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LOKALT |Studenter

Rektor : Vær
omstillingsparate
Claus Madsen, rektor på Helsingør Gymnasium holdt sin
første dimissionstale på HG fredag.

Talte for
rekordårgang
Aldrig har der været
så mange dimittender
på Helsingør Gymnasium som i år. Rektor
Claus Madsen kunne
holde tale for hele 245
ny studenter.
Af
Asger Lind Krebs
a.krebs@hdnet.dk

HELSINGØR: Det er mindre

end et år siden, at Claus
Madsen satte sig i rektorstolen på Helsingør Gymnasium.
Og det var derfor første
gang fredag, at han skulle
dimissionstale for de nybagte studenter. Og det endda
for en rekordstor årgang
med hele 245 studenter.
I sin tale kom Claus Madsen vidt omkring. Han talte
blandt andet om l ydende
modernitet, ansvarlighed og
"Fucking Farvel Fest".
FFF

Lad os begynde med det sidste. For dimission er først ofg
fremmest en kæmpe fest,
der forløser tre års arbejde.
"Som nytiltrådt rektor er
mit blik på årets studenter
begrænset til det sidste semester. Og det er kun den
sidste del af en uddannelse,
der tager 3 år.
Alligevel har jeg fået et
godt indtryk af den årgang,
der forlader os.
Jeg har haft fornøjelsen af
at tale med rigtig mange 3.g
elever, og i meget forskellige
sammenhænge.
Nogle samtaler har været
glædelige, som den sidste
fest for alle eleverne på HG
- den som eleverne så prosaisk kalder Fucking Farvel

Rektor for Espergærde Gymnasium og HF
Henrik Boberg Bæch
kom i sin tale til studenterne ind på, hvorfor verden opleves
forskelligt. Studenterne ﬁk også et bud
på den vigtigste kompetence i fremtiden.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

ESPERGÆRDE: Dannebrog,

Fest. Det var på alle måder
en fest, jeg vil huske. Vi startede
med
3.g.-champagnebar på den
Spanske Trappe uden for
kantinen og gik over i en
række fællessange, der på
mange måder gjorde stort
indtryk på mig."
Ansvarlighed

Og så gav rektor en karakteristik af årets elever, som
nogle elever, der passer godt
på hinanden.
"Da jeg startede som rektor her, opdagede jeg meget
hurtigt, at I er rummelige,
ansvarlige og ordentlige
over for hinanden.
Det har for mig vist sig i
store såvel som små ting.
Et godt eksempel var de
elevbesøg, jeg havde under
en større indsats for at nedbringe udvalgte elevers fravær i foråret.
De elever, der kom til mig,
havde ikke selv for højt fravær. Nej, de kom til mig, fordi de var bekymrede for deres kammerater, der havde
for højt fravær. De kom til
mig, fordi de ville sikre sig,
at HG gjorde det rigtige: De
ville sikre sig, at rummelighed og krav blev blandet på
en fornuftig måde.
Det vidner for mig om en
ansvarlighed for de andre og
en insisteren på, at på HG
skal vi opføre os ordentligt.
I har været de bedste ambassadører som HG kunne
ønske sig - ved særlige lejligheder, når skolen har haft
brug for jer og ved bare at
være dem I er."
Og det kunne de nybagte
studenter så tænke lidt over,
inden de kastede sig ud i
lastbiler til endeløse fester.

elever, søskende og forældre
var på plads ,da rektor Henrik Boberg Bæch stillede sig
op på talerstolen fredag formiddag for at holde den tale,
studenterne får med på vejen i forbindelse med dimissionen.
Som altid var der tænkt
nøje over budskabet. I år
kom rektoren blandt andet
ind på hvordan forskellige
måder at opfatte verden på
giver mening med henvisning til Tor Nørretranders
bog " Se frem".
- Meget forsimplet handler det om, at vores hjerne
behandler alt det vi ser, så
det giver mest mulig mening
for os. Så når vi opfatter et eller andet, er det altså vores
hjernes behandling af det, vi
ser.
Forskellige
uddannelsespolitiske
mål

Det giver god mening når
man ser på hvilken vej studenterne vælger efter gymnasiet - de går direkte i gang
efter sommerferien med et
studie eller tager et eller et
par sabbatår og set med uddannelsespolitiske øjne,
nævnte rektoren.
-Forskellige opfattelser
kan man også i nde i den aktuelle uddannelsespolitiske
diskussion om kvaliteten i
gymnasiet og af gymnasieeleverne.
- Hvis vi starter med jer, er
et emne der virkelig er debatteret i medierne det sidste års tid, at I drikker for
meget. I drikker mere end
gennemsnittet af de lande,
vi sammenligner os med.
Hvad debatten ikke har
handlet om, er at det faktisk
også er tilfældet for os voks-

Studenterne var tradtionen tro samlet på Torvet til
den store dag. (Foto: Cecilie
Facius Madsen).

ne. Vi drikker også mere end
gennemsnittet. Det betyder
ikke nødvendigvis, at I ikke
drikker for meget, det gør I
måske, men det betyder en
hel del for, hvordan man opfatter
problematikken,
nævnte Henrik Boberg
Bæch.
Faldende fravær

Rektoren afviste også debatten om, at gymnasieelever
har for meget fravær, i hvert
fald set med EG's øjne.
- Fraværsprocenterne på
EG har altid været lave, og i
de seneste seks år er de faldet til under syv procent. En
undersøgelse på 70 gymnasier viser, at fraværet ligger
på 7,7 procent.... Sygefraværet for de statslige ansatte
var i 2017 på 8,3 procent - et
pænt stykke over gymnasieelevernes. Om vi så må konkludere, at vi statsansatte er
mere dovne end jer gymnasielever, ved jeg ikke.
Tag det roligt

Også skiftende regeringers
vægtning af, at de unge kommer i gang med en videregående uddannelse, så hurtigt
som muligt blev berørt i talen.
-... Og for at "hjælpe" jer på
vej, har de indført uddannelsesloftet, fremdriftsreformen, begrænset mulighederne for SU og meget mere.

Rektor Henrik Boberg Bæch talte for omkring 350 studenter og deres familie ved den årlige dimission. (Foto: Cecilie
Facius Madsen).

Deres opfattelse er nemlig,
at en hurtig studiestart er
bedre både for jer og for
samfundet.
En opfattelse som ifølge
Henrik Boberg Bæch ikke
har bund i realiteterne.
- Men når i nu er så super
kvaliicerede og hyperkompetente til de videre studier,
har politikerne så ikke ret i,
at det er et problem, at kun
14 procent af jeres årgang
går direkte videre efter sommerferien ? Svaret er nej. De
skal tage det helt roligt, og
det skal de af mindst to årsager.
-For det første viser det sig,
at 75 procent af jer er i gang
med at læse videre om to år,
og tallet er helt oppe på 92
procent, hvis vi ser på fremskrivningerne af, hvor mange af jer, der kommer til at
læse videre på et eller andet
tidspunkt i jeres liv.
- For det andet kan et sab-
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batår eller to, brugt på den
rigtige måde, bidrage til jeres hjerner med en række
nye indtryk og en masse anden viden, end den I får på
de videregående studier.
Evnen til at omstille sig

Rektoren kom også ind på, at
den vigtigte fremtidige arbejdskompetence er, evnen
til at omstille sig med henvisning til regeringens egen
nedsatte partnerskab for
Danmarks fremtid- Disruptionsrådet og den schweiziske tænketank, World Economic Forum.
- .. den teknologiske udvikling går så stærkt, at de
leste af jer, der sidder her i
dag, skal have jobs, der endnu ikke eksisterer - og det
kommer naturligvis til at
kræve en vis evne til at omstille sig, slog Henrik Boberg
Bæch fast.

