
IB tirsdag d. 21. januar kl. 19.30
Stx onsdag d. 22. januar kl. 19.30

IB og Stx lørdag d. 25. januar kl. 10–12 
(især for efterskoleelever)



02INDHOLDS- 
FORTEGNELSE

 03 VELKOMMEN TIL NØRRE G
 04  Nogle nøgletal
 05  Fagligheden
 06  Besøg Nørre G

 07  UDFORDRINGER AF FAGLIGHEDEN
 10 Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)
 11 Forskerpraktik

 12 INTERNATIONALISERING
 12 Nørre ud i verden – og verden ind på Nørre
 13 International aften
 14  Nørre Gymnasiums venskabsskoler
 16  Elevudvekslinger
 17 Sprogtur til Lübeck

 18 ELEVAKTIVITETER
 19  Elevdemokrati og elevråd
 19 Operation Dagsværk
 20 Caféudvalg
 21 Kunst- og Kreaudvalg
 21  Festudvalg
 22  FLE – forældre, lærere og elever
 23  Kor
 24 Teaterkoncert og musical
 25 Showband
 26 Frivillig idræt
 27 Loftmafia
 28 Frivillig billedkunst
 30 At producere film
 31 Dansefestival og dramafestival
 32 Model United Nations
 33 Nørres miljøklub (Nørre’s Enviromental Club)
 34 KULT Kunst og kultur
 35 Frivillighed og CAS i IB



Jens Boe Nielsen, 

Rektor.

På Nørre Gymnasium stræber vi bl.a. efter at fremstå som 
et gymnasium med en international atmosfære og med 
en faglig begejstring. Det er bl.a. vores mål at skabe et 
udviklende og udfordrende læringsmiljø inden for såvel de 
naturvidenskabelige, samfundsfaglige, sproglige som de 
musisk- kreative områder.

VELKOMMEN 
TIL NØRRE G

Det er vores klare mål, at alle bidrager til at ska-
be en anerkendende og accepterende kultur, der 
skaber rum til refleksion, og som understøtter 
positivt samvær. Det sker i undervisningen og 
i de mange sociale og musisk-kreative arrange-
menter, der sammen med den daglige undervis-
ning også styrker ansvarlighed, selvstændighed 
og kritisk nytænkning.

Dette hæfte giver dig et foreløbigt billede af, 
hvad vi Nørre Gymnasium står for og hvordan 
vi opfylder vores vision. Men hæftet beskriver 
også, hvad du kan forvente af et gymnasialt for-
løb hos os og hvad vi forventer af dig.

Hæftet skal ses i sammenhæng med vores stu-
dieretningsfolder 2020 og med vores særlige 
folder om International Baccalaureate.

Du kan studere mange flere nøgletal, som siger 
noget om vores resultater på vores hjemmeside: 
www.norreg.dk/da/content/bestyrelsen. Gå ind 
under Ressourceregnskabet for 2018/19.

Med venlig hilsen

Jens Boe Nielsen 
Rektor

http://www.norreg.dk/da/content/bestyrelsen


04NOGLE 
NØGLETAL

Hvorfor Nørre Gymnasium? 
I mange år har vi spurgt vores studenter, hvorfor de søgte Nørre Gymnasium som deres 1. prioritet. 
År efter år går tre årsager igen. Det er studieretningen, skolens ry og anbefaling fra nogen man 
kendte, som har gået her, der angives som de væsentligste grunde. I forhold til ”skolens ry” og ”anbe-
falingerne” angiver studenterne, at der på Nørre er et ”rummeligt”, ”trygt” og ”inkluderende” miljø 
på trods af, at eleverne er meget forskellige. 

Når vores elever står med studenterhuen på, så er det 94% som synes, at deres studieretning har levet 
op til deres forventninger, 93% har været tilfredse med den støtte, de har fået af lærerteamet og 96% 
er tilfredse med den undervisning, de har modtaget. Dertil kommer, at 92% har været tilfredse med 
de ekstra aktiviteter, som skolen har udbudt. 

Studenterne angiver, at de har brugt gennemsnitlig 10 timer pr. uge på lektier og skriftlige arbejder 
(ca. 80% angiver mellem 5 og 15 timer pr. uge) og lidt under 10 timer pr. uge på andre aktiviteter 
(idræt/erhvervsarbejde). 

De sidste to år har Nørres studenter haft henholdsvis 7,5 og 7,4 i karaktergennemsnit. Landsgen-
nemsnittet ligger på 7,4.

Det samme høje faglige niveau og de samme fremragende resultater opnår vores IB-studenter, som 
sidste år opnåede 31 points, hvor gennemsnittet i verden er lige under 30 points. 

Vores nøgletal afspejler, at vi både har dygtige lærere og dygtige, f littige og engagerede elever. Vi 
ønsker, at hver eneste elev bliver så dygtig, som vedkommende overhovedet kan og vi forventer, at 
man som elev møder med den samme personlige ambition: at man vil passe sin skole, komme til 
tiden, lave sine lektier og deltage aktivt. 

Vi siger bevidst ikke, at du skal være særligt dygtig for at klare gymnasiet, selv det i sig selv vil hjælpe 
dig godt i gang. Men vi siger, at du skal være indstillet på at arbejde, yde en indsats, med andre ord: 
udvise god gammeldags flid, hvis du skal komme gennem forløbet med et godt resultat. 

Er det den indstilling, du møder frem med, så venter der dig mange fantastiske oplevelser i de næste 
tre år.



FAGLIGHEDEN
Du kan som nævnt læse meget mere om vores 
studieretninger i vores folder: ”Studieretninger 
2019” og på hjemmesiden www.norreg.dk

Da vi er et relativt stort gymnasium, har vi også 
mange forskellige studieretninger. Du kan finde 
spændende studieretninger inden for naturvi-
denskab, sprog, samfundsvidenskab og musik. 

I alle sammenhænge kobler vi fagenes teori med 
praktik, ud af huset-aktiviteter, internationale 
aktiviteter mv. Derved bliver undervisningen 
spændende og engagerende.

Al gymnasial undervisning indledes med et tre 
måneders grundforløb. Her får du forudsætnin-
gerne til at foretage et endeligt valg af studie-

retning og en viden om, hvad du senere hen kan 
blive med den studentereksamen, du opnår i den 
pågældende retning. 

Netop fordi der dannes nye klasser efter de tre 
måneder, gør vi meget ud af at lave gode socia-
le aktiviteter både med grundforløbsklassen og 
med studieretningsklassen, når den er dannet.

I det omfang, det overhovedet er muligt, kob-
ler vi jeres valg af B-niveaufag til klassen. F.eks. 
er der almindeligvis mange, som ønsker idræt, 
religion eller drama i kombination med en stu-
dieretning med samfundsfag på A. Hvis det er 
muligt danner vi klasser ud af disse valgønsker 
og kobler dem med studierejsen i 2.g.

Nørre Gymnasiums studieretninger
Sproglige studieretninger
Engelsk A, Spansk A, Fransk B eller Tysk B

Engelsk A, Spansk A, Latin C

Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

Engelsk A, Fransk A, Samfundsfag B

Naturvidenskabelige studieretninger
Matematik A, Fysik A, Kemi B

Matematik A, Kemi A, Fysik B

Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

Biologi A, Kemi B

Samfundsfaglige studieretninger
Samfundsfag A, Matematik A

Samfundsfag A, Engelsk A

Musiske studieretninger
Musik A, Matematik A

Musik A, Engelsk A.

Se nærmere beskrivelser af de 

enkelte studieretninger og af de 

mange valgfag vi udbyder på vo-

res hjemmeside www.norreg.dk 

eller i folderen: ”Nørre Gymnasi-

um Studieretninger 2020/2021”. Er 

du interesseret i IB, så se folderen 

”Nørre Gymnasium International 

Baccalaureate Diploma Program-

me, Academic Excellence and Di-

versity” eller hjemmesiden. 

http://www.norreg.dk
http://www.norreg.dk


06BESØG 
NØRRE G
Du kan besøge Nørre Gymnasium 
en dag. Vi har rigtig mange dage at 
vælge mellem: både inden for stx-
studieretningerne og vores Pre-IB.  
Gå ind på vores hjemmeside og meld 
dig til: www.norreg.dk



Sofie Krogsgaard deltog i 

Biologiolympiaden 2018 og 2019.

Benedicte Mulich Wulff, student 2018 og 

Danmarks repræsentant ved de olympiske 

lege i Lingvistik.

UDFORDRINGER  
AF FAGLIGHEDEN 
Vi gennemfører studievejledning, læsevejled-
ning, matematikvejledning og vi tilbyder ekstra 
undervisning i en række fag (lektiecafé) ligesom 
vi har et samarbejde med Ungdomsskolen, som 
også afholder lektiecaféer og ekstra undervisning.

Den enkelte faglærer og lederen af lærerteamet 
holder samtaler med hver enkelt elev om, hvor-

dan det går. Det danner udgangspunktet for det 
videre arbejde.

Omvendt har vi også rigtig mange tilbud til ele-
ver, som ønsker og kan klare flere udfordringer. 
Vi deltager f.eks. i næsten alle faglige konkur-
rencer og særdeles ofte med fine resultater:

„Jeg vil helt klart anbefale biologi-
interesserede til at deltage i olympia-
den. Selv hvis man ikke går videre end 
skolerunden, så giver den en indsigt i, 
hvordan biologien også kan bruges og 
den introducerer emner, man kender 
på andre måder. Hvis man går videre, 
bliver det bare bedre, da man får lov til 
at arbejde med ting, som ikke er med 
i pensum, og man går mere i dybden 
med det, som er i pensum.“

Vores udgangspunkt er, at ikke alle 
er lige dygtige i alle fag, men at alle 
ønsker at blive dygtigere i alle fag. 
Vi laver derfor aktiviteter, som 
sigter på, at du kan blive dygtigere 
i forhold til dit aktuelle udgangs-
punkt i det enkelte fag og samtidig 
mere generelt.
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Til sprogligaen i Danmark blev 19 elever 

kåret som vindere. De 8 var fra Nørre 

Gymnasium. Det var Emil Rosendal 

Madsen, Benedikte Wulff, Anna Feverde, 

Maren Høj Muff, Emilie Bertram, Rasmus 

Elm, Lucas Olesen, Moiz Abu Talib.

Alma Sofie Buch Olesen, Andrea Sode 

Dam og Clara Andrea Eddy vandt hoved

prisen ved Elevfilmfestival Øst 2018 i 

Cinemateket.

Sabine Louise Kjær Modvig og Anna 

Feveile tog 1. pladsen i Danmarksmester

skabet i fransk (iLcompetition).



Georg Mohr-
Konkurrencen
På Nørre G deltager eleverne fra alle matema-
tik A-niveauhold i 1. runde af Georg Mohr- 
Konkurrencen som afholdes i midten af novem-
ber, men også andre elever kan deltage, hvis de 
har lyst. Vi afholder studiekreds i november, de-
cember og januar som optakt til 2. runde, hvor-
fra man kan gå videre til, den Nordiske Mate-
matikkonkurrence i marts/april hvor de 20 
bedste danskere deltager, til Den Internationale 
Matematikolympiade i juli, hvor Danmark sen-
der seks deltagere. Flere gange i de senere år har 
vi haft elever, som har opnået flotte resultater.

A-lympiaden
Ud over Georg Mohr deltager elever fra Nørre 
G også i A-lympiaden – en konkurrence i ma-
tematisk modellering for hold. Den indledende 
runde foregår i november, og de tre bedste hold 

fra den nationale konkurrence går videre til den 
internationale finale i Holland i marts.

Fysikolympiade
Nørre G deltager hvert år i Fysikolympiaden. 
Vi har meget ofte haft elever, der er gået videre 
til den danske landsfinale, og adskillige gange 
har vi haft elever, der derefter er blevet ud-
valgt til det danske landshold på 5 personer der 
deltager i den internationale fysikolympiade.   
De to sidste gange var 2015 i Mumbai, Indien og 
2017 i Yogyakarta, Indonesien.

Kemiolympiaden
Første runde af Kemiolympiaden afholdes i 
slutningen af november. Efter et udtagelsesfor-
løb på fem runder udvælges holdet på fire delta-
gere til den internationale Kemiolympiade. Vi 
plejer at deltage med et hold.

I Indien deltog Svend Krøjer Møller  

og fik ”honourable mention”. 

I Indonesien deltog Asger Mølsted Mikkelsen 

(yderst til højre) og fik en bronzemedalje.

Katinka Emilie Tang Christensen,  

Signe Falch Madsen og Fie Deneke fra 

2w vandt første runde på Nørre G til 

Lundbecks Drughunterdyst 2019 og 

repræsenterede vores skole i næste runde 

hos Lundbeck. Her holder de et oplæg ud 

fra deres poster for forskerne og de øvrige 

deltagere.



010AKADEMIET FOR 
TALENTFULDE  
UNGE (ATU)
ATU blev dannet for 11 år siden på Nørre 
Gymnasium. Der er tale om et toårigt fagligt 
program, som afvikles sideløbende med den 
almindelige undervisning. I dag deltager alle 
ungdomsgymnasiale institutioner i ATU med et 
antal deltagere. Det er et krævende program, 
som man skal søge om at deltage i.

Du kan læse mere om ATU på  
www.talentfuldeunge.dk/

Prinsesse Marie besøger ATUcamp på 

Nørre G.

http://www.talentfuldeunge.dk/


FORSKERPRAKTIK
Sammen med Christianshavns 
Gymnasium udbyder vi hvert år 
et forløb, hvor man kan komme i 
”Forskerpraktik”. Man er i grup-
per af 4-5 sammen med en forsker/
Ph.d. inden for et af mange felter. 
Forløbet ender med, at gruppen 
udarbejder en poster-præsentati-
on, som fremvises ved en afslut-
ningskonference.

En gruppe elever fremstiller papyrus 

i forbindelse med deres projekt i 

Forskerpraktik.

Cecilie Badino Vielwerth 3k  

(Cecilie præsenterer sammen med Sara, 

Aisha og Magnus gruppens poster om 

Superceller) 

”Jeg valgte at være med i 
forskerpraktik, fordi jeg ønskede 
et mere detaljeret indblik i en 
forskers hverdag. Igennem dette 
projekt arbejder man nemlig i tæt 
samarbejde med forskeren og bliver 
ledt ind i deres arbejdsprocesser 
og tankemønstre. Projektet giver 
mulighed for at afprøve sige selv i 
rollen som forsker på en måde, som 
man ellers ikke ville opnå gennem 
den normale undervisning. Så til dig, 
der tror, at du måske har en forsker 
gemt i maven, kan jeg anbefale dette 
praktikforløb på højeste plan”.
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Nørre ud i verden – og verden ind på Nørre
Internationaliseringen har mange udtryk på 
Nørre G. Mest tydeligt er det, at vi rummer den 
anerkendte og prestigefyldte engelsksprogede 
International Baccalaureate ungdomsuddannel-
se, hvor vi hvert år har ca. 150 elever fra alle 
steder i verden. Det betyder, at man ofte hører 
engelsk på gangene, og at vi også har arrange-
menter for både IB og for stx-eleverne. 

Vi samarbejder med en række skoler forskellige 
steder i verden. De fleste er knyttet til studie-
retninger med særlige fagkombinationer. Disse 
ture gøres billige ved, at man bor privat. Det 
kan være et fantastisk kulturmøde og sprog-
ligt udviklende at bo hos en familie i et andet 
land og selv have en boende efterfølgende. Al-
mindeligvis afvikles vores studieture for under 
4500 kr. Et par er dog noget dyrere. 

INTERNATIONALISERING

Første besøg fra Indien i 2019. 15 elever 

og to lærere kom fra JBCN International 

School i Mumbai.



International aften
Som øvrige år afviklede vi i november en ”In-
ternational Evening”. Nørre G. er bl.a. kendt for 
at være en IB World School ved at huse den in-
ternationale, engelsksprogede ungdomsuddan-
nelse International Baccalaureate med omkring 
150 elever fra mere end 30 forskellige lande, og 
den bidrager stærkt til gymnasiets livlige inter-
nationale atmosfære.

Aftenen organiseres af de engagerede internati-
onale elever selv, og også i år kunne man smage 
dejlig mad fra alle verdensdele, høre meget for-
skellig musik, opleve mangfoldige nationale og 
lokale traditioner og i øvrigt nyde interessant 
og spændende underholdning. Skolen opfatter 
denne aften som et vigtigt bidrag til den inter-
kulturelle forståelse og gensidige respekt.

Godbidder fra alle verdens 

regioner.

Kinesisk dans med Xinru Liu 2i  

og Erica May Bernardo 2i.

Indisk dans med Vidisha Sinha 2i,  

Diksha Sharma 1j, Harjas Preet 2i, 

Shradda Bhattarai 1i.



014NØRRE GYMNASIUMS 
VENSKABSSKOLER

Qinhuangdao 

Eksperimental High 

School i Kina. Her er 

det fagene samfundsfag 

og historie, som er 

omdrejningspunktet. 

Historie får gerne en 

kinesisk toning.

Lycée Jean Bodin, Angers, 

Frankrig. Det er klasser 

med fransk – gerne på 

Aniveau, som udveksler. 

Duborgskolen, Flensborg, 

Tyskland. Samarbejdet her 

gælder især for elever, som 

har tysk på Bniveau.

Colegio Claret, Don 

Benito, Spanien.  

Det er en klasse med 

Spansk A, som udveksler 

med denne skole.



Walt Whitman High 

School, Washington, 

USA. Det er ofte 

engelsk, samfundsfag 

og drama klasser, som 

udveksler: nogle gange i 

forbindelse med et besøg 

i New York, hvor vi har 

særlige forbindelser til 

dramaaktiviteter.

Friedrich Engels 

Gymnasium, Berlin, 

Tyskland. Det er både 

klasser med tysk og med 

naturvidenskab, som 

udveksler med denne skole.

University High School, 

Melbourne, Australien.

Wilson High School, 

Washington, USA. Det 

er også klasser med 

samfundsfag og engelsk, 

som oftest udveksler med 

denne skole

Lidt kortere ophold 

gennemfører vi med vores 

partnerskoler i Frankrig: 

SaintMichel de Piopus 

i Paris og Jean Bodin i 

Angers.

I 2019 har vi påbegyndt 

et samarbejde med JBCN 

International School i 

Mumbai, Indien. 15 NG

elever udveksler med 15 

fra Mumbai i 8 dage. Det 

har været en stor kulturel 

oplevelse for alle. 

Gymnasium Carolinum, 

Neustrelich, Tyskland. 

Også her er det oftest 

klasser, som har tysk, der 

udveksler.
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Det er en kæmpe oplevelse at være i Mumbai på udveksling!
“Vi har selv haft indere boende hos os først, hvor 
vi viste dem alt det bedste af København, og 
var vi i Mumbai, hvor vi i den grad oplevede en 
helt anden kultur og samfundsopbygning. Byen 
Mumbai er fyldt med kontraster, og er en direkte 
modsætning til Københavns pæne gader.

På udvekslingen har vi set sammenfaldne byg-
ninger foran skyhøje skyskrabere. Vi har set ste-
der, hvor nogle af de fattigste arbejder og bor, for 
derefter selv at sætte os ind i en bus med aircon-
dition og overflod af mad. Vi har mødt de rigeste 
og fattigste folk og oplevet, hvor splittet et sam-
fund kan være. Vi har oplevet overbefolkning - 

især i den dyttende trafik, hvor vi i den grad også 
har lært at se os for.

Vi har også set templer, hørt om religionerne, 
mødt spirituelle folk og forstået hvordan alle 
menneskerne kan være tolerante overfor hinan-
dens forskelligheder.

Så hvis du har lyst til at opleve grineren indiske 
reklamer, spise lækkert indisk mad, høre en hu-
lens masse bollywoodmusik og i allerhøjeste grad 
opleve noget, der på ingen måde minder om de 
vante rammer på Nørre, så skal du HELT KLART 
overveje at ansøge til denne udveksling!”

ELEV- 
UDVEKSLINGER

Luna og Freja sammen 

med udvekslingsgruppen i 

Mumbai.

Vi har tradition for at mindre grupper af elever 
udveksler med elever fra nogle af vores forskellige 
venskabsskoler. Således har vi et samarbejde med 
University High School i Melbourne, Australien, hvor vi 
sender en lille gruppe elever til i 2 måneder, hvorefter 
disse elever modtager den elev, de har boet hos i 2 
måneder. Lidt kortere ophold gennemfører vi med 
vores partnerskoler i Frankrig og Indien.

På to måneders 
udveksling i 
Melbourne
„Jeg har fået meget ud af dette ud-
vekslingsprogram, så mange ople-
velser personligt, fagligt og kultu-
relt. Det at møde en anden kultur 
på så tæt hold har været virkeligt 
spændende og sjovt, men jeg fø-
ler, at jeg er faldet lige ind. Jeg er 
så taknemmelig for dette udveks-
lingsprogram. Jeg vil altid have et 
helt specielt forhold til Australien 
og især Melbourne, og jeg skal til-
bage på et eller andet tidspunkt“.

Katinka Emilie Tang Christensen. 



SPROGTUR TIL LÜBECK

Hvert år i foråret tager alle tyskelever i 
1g på en bustur til Lübeck som en del 
af undervisningen.

Turen starter fra Nørre Gymnasium kl. 5.45 og 
alle er tilbage samme aften kl. 19 efter et ophold 
i Lübeck fra ca. 10-15. Det er en lang dag, men 
alle får meget ud af at have en hel dag afsat til 
’hands-on’ sprogundervisning.

I Lübeck bliver eleverne guidet rundt af deres 
lærer og skal undervejs løse forskellige opgaver 
i aftalte grupper. I 2018 skulle grupperne f.eks. 
lave film med interviews af lokale borgere i 
byen.

http://www.norreg.dk/sites/default/files/wysiwyg-upload/1g_lubeck_2018_filmprojekt.pdf


018ELEV - 
AKTIVITETER

Af det årlige ressourceregnskab fremgår det, at 
de væsentligste årsager til at søge ind på Nørre 
Gymnasium er studieretningen, skolens ry og 
anbefaling fra tidligere elever. Et af de elemen-
ter, som eleverne til stadighed fremhæver som 
karakteristisk for det at være elev på Nørre G, 
er oplevelsen af en ”stærk rummelighed”. Ele-
verne kommer fra meget forskellige områder 
og fra meget forskellige vilkår og kulturer, men 
næsten alle komme med en lyst, en åbenhed og 
en udbredt accept i forhold til at rumme andres 
forskelligheder. 

Denne rummelighed suppleres med en høj grad 
af engagement. Utroligt mange elever på Nørre G 
deltager i de mange aktiviteter, som tilbydes 
uden for selve undervisningen. Det betyder, at 
eleverne mødes på tværs af klasser, interesser 
mv. 

Denne kultur, som er ganske markant, socia-
liseres især videre gennem en velfungerende 
tutorordning, når nye 1g-klasser skal starte.

Nørre G har hvert år et 

stærkt elevråd.



ELEVDEMOKRATI 
OG ELEVRÅD
Elevrådet afholder i skolestarten en fællestime 
for eleverne i 1g, hvor de nye elever kan stifte 
bekendtskab med og evt. melde sig til de man-
ge forskellige udvalg, som er en del af elevrådet. 
Herefter holder elevrådet en hyttetur for med-
lemmerne, hvor årets opgaver og arbejde drøftes.

Elevrådet er repræsenteret i alle skolens udvalg 
og projekter, som har direkte betydning for ele-
vernes egen trivsel og medindflydelse. Rådet 
har eget mødelokale.

I 2017 gennemførte elevrådet en 
meget omfattende Undervisnings-
miljøvurdering (UMV), som kan 
læses på skolens hjemmeside. Rådet 
har desuden afviklet ”Analog uge” 
(computerfri undervisning), fore-
drag om stress og om digital mob-
ning o.m.a. Således arbejder elevrå-
det meget selvstændigt, men også i 
tæt dialog med skolens ledelse.

OPERATION 
DAGSVÆRK
Nørre Gymnasium har hvert år en meget stor 
og meget aktiv gruppe, som afvikler Operation 
Dagsværk. Gruppen sørger for en grundig in-
troduktion, ofte med fællestimer omkring årets 
projekt. Gruppen afholder også en OD-aften: 
en fest, hvor overskuddet indgår i det samlede 

bidrag. Med meget få undtagelser har Nørre 
Gymnasiums elever været blandt de allermest 
indsamlende i landet. 

I 2019 gav næsten 700 elever en dags arbejde til 
handicappede børn i Uganda.

Operation Dagsværks 

organisationsgruppe 2019

Som optakt til Operation Dagsværk 

arrangerer ODgruppen maling af hænder 

på Nørre G’s ODvæg i kantinegården.
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Caféudvalget er et af de mere afslappede og hyg-
gelige udvalg. Vi laver arrangementer lige efter 
skole nogle fredage i løbet af året, hvor man kan 
nyde hinandens selskab. Man kan leje spil i ba-
ren og slå sig ned i en sofa eller rundt om et bord 

med sine venner, og nyde enten en øl eller en 
sodavand. Det er en mulighed for eleverne til at 
være med til at holde et arrangement, hvor der 
er mere fokus på samvær og hygge end på end 
alkohol og fest.

CAFÉ- 
UDVALG

„Caféudvalget skaber venskaber på 
tværs af klasser og årgange og det er 
en af de ting, der er med til at gavne 
det gode miljø, vi har på Nørre G.“

Marie 3c  

(medformand for caféudvalget).



FESTUDVALG

KUNST- OG 
KREAUDVALG

I festudvalget arrangerer vi 5-6 fester om året 
for Nørres elever, hvor alle kan komme og hyg-
ge sig. Vi står i festudvalget for at skabe nogle 
fede rammer for skolens fester, hvilket vil sige 
at, vi sørger for vagter, musik og fotografer. Vi 

gør meget for at hygge os i udvalget, så alle føler 
sig velkomne og kan være med. Så hvis du er 
klar på at tage ansvar for og have indflydelse på 
skolens fester, glæder vi os til at tage imod.

Her mødes elever på tværs af klasser og årgan-
ge om alt fra vægmalerier til perleplader og 
kastanjedyr, og om man så er den nye Picasso 
eller bare tegner tændstikmænd, så mener vi, at 
vi kan lære en hel masse af hinanden.

Tidligere har udvalget bl.a. arrangeret en 
croquis- aften, hvor alle interesserede havde 
mulighed for at komme og hygge og lære at teg-
ne croquis.

Kan du lide fest, farver og musik? 
Så er festudvalget stedet for dig. 

På Nørre har vi mange kreative 
elever, og Kunst- og Kreaudvalget 
skaber et rum for kreativ udfol-
delse med fokus på fællesskab og 
rummelighed. 



En helt særlig fest er årets FLE – festen, hvor 
forældre, lærere og elever deltager sammen. 
Det samlede deltagerantal løber ofte op i 2000. 
Her spiser klasserne først hver for sig, hvorefter 
der danses Lanciers i multihallen: 3.g eleverne 
først, efterfulgt af 2.g og 1.g eleverne. Endelig 
danser forældrene Lanciers. Skolen har hvert år 
sit eget Lanciersorkester, så dansen foregår til 
levende musik. 

Når dansen er færdig, tager eleverne ind til byen 
til et forudbestilt sted, mens forældrene kan bli-
ve tilbage og lytte til – og danse til – Nørre G 
All Stars: et orkester med 15-17 medlemmer, 
som alle er tidligere lærere og elever.

022FLE 
FORÆLDRE,  
LÆRERE OG 
ELEVER



Koret engagerer mange elever – her fra 

teaterkoncerten ”Vejr og vind” 2018.

Fagene drama, dans og billedkunst 

bidrager også, når vi opfører musical.

KOR

Hvert år dannes et frivilligt kor på tværs af 
årgange og klasser. Koret ledes af to af skolens 
musiklærere og de fleste arrangementer laves 
direkte til koret, som typisk arbejder med 3-4 
projekter i løbet af året. Korarbejdet omfatter de 
fleste genrer, såvel a cappella som med klaver-
akkompagnement, og koret optræder både til 
skolens koncerter og til koncerter udenfor mu-
rene, f.eks. kirkekoncerter som kulmination på 
større projekter. De sidste år har koret foretaget 

en årlig koncertrejse til udlandet (Irland, Tysk-
land) og i forlængelse heraf afholdt afslutnings-
koncerter. Koret deltager ind imellem også i in-
tergymnasiale projekter, senest Elverskud med 
Copenhagen Phil. Koret udgør endelig grund-
stammen i skolens teatermusikalske projekter, 
som varierer mellem historiske rockmusicals og 
omarbejdninger af eksisterende teaterkoncerter 
eller helt nye tematiske projekter.

Musik betyder meget på Nørre G. Ud over studieretningerne 
med musik er mange elever engageret i sang og spil i fritiden.
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”Hvert år laver Nørre Gymnasium en skole teaterforestilling, 
som gør brug af elevernes evner inden for musik og drama, 
idet de selv skaber scener med hjælp fra dygtige lærere og 
gamle elever. Det er en langvarig kreativ proces, som i sig selv 
kræver en masse engagement og målrettethed fra den enkelte.

For mig handler projektet ikke kun om teater og musik, men 
om at overskride ens grænser og udføre ting, som man ikke 
førhen har kunnet forestille sig. Man får muligheden for at 
medvirke i noget større og danne netværker og nye venska-
ber på tværs af klasser, hvilket (i hvert fald for mig selv) i 
høj grad har gavnet min sociale trivsel på Nørre. Jeg er der-
for Nørre Gymnasium dybt taknemmelig for at støtte op og 
opfordre eleverne til at tilmelde sig kreative koncepter, som 
giver blod på tanden og øger ens kunstneriske færdigheder”.

”Jeg valgte at aflægge audition til skoleforestillingen i år, for-
di jeg var med sidste år, og det var en helt speciel oplevelse. 
Alle involverede var professionelle og engagerede og så havde 
vi det virkelig sjovt. Det er virkelig fedt at kunne skabe noget 
sammen med nogen, der er lige så engagerede som en selv, og 
så er det et godt afbræk fra den normale undervisning.

Vi startede op efter efterårsferien og mødes ca. en gang om 
ugen. Dette kørte indtil efter jul, hvor der kom et par mere 
intensive øve-weekender, hvor stort set hele forestillingen 
kom på plads. Det var nogle lange dage, men det var virkelig 
sjovt og hyggeligt og gav en fed gruppefølelse med resten af 
ensemblet. Efter det spillede vi hele fire dage i træk, hvilket 
var virkelig fedt at få lov til. Jeg har fået nye venner og be-
kendtskaber på tværs af klasserne og en masse erfaring med 
drama-faget. Det er et godt afbræk fra hverdagen og en vir-
kelig god oplevelse”.

Helena Lystbæk Christiansen

(Det er Helena, som står til venstre).

Ida Oxager 

(Det er Ida som står forrest i midten).

TEATERKONCERT 
OG MUSICAL



Nørre G’s Showband er et orkester, som består af lærere og 
elever, der mødes og øver hver onsdag i 4. modul i. 

Orkesteret består af en rytmegruppe med gui-
tar, bas, keyboard, trommer, congas og evt. tim-
bales, samt en blæsergruppe med diverse saxer, 
trompeter, tromboner, klarinetter mv. 

I reglen optræder orkesteret med 3-4 sangere, 
som ofte går under betegnelsen Nørre Sisters. 

Repertoiret er funk, soul, jazz, blues, R&B, world 
music (salsa, soca, reggae, afrikansk highlife osv.) 

– kort sagt musik med gang i! Repertoiret er nyt 
hvert år og orkester-arrangementerne tilpasses 
de aktuelle medlemmer i ensemblet både hvad 
angår ensemblespil og soloer.

Orkesteret spiller til morgensamlinger, bandaf-
tener, caféaftener mv. samt diverse koncerter og 
større begivenheder på skolen, og har gennem 
årene også haft større jobs uden for huset.

SHOWBAND

Bjarne Weidick etablerer hvert år store og 

stærke showbands.
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Nørre G deltager i en lang række gymnasie-
konkurrencer og afholder derfor også frivillig 
idræt i relation hertil. Det er typisk de kendte og 
traditionelle idrætsdiscipliner: fodbold, basket-
ball, volleyball.

Men idrætslærerne har i en årrække og med 
stor succes afviklet såkaldte ”Nørre Games” en 
klassekonkurrence i en række traditionelle og 
utraditionelle discipliner. Denne turnering af-
vikles hen over hele året. 

Endelig afholdes en forrygende idrætsdag i sep-
tember, hvor alle klasser også konkurrerer i tra-
ditionelle og utraditionelle discipliner. Eleverne 
er udklædte og stemningen altid høj. Det er en 
af de dage, som skaber en positiv og engageren-
de kultur.

FRIVILLIG 
IDRÆT

Idrætslærerne fører an i  

opvarmningen med afrikanske  

rytmer til idrætsdagen 2019 

Og klasserne er fantasifuldt udklædt efter 

hver deres gennemførte tema



Fabian 3i 

(Fabian er nr. 4 fra venstre bagest)

LOFTMAFIA
”Loftet er fed mulighed for at få brugt nogle af 
de træningsmaskiner som Nørre har til rådig-
hed. Det er romaskiner, løbemaskiner, cross 
trainers og cykel-maskiner. Man må ikke glem-
me de almindelige maskiner, hvor man kan træ-
ne ben, arme og core. Loftet har et stort udvalg, 
som rammer enhver træningsform. Uanset om 
man er til konditionstræning eller styrketræ-
ning, så har loftet det, der skal til for at lave et 
fyldestgørende træningspas. 

En fed ting ved loftet på Nørre er, at man mø-
der mange fra skolen, som man måske ikke lige 
kender. Man får skabt nogle nye bekendtskaber, 
man får en træningsmakker. Det er en superfed 
måde at lære andre elever at kende på.

Vi er et lille udvalg, som kalder os for loftmafia-
en. Og selvom det hurtigt kan lyde farligt, så er 
vi der bare for at hjælpe jer gennem træningen, 
og for at der holdes styr på det. Vi træner selv, 
så har man lyst til en sludder, eller hjælp til en 
øvelse, så kan man bare tage fat i en af os. Vi 
er der typisk 2 ad gangen både drenge og piger 
alle ugens hverdage. Vi er der i 5. modul (15:40 
-16:40). Vi i loftmafiaen ser frem til, at I har lyst 
til at joine os. Og så hiv jeres venner og ven-
inder med op på loftet, så I kan få f lere muller 
på armene, komme i bedre form eller bare for 
at holde formen ved lige. Vi i loftmafiaen ser i 
hvert fald frem til at tage imod jer”. 

Volleyball at Nørre Gymnasium is for anyone 
who loves team sports, even if you are not an 
expert at volleyball. I personally look forward 
to spending every Tuesday with a sport that I 
love and people who I can now call my friends. 
When I started, I was instantly accepted into 
the community of the volleyball team and felt 
very welcome. The light-hearted nature of the 
practice means no one is left behind.



028FRIVILLIG 
BILLEDKUNST

Hver uge afholdes frivillig billedkunst. Her kan 
alle skolens elever komme og arbejde med deres 
egne værker eller man kan få hjælp af en lærer, 
hvis man har nogle særlige ting, man vil prø-
ve kræfter med. Det kan være alt fra tegning, 
maling, at lave skulptur, tryk mm. Vi har lige-
ledes computere med Photoshop, hvis man vil 
arbejde med foto. Kun fantasien sætter grænser. 
I frivillig billedkunst kommer mange elever 
fra IB, som i forbindelse med deres CAS-akti-
viteter kan lave udøvende kunst. (Der er her 
et fint samarbejde mellem Visual Art i IB og 
billedkunst i stx.) Herudover planlægger vi ud-
stillings- og museumsture. Det er en populær 
aktivitet, som tiltrækker mange.

Billedkunst afvikler også årligt en ”Billedkunst-
nat”, som er en eftermiddag/aften, hvor en 
kunstner inviteres ud og fortæller om sin kunst 
samt sætter en workshop i gang med inspiration 
i sin egen kunst. Herefter arbejder alle billed-
kunsteleverne intenst sammen med kunstneren 
om et fælles værk. Vi har haft kunstnere som 
street art-kunstneren Husk Mit Navn, Elisabeth 
Toubro, som har lavet scene-og søjle-installati-
onen i Foyeren, og sidste år lavede performan-
cekunstneren Sophie Dupont en performance 
med alle billedkunsteleverne, hvor det værk, 
der kom ud af det kan ses på gangen ved billed-
kunst.

En elev er i gang med at tegne Michaels 

Kviums deforme og forvrængede kroppe 

efter at have hørt et oplæg om kropsidealer 

gennem tiden.

Elever som er med i etc performancen 

”Marking Breath”, hvor de hver gang 

de trak vejret skulle lave et mærke i en 

kobberplade. På denne måde blev deres 

immaterielle åndedrag materialiseret 

i kobberpladen. Alle elevers ”Marking 

Breath” plader kan ses på gangen ved 

billedkunst.



”Jeg nyder at deltage i frivillig billedkunst (IB: CAS Art) 
fordi det ansporer en individuel og kreativ tilgang til 
kunsten selvfølgelig. Dette gør, at skolelivet bliver mindre 
stressende og elever oplever at kunne fordybe sig i et 
projekt uden at bekymre sig om karakterer eller præstation. 
Den frivillige billedkunst giver muligheden for at dyrke 
en metodik, som kan bruges i mange aspekter i livet. Den 
frivillige billedkunst foregår på den måde, at man som elev 
dukker op og begynder eller fortsætter et projekt. Der vil 
være lærere tilstede, som kan give gode råd, som bygger 
på elevens egen kreative tænkning. Det, at deltage i den 
frivillige billedkunst, giver mig personligt en del glæde 
og lettelse i mit liv, da det fungerer som en afstressende 
aktivitet samt en aktivitet, som sætter andre tanker i gang. 
Det giver en rar afveksling fra det sædvanlige og mindre 
kreative skoleliv. Muligheden for at lave kunst uden for 
modulerne giver mig et ekstra spark energi og entusiasme 
som giver ekko i mine andre fag”.

Clara Elberling IB.

Performance og billedkunstner Claus 

Ejnar laver en performance for nogle 

billedkunsthold i tilknytning til de af hans 

værker, som er udstillet på Nørre G
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Eleverne producerer film i medie fags
undervisningen. Men det sker også i 
fritiden, idet medie fagseleverne kan 
få adgang til skolens redigeringsrum. 
Hvert år afholder mediefagslærerne 
en filmfestival, hvor der i bedste 
festivalstil uddeles priser: af publikum, 
af tidligere elever, af lærerne og ikke 
mindst af årets æresgæst.

AT PRODUCERE  
FILM



Dans udbydes på Nørre Gymnasium 

som et selvstændigt fag og indgår i flere 

sammenhænge.

I lighed med filmfestivalen afholder vi en dansefestival og en 
dramafestival, hvor eksamensproduktioner vises frem. Vi har 
mange særdeles dygtige elever, som optræder her.

På Nørre G tilbyder vi som et af få gymnasier i 
landet dramatik på B-niveau. Med dramatik på 
B-niveau i et treårigt forløb inviterer vi gennem 
intensiv skuespiltræning til fordybelse i teatret, 
i skuespillet, i teaterhistorien og din udvikling 
som skuespiller. Dramatik på B-niveau giver 
oplevelser af unik karakter, og du vil opleve, 
at faget booster din personlige udvikling uan-

set om du stræber efter at arbejde professionelt 
med skuespil, bare er nysgerrig på faget og dets 
historie, eller du gerne vil styrke dit udtryk i 
mundtlige præsentationer. I dramatik B tilegner 
du dig en række værktøjer, viden om metoder 
og teaterhistorie og forskellige skuespilteknik-
ker. Det er fuld fordybelse i teatret, skuespillet 
og i din udvikling.

DANSEFESTIVAL OG 
DRAMAFESTIVAL



032MODEL  
UNITED 
NATIONS

Model United Nations er en 
verdensomspændende organisation, 
som fungerer som en simulering 
af FN for unge på engelsk. Skolens 
MUN-klub har primært fokus på at 
forberede sig til konferencer på andre 
skoler. Man tager rollen af et andet 
land og diskuterer og giver forslag til 
løsninger på globale problemstillinger. 
På Nørre G. er vi hvert år selv værter 
for en MUN-konference. 



”Nørre’s miljøklub har stor fokus på at 
gøre en forskel for miljøet. Der bliver 
afholdt mange forskellige projekter 
i løbet af året, hvor vi prøver at få så 
mange elever med så muligt. Man 
får mulighed for at få tilknytning til 
hinanden på tværs af årgange, og der 
er rig mulighed for at få indflydelse på 
klubbens udvikling og fokus.

Som miljøklub er vores fokus at 
sprede bevidsthed om, hvad man 
som individ eller skole kan gøre for 
at bidraget til løsningen på, hvad der 
ellers kan fremkomme som en meget 
overvældende problemstilling. Vi 
har ugentlige møder, hvor vi både 
arbejder på langsigtede samt event 
projekter. Vores møder foregår på 
engelsk så alle har en mulighed for at 
være med.

Vi har det rigtig hyggeligt og det 
er sjovt at arbejde med forskellige 
initiativer, hvorved man kan sprede et 
budskab på en positiv måde og støtte 
gode organisationer”.

NØRRES MILJØKLUB 
(Nørre’s Enviromental Club)

Nada 3i for Miljøklubben 
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Sammen med Sankt Annæ Gymnasium, Aure-
høj Gymnasium og Ingrid Jespersen Gymnasi-
um danner vi de fire KULT-gymnasier. Det står 
for KUnst og KULTur og markerer, at vi har en 
stærk profil på det kunstneriske og kulturelle 
område. KULTs hovedformål er elevernes møde 
med kunsten og kunstnere inden for forskellige 
kunstneriske felter som musik, litteratur, billed-
kunst, design og arkitektur, drama, film mm. I 
KULT-projekter er der altid en praktisk dimensi-
on, der giver eleverne en mulighed for at arbejde 
med kunstneriske og kreative processer sammen 
med en professionel kunstner eller institution. 
Hvert år har vi et forfattermøde, hvor en dansk/
nordisk forfatter indgår i en skriveproces med 
eleverne, vi har dramaworkshops, hvor elever-
ne arbejder sammen med manuskriptforfattere, 

dramatikere, instruktører, vi har arkitektur og 
design-projekter, hvor vi fokuserer på bæredygti-
ge løsninger og materialer, og ligeledes samarbej-
der vi fast med CPH:DOX, hvor eleverne ser de 
nyeste dokumentarfilm og efterfølgende arbejder 
sammen med en dokumentarinstruktør om at 
lave en lille dokumentarfilm. En nylig tradition 
er den årlige KULT-café, som er arrangeret af 
eleverne selv. Her mødes elever fra de 4 skoler og 
holder en fælles café, hvor elevernes egne kunst-
neriske indslag er omdrejningspunktet, såsom 
musik, filmfremvisninger, poetry slam, kunstud-
stillinger mm. Dette er blot nogle få af de mange 
projekter, vi har hvert år, hvor vi søger at få kun-
sten ind i klasserummet og klasserne ud i verden. 
Man kan læse mere om KULT på kultgym.dk

Årets KULTforfatter 2018 var Caspar 

Eric, som her hører, hvad nogle af eleverne 

har skrevet i skriveworkshoppen.

Arkitekturprojekt, hvor 150 billed

kunst elever samarbejdede med Den 

Skandinaviske Designhøjskole og 

Københavns Hovedbibliotek om at lave et 

nyt forslag til ombygning af biblioteket.

Astrid Kofoed Nielsen og Carl Villads 

”Det har givet os en masse fede oplevelser 

og workshops i vores undervisning! Alt 

lige fra afrikansk kor fra lokale stammer, 

til en koncert med symfoniorkester med 

over 200 sangere og Nørres eget kor  og 

så selvfølgelig også den årlige KULT

café, hvor der er alt fra livemusik og 

kunstudstillinger, til dramaworkshops 

og filmforevisninger. KULT er med til at 

give et væld af muligheder, til at udfolde 

sin kreativitet, på lige den måde man selv 

ønsker det!”

400 elever deltog i korworkshop i 

forbindelse med KULTs 10års jubilæum .

Stemningsbillede fra KULTcaféen.

KULT 
KUNST OG  
KULTUR



CAS-programmet i IB (Creativity, Action and 
Service) fordrer, at eleverne yder en frivillig 
indsats. Udgangspunktet er, at man som ung 
skal erkende, at man er privilegeret i og med 
at man får uddannelse og at man derfor også er 
forpligtet til at gøre noget godt for andre og at 
der ligger et væsentligt dannelseselement i at 
engagere sig aktivt i sin omverden. 

Det samme udgangspunkt har man haft i un-
dervisningsministeriet, hvor man i en årrække 
har støttet ”Frivillighed”. 

Nørre Gymnasiums elever er i vid udstrækning 
engageret i ”frivilligheden”. De store NGO- 
organisationer kommer gerne og rekrutterer 
elever, som vil deltage i indsamlinger mv. 

I de sidste år har vi haft et samarbejde med 
Tingbjerg Skole, hvor vores elever en gang om 
ugen hjælper med lektier. Der kommer desuden 
mange projektinitiativer fra eleverne selv.

FRIVILLIGHED  
OG CAS I IB
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