Nyhedsbrev oktober 2019
Nyt fra ASVs formandskab
Kære medlemmer
Det nye skoleår er kommet rigtig godt fra start, og i
ASV er vi også godt i gang med vores arbejde. Ved
foreningens årlige generalforsamling 2. oktober
blev vi genvalgt som formænd og vi glæder os til at
fortsætte arbejdet.
Stor tak til alle nye medlemmer, der har meldt sig ind i ASV og som
derigennem vil være med til at støtte op om vores arbejde og aktiviteter.
Til arbejdet har vi også brug for et par enkelte forældre, som aktiv vil være med i vores bestyrelse, da
der jo hvert år sker en naturlig udskiftning. Skriv gerne til asv@aurehoej-gym.dk, hvis du ønsker at
blive aktiv medlem.
Ved rektorindsættelsen i maj bød vi Anette Hestbæk Jørgensen velkommen til Aurehøj. Vi har siden
da haft stor glæde af samarbejdet med Anette både til vores møder og i forbindelse med
legatuddelingen ved translokationen i sommer. Her byder vi endnu engang velkommen - vi glæder os
til det fortsatte samarbejde.
Den årlige jubilæumsfest blev i år holdt den 26. april og var en stor succes med mange fremmødte.
Der blev serveret middag fra Majas kantine og efterfølgende underholdt med musik af af de to
skønne orkestre Aurehøjs Big Band og Keepi Lefti. I år var det jubilarer fra 1944-2014 med fem-års
interval, og enkelte af de helt gamle jubilarer mødte op med godt humør og de gamle studenterhuer
på hovedet. Som altid, var de første på dansegulvet.
I august måned holdt vi vores første event i år, og det var også dagen hvor vi fejrede ASV´s 75-års
jubilæum. Aftenen begyndte med de smukkeste arier fra tidligere elev nu operasanger Louise
McClelland Jacobsen, og hun blev efterfulgt af et forrygende foredrag af fremtidsforsker Liselotte
Lyngsøe. Aftenen sluttede af med en fejring af ASV' 75-års jubilæum med champagne og kransekage Opera af Louise McClelland Jacobsen
og hurraråb – en fantastisk spændende og flot aften.
De bedste hilsner
Anne-Marie Kruse og Marit Hvithamar Rystrøm
Formænd for Aurehøjs Venner ASV

Nyt fra skolen v/rektor Anette Hestbæk
Jørgensen
Nu er det allerede et halvt år siden, at jeg startede som ny rektor den 1.
maj 2019. Et tidspunkt, hvor skolen var ved at gøre klar til afslutningen af
året med sidste skoledag, eksamener og endelig translokation i slutningen Foredrag af fremtidsforsker Liselotte Lyngsø
af juni måned. Jeg kom fra en stilling som rektor ved Frederiksberg VUC &
STX, hvor jeg havde været rektor de seneste tre år.
Ud over en fortsat prioritering omkring det musiske område, så har jeg et
stort fokus på social bæredygtighed og trivsel for både elever og
medarbejdere. Dertil kommer, at jeg arbejder for klimamæssig bæredygtighed på Aurehøj, som bl.a.
indebærer et fokus på vores forbrug – både i driften af skolen, men også, hvordan vi træffer de
klimavenlige valg. Kantinen serverer nu vegetarret, som den varme ret en gang om ugen, vi har
afviklet vandflasker og vi arbejder for bedre affaldssortering. Vi er i gang med at lave et grønt
klasselokale med grønne planter, som eleverne skal passe. Endelig er vi blevet en UNESCO-skole i
samarbejde med en lang række andre gymnasier. Eleverne arbejder med de 17 verdensmål på mange
forskellige måder, for eksempel skal alle 1g klasserne vælge et verdensmål, som de har fokus på
gennem gymnasietiden på Aurehøj. 2g klasserne arbejder med verdensmålene i innovationsugen –
uge 41- som vi lige har afholdt og vi afvikler en UNESCO-menneskerettighedsdag i december.
Rektor Anette Hestbæk Jørgensen indsættelsesreception
Vi har i dette efterår arbejdet særligt med digital dannelse i forhold til vores nye 1g elever.
Lærergruppen havde besøg af Vincent Hendrix, som fortalte om digital dannelse ud fra den nye
undervisningsbog ”Like”, som bl.a. behandler shitstorme, fake news og fear of missing out. Vores 1g
klasser har haft besøg af studerende fra IT-Universitetet, som klædte eleverne på til at håndtere

nogle at de tekniske udfordringer i de sociale medier. Vores egne 2g og 3g elever arbejdede ligeledes
med 1g eleverne gennem en lang række workshops med temaer inden for digital dannelse.
Den 8. august blev Aurehøj ramt af lynnedslag. Det ramte usædvanligt hårdt, hvilket betød, at
brandalarm, tyverialarm, det trådløse net, telefoner, computere og kopimaskiner blev sat ud af drift.
Vi er nu ved at være igennem genopretningen, men har haft en række håndværksbiler stående uden
for skolen de første mange uger af skoleåret.
Den 14. august tog vi imod 258 nye 1g elever og halvdelen af dem blev optaget på baggrund af
musikprofilen. En stor del af eleverne kommer fra efterskoler og vi har været nysgerrige på, hvilke
skoler de oprindeligt kommer fra. Undersøgelsen viser, at vores elever i den nye 1g årgang samlet
kommer fra 73 forskellige private og offentlige skoler.
Den 3. oktober havde vi besøg fra ministeriet. Fra kontoret for Analyse og Kommunikation kom 5
embedsmænd, som var interesseret i at høre om, hvordan vi arbejder med forskning og viden i
organisationen. De hørte om skriftlighed, kompetenceudvikling og besøgte desuden fysikfaggruppen,
hvor de mødte et eksempel på videndeling i faggruppen. Endelig hørte de om vores
trivselsundersøgelse fra vores elever.

Big Bandet spiller ved indsættelsesreceptionen

Sprogfagene lider i disse år, hvor alle gymnasier kæmper med at få tilslutning til de rent sproglige
studieretninger. Vi har i den forbindelse valgt at indgå i Gentofte kommunes arbejde med en
sprogstrategi for 2. fremmedsprog. Det forventes, at der søges midler ved Nationalt Center for
Fremmedsprogene til et projekt for brobygning mellem grundskoler og gymnasier i Gentofte.
Endelig vil jeg sige tak til ASV, som var repræsenteret til min rektorindsættelse den 5. september
2019 med en fin tale. Det var en fantastisk dag med musik, taler samt med besøg både udefra og
indefra organisationen.
Mange hilsener
Anette Hestbæk Jørgensen
Rektor
Særlige datoer:
Musicallen Kærlighed og Ærlighed - 12. november - 14. november 2019
Julekoncert i Hellerup Kirke - 9. december 2019
Julekoncert i Dyssegård Kirke - 11. december 2019
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