius i Norge

Om rygning på skolen

Stafetløb 2014

Cihan beretter om Israel-Palæstina

Studenterhalløj

Operation Dagsværk 5/11

Hed keramik: raku i skolegården
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Ifølge oplysninger fra it-tidsskriftet CHIP 
er det topmoderne røgalarmsystem 
„Nest“ blevet solgt til den internationale 
multimediekoncern Google. Det er ikke 
bekræftet, men man gaar ud fra det.
I hvertfald kooperer Nest med Google. 

2012 - Google aendrede sine datavilkår. I 

disse står der på jura-sprog, at de må kon-
trollere vore hjem.
Dette var et usædvanligt år for os alle. 
Medierne berettede om den kontrol, 
der udøves over os af Google, Face-
book og NSA (National Security Agency 
/ Den amerikanske efterretningstje-
neste).

2013 - Det sociale netværk Facebook, 
under ledelse fra grundlæggeren Mark 
Zuckerberg, købrt beskedtjenesten 
WhatsApp. Facebook kan 

nu kontrollere os med 
hjælp fra WhatsApp.
Mange skifter til andre 
beskedtjenester.

2014 - Det er officielt 
at den amerikanske 

søgemaski-
ne Google 
under le-
delse af Eric 
E. Schmidt 
(formand) 
køber det 
topmoder-
ne røga-
larmsystem 
„Nest“.

Nest har et kamera indbygget, som sender 
sine film til den centrale nest-server...

IT-HJØRNET

NEST - GOOGLES EFTER-
RETNINGSTJENESTE

Af Leon Bossen, 
8. årgang



Onsdag, 
den 11/6 fik 
12. årgangs 
naturvi-
denskabelige 
profil lejlig-
hed til at gå 
tæt på pro-
duktionen af 
svinekød, da 
de besøgte 
verdens mest 
avancere-
de slagteri 
i Horsens. 
Sammen 
med deres 
biologilærer 
Jørn Kapela 
(og for øv-
rigt ledsaget af et tv-hold fra 

tyske Stern-TV) 
brugte de en hel 
dag på at få ind-
blik i alle slagt-
ningens processer, 
fra selve aflivnin-
gen til skoldning, 
rensning og parte-
ring af kødet samt 
emballering af 
de færdige pro-
dukter. Vinklen 
var naturvidens-
kabelig, men fik 
også et etisk fokus 

indimellem, da det 
for en del af elever-
nes vedkommende 
krævede tilvænning 
at komme så tæt 
på de processer, 
der normalt kun 
omtales abstrakt i 
hverdagen, selvom 
de fleste af os spiser 
kød hver dag.

Avancerede griserier
12b på slagteribesøg i Horsens



Sommerferien -
 det bedste ved at gå i skole

Solskinsvejr. Alle folk, der er 
i skole, der har været i skole, 
der går på skole eller er ved 
at gå til skole, har en fælles 
viden om, hvad sommerfe-
rie er. Forbløffende nok er 
tanken om den tit opfattet 
som noget positivt. For der 
er mange ting der er med til 
at gøre det til en fed oplevel-
se. At spise is sammen med 
sine bedste venner nede ved 

stranden eller tage en rejse 
ned til alperne med en bil 
proppet fuld af ting og sager, 
der strengt taget ikke er nød-
vendige at tage med, er bare 
få eksempler på friheden 
samfundet og skolen giver.  
Dog er det ikke kun vejret, 
der får skoleeleven til at se 
frem til den. 
 Overraskende er det 
ikke kun det gode der er for-

bundet 
med den. 
Den dag-
lige rutine 
og den 
ikke af-
vekslende 
under-
visning. 
En bun-
ke lektier og lærere, på et 
niveau et eller andet sted 
mellem gud og konge, der 
tvinger deres undersåtter til 
at afstemme redoxreaktioner 
eller skrive artikler. Denne 
ekstreme forskel på elevens 
levevilkår og den betydende 
forvandling fra en sur gam-
mel mand til en lykkelig, ja 
endda euforisk person med 
bredt smil, er det, der gør 
sommerferien til et verden-
somspændende fænomen. 
 I sidste ende er det 
også læreren, der rent faktisk 
nyder godt af at slappe lidt 
af. På dette punkt kan der 
ikke tages forbehold i valget 
af job. Så ferie kan betragtes 
som en win win situation. 
  

 

Af Hans Breum, 
13. årgang



Duborg-Skolens studenter 2014 sprunget ud

Så dejligt var det!



Traditionen tro forlod 
seks sydslesvigske elever, tre 
fra A.P.Møller Skolen og tre 
fra Duborg-Skolen, Tysk-
land for at deltage i ”Vensk-
absbyernes Ungdomskonfe-
rence”, VUK, fra den 21.09. 

til den 27.09.2014. Siden 
1996 har de nordiske 
venskabsbyer Århus, Åbo, 
Bergen og Göteborg samt 

Flensborg, og nu også Slesvig, efter tur været 
værter for hinanden. Den 19. konference i år 
fandt sted i Bergen (Norge) og ved siden af 
demokrati, miljø og fælles nordisk sangskat 
stod, som altid, især det nordiske samarbejde 
og sprogforståelsen på programmet. Arbe-
jdssprogene var dansk, norsk og svensk, og 
”frikveldet” bød på flere spændende aktivi-
teter, som et besøg i akvariet, bowling, musi-
calen ”Hellemyrsfolket”, sightseeing og hygge 
på caféer for at styrke den nordiske identitet, 

mens formiddagene var 
fyldt med forberedelsen 
af præsentationer, som 
skulle vises fredag, den 
26.09.2014. Efter afslut-
ningsfesten, som kunne 
byde på både dans og 
hygge samt en koncert 
af Stig Van Eijk, var alle 
deltagerne klar til at tage 
hjem – trætte, men ful-
de af nye erfaringer og 
fyldt med den nordiske 
ånd.

En uge som „Nordist“
Duborg-elever i nordisk udveksling

Af Lea Julius, 
12. årgang



Rygning på skolerne har i 
de sidste mange år været en 
almindelighed, i hvert fald på 
gymnasier, omend nok ikke 
på grundskolerne. Når du 
spørger de ældre lærere eller 
gamle Duborg-elever, vil de 
kunne fortælle om tider, hvor 
man stadig måtte ryge inden-
for, og mange flere røg end 
de gør i dag. Pga. lovændrin-
ger og ændringen til et mere 
sundhedsbevist fællesskab 
blev det forbudt at ryge in-
denfor. Nu er kun balkonen, 
der ligger uden for skolens 
område, tilbage, og eleverne 
fra underbygningen må kun 
ryge med deres forældrenes 
tilladelse. 
Men lad os sætte nogle tal 
på, hvor mange elever der 
egentligt ryger på skolen. 
Der findes selvfølgelig dem, 
som man ser på rygerarealet 
hver pause, og så findes der 
dem, som man kun ser om 
sommeren, og dem, som er 
der nogle gange. Men det er 
jo ikke alle. Der findes dem 

som kun ryger privat til en 
øl, og dem som man kun ser 
med en smøg i hånden, når 
man møder dem hamrende 
fulde i byen om weekenden. 
Det er nok umuligt at tæl-
le dem alle sammen, men 
man kan groft konkludere, 
at antallet nok ikke er helt 
ubetydeligt. 
Når man spørger eleverne, 
hvorfor de ryger, fortæller de 
hvor dejligt det er at gå ud 
om sommeren og tænde sig 
en smøg, bare sidde i solen 
og slappe af. De fortæller 
hvor fedt det er, at under-
visningen altid 
starter lidt senere, 
fordi man slet ikke 
kan nå at gå ned til 
rygerarealet, tage en 
smøg og så gå op i 
klassen igen.
Samtidig fortæller 
eleverne at det ikke 
altid er så fedt: Når 
det regner, er der 
intet sted man kan 
stå uden at blive våd, om vin-

teren er der koldt 
og når det blæser, 
kan man ikke stå 
i læ. 
Problemet ved 
situationen er nok 
for lærerne, at de 
mister en del af 
undervisningen, 

samt for en-
kelte elever 
der ikke kan 
lide lugten 
af røg. Det 
egentlige 
problem 
er dog, at 
eleverne 
fra fæl-
lesskolen, altså fra 7. klasse 
og opefter, kunne få det 
indtryk, at det er normalt, at 
folk i overbygningen ryger. 
Dermed skal det ikke siges 
at det er unormalt at ryge, 
dog burde især unge ikke 

få en opfattelse af rygning, 
der motiverer dem til selv at 
begynde. 
Om problematikken, undta-
gen det sidste punkt, virkelig 
er et problem, afhænger vist 
af synsvinklen, og den må 
man selv vælge.

Rygning - 
et problem på skolen?

Af Max Steinberg, 
13. årgang



Torsdag, den 10/7 
deltog Duborg-Sko-
len igen i det store 
stafetløb på Flensborg 
Stadion. Det var 9. 
gang, at dysten, der 
afholdes med del-
tagelse af alle byens 
skoler, fandt sted, og 
Duborg-Skolen ma-
nifesterede sig stærkt 
med motiverede løbere og en flot 
3. plads for drengene i 10.-12. 
årgang, der fra sidelinjen fik op-
bakning fra deres lærere og kam-

merater. 
Idræts-
lærer Tue 
Küssner 
frem-
hæver, 
at ikke 
kun den 

fine placering var 
et mål i sig selv, 
men også det 
sammenhold og 
den holdånd, som 
eleverne udviklede 
gennem trænings-
fasen og udviste i 
selve konkurren-
cen.

Holdånd giver medaljer
Flot placering til Duborg-drenge



Palæstina var frem til 1. Verdenskrig en 
del af det Osmanniske Rige. Indbyggerne i 
Palæstina var 97% muslimske arabere, der 
havde beboet området i mange generatio-
ner. Det Osmanniske Rige var en af 1. Ver-
denskrigs tabere og blev tvunget til at afstå 
store områder, herunder Palæstina. Palæsti-
na blev derefter anbragt under britisk man-
dat.
1917 erklærede Storbritan-
nien  sig parat til at støtte 
de bestræbelser, som de 
europæiske jøder ville gen-
nemføre for en jødisk stat 
i Palæstina. I de følgende 
år emigrerede mange jøder 
fra Europa og andre dele 
af verdenen til Palæstina 
med det langsigtede mål 
at grundlægge en jødisk 
nationalstat. De lokale ara-
bere i Palæstina reagerede 
selvfølgelig afvisende på 
dette.
Efter 2. Verdenskrig over-
drog Storbritannien sin 
autoritet over Palæstina til FN. FN foreslog 
så en delingsplan for det tidligere britiske 
område. Tanken var at oprette både en jødisk 
og en arabisk stat. Araberne i Palæstina og 
de omliggende arabiske stater afviste FN´s 
delingsplan og syntes, planen var uretfærdig.
I 1948 besluttede et flertal i FN´s general-
forsamling en realisering af planen. Staten 

Israel blev proklameret. Efter 
det angreb de arabiske stater 
Israel, men Israel vandt kri-
gen, hvilket medførte, at ara-
berne i Palæstina måtte flygte 
fra deres hjem. De muslimske 
arabere, som tabte i bekæm-
pelsen af oprettelsen af Isra-
el, deres hjemland, defineres 

nu stadig-
væk som „palæstinensere“.
Palæstinenserne har i år-
tier levet under den isra-
elske hærs kontrol, de har 
ingen udsigt til deres egen 
stat, og de fleste palæsti-
nensere lever under fattig-
domsgrænsen.
Mange palæstinensere, 
også i dag, bærer et stort 
had med sig over for Isra-
el. Grupper som Hamas 
prøver på at hævne sig 
med selvmordsattentater i 
Israel eller også med bom-
ber udefra. Andre grupper 

stoler mere på fredsforhandlinger, i håb om 
at der en dag kan dannes en egen palæsti-
nensisk stat. I den nuværende konflikt er det 
problemet, at Hamas affyrer hjemmelavede 
raketter mod Israel ud fra Gaza-striben, og 
at Israel så mener, at de kan svare på dette i 
form af højtudviklede bomber og luftangreb 
på civile.

Historien om 
Israel-Palæstina-

konflikten

Cihan Gülgen, 
13. årgang 



Studenterhalløj er for mange en dag, 
hvor afslutningen på 13 års disciplinering 
og tilpasning skal fejres. For en stund er 
det fodfolket, der overtager Bastillen, og 
lærerne, der er sat fra bestillingen som 
dem, der definerer spillets regler. Trangen 
til at slå sig løs er forståelig, men behøver 
den at have et så negativt fortegn, som det 

af og til 

iagttages her på skolen? Hvorfor tror nogle 
studenter hvert år, at arrangementet på trods 
af forbud indeholder tilsvining af lokaler 
og ydmygelse af yngre elever? Ville det ikke 
være langt smukkere at sige farvel til 13 års 
skolegang, til yngre elever og til personalet 
med et brag af en fest? Selvfølgelig må den 
være skæv, kreativ og larmende, men burde 

den ikke have fokus på de rare 
ting, værdierne, oplevelserne, sammenholdet 
- det, der forbinder elever fra alle årgange og 
personalet med hinanden?
Set i det lys er jeg glad for, at skolens ledelse 
har taget initiativ til at ændre den usunde 

tradition, der er opstået i 
forbindelse med studenter-
halløjet, til et positivt, fest-
ligt arrangement, hvor stu-
denterne giver noget tilbage 
til resten af skolen i stedet 
for at losse den i skridtet. 
Der er noget at glæde sig til!

Studenterhalløj
   ...på vej mod lysere tider? Af JE, redaktør

Et par af dagens vindere...

Så er der høstet



Operation 
Dagsværk gen-
nemfører d. 5. 
november 2014 
en landsdækken-
de indsamling 
til fordel for et 
uddannelses- og 
kapacitetsopby-
gningsprojekt af 
unge LGBT‘ere (Lesbians, Gays, Bisexuals & 
Transsexuals) i Kenya.

I Kenya oplever unge, som forelsker sig i 
deres eget køn, at blive udstødt af familien, 
bortvist fra deres skole, nægtet medicinsk 
behandling og udsat for trusler, fængsel, 
vold og seksuelle overgreb. Det samme gæl-
der transkønnede, maskuline piger, femini-
ne drenge og andre unge, som bryder den 
traditionelle opfattelse af kønsrollerne.

Årets projekt
Årets Operation Dagsværk-projekt er til 
fordel for det kenyanske LGBT-miljøs kamp 
for bedre vilkår og lige rettigheder. Projek-
tet uddanner LGBT-unge til at blive foran-
dringsaktører og styrker de organisationer 
som de er engagerede i, for herigennem at 
give dem nye redskaber til den enorme ind-
sats de lægger i at gøre en positiv forskel for 
den enkelte unge LGBT‘er, og for målgrup-
pens vilkår generelt i Kenya. 

Sammen uddanner vi 500 LGBT-unge til 
forandringsaktører, for at styrke dem i deres 
kamp for bedre vilkår og lige rettigheder for 
LGBT-personer i Kenya. Igennem allerede 

eksisterende LGBT-organisationer vil de 
blive trænet i at gå i dialog med politikere 

og beslutnings-
tagere inden for 
sundhedsvæsnet 
og uddannelses-
systemet. De vil 
sætte fokus på 
overtrædelser af 
basale menneske-
rettigheder og på 
de personlige og 
samfundsmæssi-
ge omkostninger 
den omfattende 
diskrimination 
afstedkommer.

De vil blive trænet i at bruge og påvirke de 
kenyanske medier og herigennem nå ud 
til ca. 100.000 modtagere i den brede ke-
nyanske befolkning. Ligeledes vil de blive 
rustet til selv at træne yderligere 2400 andre 
LGBT unge i de rettigheder som de har i 
henhold til den kenyanske forfatning og de 
universelle menneskerettigheder.

05.11.2014

“I Kenya oplever unge, 
som forelsker sig i de-
res eget køn, at blive 
udstødt af familien, 
bortvist fra deres sko-
le, nægtet medicinsk 
behandling og udsat 
for trusler, fængsel, 
vold og seksuelle 
overgreb.”
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Forrygende fart i lækkert landskab
Motionsløb mellem Flensborg og Kollund

Fredag, den 10/10 deltog Duborg-Skolen i det tra-
ditionelle Skolernes Motionsløb. Det er der skoler 
i hele Danmark, der gør, men det er nok de fær-
reste, der kan byde på en rute magen til den, der 
var lagt i år: Fra Ostseebad gik turen langs med 
vandrestien via Wassersleben og op til Gendarm-
stien i Kollund Skov. Ud over at krydse lande-
grænsen bød turen på skovduft og frit udsyn over 
Flensborg Fjord det meste af vejen. På billedet 
ses de fire hurtigste løbere: Tom, Adam, Sebas-
tian og Laurids, alle fra 8. årgang. Den hurtigste 
var Tom med 59 min og 55 sek for de 13 km i kuperet terræn. Stærkt!

Stærkt hold vinder puljen
13be sejrer stort i softball

Tirsdag, den 7. oktober forlod de barske mænd 
og kvinder i Duborg-Skolens 12. og 13. årgang 

deres bløde stole og opvarmede klasseloka-
ler for at træde an i årets softballturnering. I 

silende regnvejr dystede holdene på en pløret 
DGF-plads, vel vidende, at kun et hold kunne 

gå af med sejren som vinder. Det blev 13be, 
der triumferede i sidste ende. Holdet, der ha-

vde satset på forskellighed i sin sammensætning, 
vandt på udholdenhed, mod og styrke over de bravt, men forgæves kæmpen-

de konkurrenter.



Den 26/9 samledes 13ae-kunst i sko-
legården for at dyrke raku, en flere 
hundrede år gammel teknik til bræn-
ding af keramik. Det var kunstlærer 
Stefan Hesse, der havde inviteret til 
løjerne og, som gammel keramiker, 
holdt styr på grej og mandskab for at 
give eleverne en anderledes oplevel-
se.

Spændende!



Onsdag, d. 17. september holdt elevrådet 
deres første møde, nok også årets vigtigste 
møde. Elevrådsdagen gik ud på, at vi skul-
le lære hinanden bedre at kende og finde ud 
af, hvilke mål vi har for dette skoleår. Repræ-
sentanterne og suppleanterne blev inddelt i 
forskellige grupper/workshops, i hvilke de så 
skulle arbejde sammen og få gode ideer til, 
hvad der kunne forandres i løbet af året. De 
forskellige workshops gik ud på, at vi skulle 
brainstorme en masse ideer og så fordybe os 

i de to bedste ideer, lave en avisforside med 
de ting, vi gerne vil have opnået til næste år, 
og så komme med bud på elevrådets logo.  

Ugen efter, d. 24. september, holdt elevrå-
det så deres generalforsamling. I år prøvede 

de noget nyt, eleverne skulle 
nemlig høres. Så hele sko-
len deltog i generalforsam-
lingen. Under forsamlingen 
blev elevrepræsentanterne 
præsenteret, og der blev 
stillet nogle spørgsmål som 
så skulle besvares på en ny 
måde. I hver sin ende af 
rummet stod der nemlig en repræsen-
tant med hhv. et ja- og et nej- skilt. Så når 

et af spørgsmålene blev stillet, var det op til 
hver enkelt at vælge, hvor de ville gå hen. 
Det hele var lidt kaotisk, men ele-
vrådet var meget tilfreds, da det jo 
var første gang, det blev afprøvet. 

Elevrådsdag onsdag, d. 24.09. 2014

Sofie Bruun 
Jensen, 10.b 


