
Studentertalen 2009 

Samlet for sidste gang   

I dag er allersidste gang vi er samlet som årgang, og som elever på Ordrup Gymnasium.  

Det er den titel vi har båret de sidste tre år, og den bliver i dag for os alle sammen skiftet ud med titlen ”Student fra 
Ordrup Gymnasium 2009”. En titel som vi vil have med os fra nu af, og ligge øverst i vores rygsæk, når vi går herfra. 
Og forhåbentlig bære den lige så stolt som alle de gamle OG jubilarer, der også er med os her i dag til at fejre os!  

Vores gymnasieår har været livlige og begivenhedsrige, og vi har igennem vores tre år oplevet et OG, der har måttet 
tilpasse sig mange af de nye tiltag og ændringer, som den nye reform har medført: Det første tegn på, at vi som årgang 
skilte os ud, var den meget blandede søgning i foråret 2006, der faktisk gjorde, at vores årgang består af en meget 
forskelligartet og varieret flok.  
Denne forskellighed - og vores evne til at lære af hinandens forskelle - har gjort vores årgang meget stærk. I denne ny-
brydningstid med reformen - og udenfor denne lille boble: Finanskrise og klimakrise – så er styrke en meget vigtig 
egenskab. Styrken til at kunne holde sammen, men også styrken i at lære af hinandens forskelligheder og respektere 
dem. Det gjaldt i høj grad om sammenhold da vi mødtes allerførste gang under introforløbet og da vi som 1g’ere skulle 
etablere os som OG-elever: Jeg husker stadig det bøvl vi havde i dengang 1r om at overbevise de store og seje 3g’ere 
om, at der fandtes en R-klasse på OG – vi var godt nok den første, og selvom 3g’erne ikke havde hørt om os, så 
eksisterede vi altså!  

Gymnasiereform  

Vi har ligget lidt i læ for implementeringen af den nye reform, da årgangen over os gjorde en del af markarbejdet og 
sammen med lærerne tog de første uprøvede skridt mod ukendte fag og begreber som almenstudieforberedelse, 
naturvidenskabeligt grundforløb og elevtimer. Sidstnævnte ved jeg at mange elever har taget imod med kyshånd, da der 
nu blev lagt et ”officielt” max på hvor lang tid man skulle svede med afleveringerne derhjemme.  
Man siger jo, at man skal kunne kravle før man kan gå, og vi har haft mere tid til at kravle end den foregående årgang, 
men alligevel har vores tre år, som efterfølgeren ikke været gnidningsfrie: Vi blev på sin vis også kastet ud i reformen 
uden at kunne gå, da nogle af de erfaringer man gjorde sig med den første årgang på reformen ikke kunne nå at blive 
rettet til inden vi startede. Men de erfaringer vi har gjort os, kan vi nu give videre, så de kommende årganges 
gymnasietid bliver lettere!  

Årgang 2009  

Da jeg sad derhjemme imellem tonstunge samfundsfagsbøger og biologinoter og skulle finde ud af, hvordan jeg ville 
beskrive vores årgang, så slog det mig en gang til, at vi er en årgang, der udover at være præget af forskellighed, 
ligeledes formår at holde sammen: Vi er alle individualister, men som vi sidder her i dag, er vi en samlet årgang. Netop 
dette modsætningsforhold mellem de individuelle personer og fællesskabet ligner meget vel en ganske almindelig 
klassesituation.  
Her blev netop modsætningsforholdet mellem individet og fællesskabet understreget ved, at alle selvfølgelig kappedes 
om at blive hørt af læreren og vise og – måske - blære sig over for de andre elever i klassen. Men på den anden side, var 
det at lytte, når de andre talte, lige så vigtigt som selv at blive hørt. Sammenspillet mellem disse modsætninger, ved jeg, 
er en virkelig god evne at have, og det er en ting vi alle allerede besidder og som allerede ligger øverst i vores rygsæk, 
når vi går herfra.  

Fighterånd og sammenhold  

Alle generationer har et navn: Der var blomsterbørnene, yuppierne og jeg tager mig den frihed at kalde vores generation 
”mig-generationen” eller optimist-generationen: Det er os der er produkt af den globale optimisme efter murens fald og 
vi er opvokset med friværdien, mangel på arbejdskraft, mobiltelefonen og internettet. Vi er hverken påvirket af 
verdenskrige, oliekriser eller ideologier på afveje, og derfor besidder vi en helt unik evne til at have et meget 
optimistisk syn på fremtiden – selvom vi på det sidste hver dag er blevet bombarderet med dårlige nyheder om den 
globale finanskrise.  
Vi har en ukuelig fighterånd, som jeg synes vi kan se i alle de nye og gode traditioner vores årgang har været med til at 



skabe: Nye udvalg, indvielsen af Hallen og Gadefestivalen er måske de mere synlige beviser på det drive og gåpåmod 
vi har haft, men jeg vil også tillade mig at rose os alle sammen for både at have videreført og udviklet OG-ånden og 
gjort OG til en meget eftertragtet skole at gå på. Siden vores årgang er ansøgertallet steget meget og det er i høj grad 
også på grund af vores indsats, fordi vi har taget imod besøgseleverne og de nye 1g’ere med åbenhed, glæde og en 
masse sjov og ballade! Vi har skabt og videreført en masse fede traditioner, mange gerne vil være en del af. Og hvad 
der er vigtigst her er, at vi har været et godt eksempel for de kommende årgange og vist dem at OG-ånden i allerhøjeste 
grad stadig lever, sågar i bedste velgående, og vi overlader det nu til dem. Det nu er deres tur til at passe og passe på 
den!  

Optimist-generationen lader sig ikke kue!  

Vores	  ukuelighed	  og	  gåpåmod	  tror	  jeg	  er	  virkelige	  gode	  egenskaber,	  som	  jeg	  ved,	  bliver	  rigtig	  
vigtige	  for	  os	  i	  fremtiden,	  når	  vi	  efter	  i	  dag	  bliver	  sluppet	  ud	  i	  virkeligheden	  og	  den	  voksne	  
verden,	  hvor	  vi	  får	  brug	  for	  alle	  de	  redskaber	  vi	  de	  sidste	  år	  har	  stoppet	  i	  vores	  rygsæk:	  
Udover	  vores	  store	  faglige	  bagage,	  så	  vores	  fighterånd	  og	  optimisme,	  vores	  evner	  til	  at	  blive	  
hørt,	  men	  også	  at	  lytte	  til	  andre,	  vores	  sans	  for	  traditioner,	  men	  også	  vores	  evne	  til	  at	  tænke	  
nyt.	  Det	  er	  ting	  vi	  skal	  holde	  fast	  i!	  Men	  også	  selvfølgelig	  minderne	  om	  alt	  det	  sociale	  med	  
festerne,	  vennerne	  og	  studieturene,	  der	  især	  var	  med	  til	  at	  knytte	  os	  sammen.	  
Men	  derudover	  så	  ligger	  verden	  jo	  åben	  og	  der	  er	  stadig	  masser	  af	  plads	  i	  rygsækken!	  Derfor	  
ved	  jeg	  vi	  er	  rigtig	  godt	  rustet	  til	  den	  hårde	  verden	  uden	  for	  de	  farverige	  vægge	  og	  glade	  
mennesker	  på	  OG	  -‐	  fordi	  ”optimist”-‐generationen	  ikke	  lader	  sig	  kue!	  
Tusind	  tak	  for	  tre	  lærerige,	  festlige,	  vilde,	  (hårde)	  og	  udfordrende	  år!	  Og	  hav	  en	  kanonfed	  
vogntur!	  


