
Studenteressay 2009 

Det siges, at hver anden årgang er god og hver anden dårlig, og alle synes selvfølgelig altid, at det er de andre, der er 
de ”dårlige”, og dem selv, der er de ”gode”. 
Jeg har nu gået på Ordrup Gymnasium i 3 år. Og jeg er slet ikke i tvivl. Årgang 09 – min årgang - var helt sikkert den 
bedste!  

For årgang 09 var den årgang, der d. 16. august 2006 brugte hundrede år på at ”dresse” op til vores første skoledag 
for derefter en time senere at male skæg i ansigtet og klæde os ud som svedige truckere.  

Vi var den årgang, der sammen med lærerne måtte knokle med Bertel Haarders seneste påfund AT, AP, NV og den nye 
karakterskala, som ingen rigtig kunne vænne sig til. 
Vi var den årgang, der fik Ole Pinholt, vores vicerektor, til at ligge søvnløs om natten af frygt for, at ingen af os 
nogensinde ville blive studenter. 
Vi var en årgang, der havde et utrolig stærkt sammenhold; en årgang med elever, der på forskellig vis udmærkede sig 
ved at vinde priser, skabe nye udvalg på skolen og sætte gang i gadefestivalen, som igen i år blev en stor succes. 
Og nu er vi så den årgang, der den 26. juni 2009 dimitterede i hvide kjoler og jakkesæt med den fine rød-hvide hue på 
hovedet som tegn på, at vi klarede os igennem tre dejlige, men til tider hårde, år på Ordrup Gymnasium!  

For selvom det har været dejlige år, har vores skoletid på ingen måde udelukkende været en dans på roser. Den meget 
ambitiøse side af OG har gjort især 3.g utrolig krævende, men jeg er sikker på, at de utallige timer med lafferkurver, 
kongruensregler, bioteknologi og integralregning nok skal vise sig nyttige i vores videre liv...  

På studietur med en Europaklasse  

Personligt kom jeg fra en fagligt meget stærk privatskole, men jeg befandt mig ikke så godt i min klasse. Derfor var jeg 
fagligt godt rustet til gymnasiet, men fik derudover en helt ny oplevelse af det at gå i skole. Jeg endte nemlig i 3.R – en 
klasse fyldt med imødekommende og venlige mennesker, der i den grad havde forstået idéen bag OG-ånden. Fra at 
være utrolig genert og temmelig indadvendt blev jeg på stedet accepteret af de 26 mennesker, som jeg skulle tilbringe 
resten af min gymnasietid sammen med og blev meget mere udadvendt, åben og... glad! Og det blev kun bedre og bedre 
jo tættere, vi kom på hinanden og jo flere ture, vi deltog i. 3.R er nemlig, helt specielt for Ordrup Gymnasium, en af de 
to Europaklasser, der rejser hvert år og udveksler med udenlandske elever, så allerede i 1.g var vi på udveksling i 
Krakow. Det var en tur, der gik over i historien. Vi så måske omkring en milliard kirker, vågnede op med cheeseburgere 
i tasken og sang Karaokee på polsk. Vi måtte sågar også undvære vores elskelige dansklærer på turen til Auschwitz, 
fordi hun blev væk og ikke havde nogen telefon (Vi fandt hende heldigvis senere :)  

I 2.g gik turen så til Trento, en smuk bjergby i Italien, og her boede vi hos de italienere, som vi udvekslede med. Det var 
virkelig hårdt og krævende at snakke med nogen, der på ingen måde var på niveau med os i engelsk, men vi lærte en 
masse om en helt anden kultur end den danske, og lærte en helt anden form for teenagere at kende. På grund af den 
massive sprogbarriere, som vi måtte kæmpe med, opstod der en masse misforståelser, og vi blev nødt til at finde alt, 
hvad vi havde af fremmedsprog og kropssprog frem for at gøre os bare nogenlunde forståelige.    

I 3.g måtte vi desværre indse, at det var vores sidste tur sammen, men vi glædede os jo samtidig meget til at opleve 
Bruxelles i hjertet af EU. Europaklassen har samfundsfag på A-niveau, og derfor var vi jo som børn i en slikbutik i 
denne storslåede by, hvor vi besøgte både Kommissionen, Europaparlamentet og Ministerrådet og om aftenen smagte 
lidt på belgiske øl - og øl, det er belgierne altså gode til!  

OG-ånden  

Ud over studieturen i Bruxelles var 3.g også et år, hvor vi virkelig fik mulighed for at finde nye venner på tværs af 
klasserne. På vores valghold fandt vi mennesker, som vi måske ikke lige havde opdaget de andre år, og vores 
vennekreds på OG blev yderligere udvidet.  Vi kendte allerede en masse forskellige fra dag ét på grund af OG's 
grundforløb, hvor man fjoller rundt i grupper på tværs af klasserne og lærer både elever fra eget og andre klassetrin at 
kende. Til festerne fik vi snakket med endnu flere, og hurtigt voksede venskaberne, så man til hver fest bare kunne gå 
rundt og hygge sig med alle. Især temafesterne har været et stort hit særlig omkring fastelavn og jul, hvor alle altid har 
gjort enormt meget ud af deres udklædning. For ikke at tale om gallafesterne, der jo er hvert års højdepunkt – især 



festen her i 3.g, hvor vi spiste middag med lærerne, var fuldstændig genial. Så får man også en chance for at lære sine 
lærere bedre at kende, uden at man absolut skal diskutere Platon eller bøjning af tyske verber. På den måde får man 
også et nært forhold til alle sine lærere, og de er ikke kun de strenge mennesker, der stjæler ens frihed ved at give 30 
siders samfundsfag for. Både lærere og elever har helt bestemt holdt OG-ånden i live og jeg er ikke i tvivl om at den vil 
hjemsøge OG mange, mange år endnu – heldigvis!  

Uundgåelig metamorfose  

På grund af festerne, studieturene og den helt almindelige skoledag fik jeg en dagligdag fyldt med kendte og glade 
ansigter. Det bliver meget underligt at skulle forlade det, som er blevet en rar, tryg og elsket del af min hverdag. Mine 
tre år på OG er gået uhyggeligt hurtigt, og selvom jeg gerne ville tage et par år mere med de samme mennesker og den 
samme ånd, kan jeg ikke lænke mig til flagstangen og være gymnasieelev for evigt. Jeg har det ligesom larven i en 
tegneseriestribe, som min studievejleder fortalte mig om. Striben viser en sommerfuglelarve hos en studievejleder. 
Larven sidder bekymret i stolen over for studievejlederen og udbryder nervøst: ”Det dér med metamorfose, det er altså 
bare ikke lige mig!” Det er præcis det, jeg mener - men hvad kan man gøre? Tiden går, og en skønne dag bliver vi jo 
heldigvis sommerfugle, om vi ønsker det eller ej, og OG kan tage en stor del af æren for, at jeg bliver sådan en smuk, 
udadvendt og succesfuld sommerfugl, som jeg nok skal blive, når jeg engang vænner mig til tanken om det. Og jeg ved, 
at Ordrup Gymnasiums årgang 09 vil kigge tilbage på OG med fantastiske minder om sammenhold, fest og farver, hårdt 
arbejde og venner for livet!  

	  


