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Kære Aurehøjs venner;
Vi håber alle har nydt den helt fantastiske danske sommer. Nu er
vi kommet godt i gang igen og som altid sker der spændende ting
på Aurehøj Gymnasium. Men først vil vi gerne fortælle lidt om de
legater, som ASV uddeler.
De sidste år har vi uddelt tre legater a kr. 5.000, to til nuværende
elever og et til tidligere. Vi er meget imponerede over de
ansøgninger, vi modtager. De er højt kvalificerede og ambitiøse,
og udtrykker generelt stor viden og også medmenneskelig empati.
Det er svært at vælge, men vi prøver at vælge ansøgerne, der har
uvist noget ekstra og giver helst støtte til ansøgere, der ikke ”blot”
ønsker en finansiering af den videre uddannelse.
Ved dette års translokation valgt vi at støtte ophold, der gav modtageren mulighed for at
komme til Australien og få udvidet sin matematiske viden, der kan anvendes i bestræbelserne
på at forhindre folkesygdomme. Vi valgte også at støtte en ansøgning om køb af et instrument
og endelig en ansøgning, der gav helt ekstraordinære muligheder for at komme til USA og få
undervisning af helt specielle undervisere. Det er naturligt, at det musikalske fylder meget Legatudeling ved translokationen
også i vores verden -men som dette års uddeling viser, spænder vi også bredere end det
musiske.
Det har - som altid - været et dejligt år at være en del af bestyrelsen i ASV. Udover de
traditionelle opgaver, så arbejder vi på at forny foreningens vedtægter og på at synliggøre
foreningens arbejde og foreningens omdrejningspunkt: Det at være der for eleverne - det er
vores formål og eksistensberettigelse. Vi vil gerne sige hjertelig tak til alle dem, der har meldt
sig ind og opfordre endnu flere til at gøre det J
På den kommende generalforsamling er det - desværre - tid for os at takke af som formænd.
Vi har været utrolig glade for vores år som formænd for ASV og vi er sikre på, at der bliver
valgt en ny (eller to) god(e) formand/formænd for ASV i oktober måned.
Mange tak for denne gang.
De bedste hilsener fra;
Mika Heilmann og Kim Juhlin
Formænd for ASV

Bevisoverrækkelse

Kære Aurehøjs Venner,
Tiden er indimellem en mærkelig størrelse. Mens sommerens
solvarme fortsat mærkes som et strejf i nakken, vidner
kalenderen og skoleårets aktivitetsrul om, at efterårsferien er
lige om hjørnet. Dagen, hvor vi i solskin og til tonerne fra
Beverly Hills bød vores nye elever velkomne, er i klar erindring,
og alligevel runder 1g’erne snart grundforløbet af og fordeles i
studieretningsklasser. Mens 2g’erne for ikke så længe siden
svedte over eksamener og årsprøver, har de netop overstået
deres 3g-studierejse. Og allerede på mandag tager de nye 2g’ere
hul på efterårets traditionsrige temauge om verdensborgerskab med oplæg af kapaciteter som
Mogens Lykketoft og krav om innovative bud på løsning af verdens primære udfordringer.
Studenter 2018
Jo, hver en dag må i sandhed nydes.
Også på ungdomsuddannelsesområdet generelt har skoleårets diskussioner allerede været
fyldige. Mest central har holdningen været til et tilsyneladende ungdomskulturelt og
uddannelsesmæssigt forfald: Er succestyranniets sygdomstræk ikke efterhånden så tydelige
blandt de unge, at formålet om studieforberedelse og almendannelse trænges helt i
baggrunden?
Set fra mit sæde er svaret et rungende ’nej’! Ganske vist må vi også på Aurehøj arbejde på at
fremelske en interessebåret motivation. Og også på vores skole er det i situationer værd at
diskutere den sociale omgangsform. Men kaster man lys over elevernes samlede kapital, er
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den uendeligt meget større end det. For et par uger siden havde jeg den fornøjelse at
genopleve professor i anvendt filosofi Michael Paulsens betragtninger om dannelsesbegrebet.
Skåret ind til benet handler dannelse for ham om tre ting: kundskaber, etik og eksistens. Set i
det lys er Aurehøjs elever bestemt godt på vej. Deres faglige slutniveau lader ikke meget
tilbage at ønske. At deres godgørende ’del-ud’-udvalg er skolens største, taler et tydeligt
sprog. Og at de menneskeligt forholder sig engageret og fornuftigt til sig selv i løbet af de tre
år i gymnasiet er for mig ubetvivleligt. Tiden er med andre ord inde til andet end
ungdomskulturel dommedagstale.
Som Aurehøjs Venners møderul tilsiger, lægger vi så på torsdag lokaler til jeres
generalforsamling. I den sammenhæng ønsker jeg på Aurehøjs vegne at rette stor tak til de
afgående formænd, Mika Heilmann og Kim Juhlin. Som skole er det bestemt et privilegium
at have så dedikerede venner i ryggen, der alene ønsker det bedste for vore elever.
Med ønske om en vellykket generalforsamling og et fortsat godt samarbejde,
Anders Krogsøe
rektor
Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet kan du
afmelde det her:

Afmeld

