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LEDER

Kære KPGang:-),
Vi har foråret i os, vi forstår, at det kommer til os – bl.a. her med maj-nummeret af
KPGazette!
2.y har i forbindelse med undervisningen i det ene af de 3 store områder som
danskfaget rummer, nemlig medier (de andre er litteratur og sprog), ligesom i
december selv fundet på stærke emner.
1.x debuterer med smukke og også for os andre brugbare livsmottoer og digte, de
selv har tænkt, skrevet, lever og føler:-)
KPGazette udkommer to gange skoleårligt: i december og maj.
Håber I nyder at være dem, der selv smelter isen:-)!
Vanligere
Jim Bjerregaard
Redaktør
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SKOLETRÆTHED ER
ET AKUT FÆNOMEN
PÅ KPG

PÅ FARTEN

BREMS OP

Som travle studerende er vi konstant på
farten, og vores skemaer skynder sig ikke,
selv når sommeren er nær. Vi har så travlt
med vores sociale liv, at vi helt glemmer at
bremse op og hvile. Denne konstante rutine
kan virkelig have en negativ effekt på vores
helbred. Føler du også en konstant træthed
og at du ikke er i humør til at blive
motiveret? Hvis ja, så er spørgsmålet bare,
hvad er det er, der forårsager trætheden?

Som travle studerende er vi konstant på
farten, og vores skemaer skynder sig
ikke, selv når sommeren er nær. Vi har
så travlt med vores sociale liv, at vi helt
glemmer at bremse op og hvile. Denne
konstante rutine kan virkelig have en
negativ effekt på vores helbred. Føler du
også en konstant træthed og at du ikke
er i humør til at blive motiveret? Hvis ja,
så er spørgsmålet bare, hvad er det er,
der forårsager trætheden?

Aiah, Ferid & Meral (2.y)

ODDBALL IMAGING STUDIO
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Mange er oppe til sent om aftenen, fordi
en aflevering har været tilsidesat hele
ugen – og så sidder man der, den sidste
dag inden deadlinen og overvejer, om
man skal droppe ud af skolen. Manglen
på kvalitetssøvn er der mange
studerende, der kan være enige i, ikke er
noget, de sætter opmærksomhed på. Ens
krop kræver alt i balance, for at kunne
fungere optimalt. Tabt søvn kan bidrage
til hormonelle ubalancer, som gør, at
man føler sig træt. Man har brug for
mindst syv til otte timers søvn. Hvis
man ikke sørger for de timers søvn, kan
det bevirke starten på depression, angst
osv. Denne årsag er en primær grund til
træthed og udmattelse. Hvis der kan
foretages en justering, kan man
genvinde energien og fortsætte stærkt
efter det ønskede livsmål.

EXECUTIVE
SUMMARY

Alaa Marwan Kassem fra 2.y blev
interviewet om, hvorvidt psykiske
problemer kunne have en betydning ift.
elevers skoletræthed, hvor man ellers
kun plejer at nævne fysiske faktorer som
søvn og morgenmad, og til det svarede
hun:
“Ved at have psykiske problemer, vil det
med ens vilje eller ej gå udover ens
skoleliv, men aldrig har det været
bestemt, om det er på den positive eller
negative måde – det kommer an på fra
hvilken vinkel, man ser det fra og
hvordan man håndtere det.”
- Alaa, kan du give et råd til eleverne på
KPG, der føler sig udmattede og trætte
af gymnasiegangen?
“Jeg vil sige, at ved at have et mål, ville
man fokusere mindre på, hvor skoletræt
man er, og i stedet fokusere på, hvor
langt man er og hvor meget der skal til,
før man når sit mål.”
Alaa ville dog lige tilføje, at hun har følt
sig træt af skole og undervisning lige
siden børnehaveklassen.
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HUSK MORGENMADEN

Husk morgenmaden
Morgenmad er det vigtigste måltid af alle
måltider på en dag. Det er det, fordi
kroppen har brug for energi efter en lang
søvn på mindst 8 timer. Når man står op
om morgenen, er ens blodsukker meget
lavt, og kroppen har derfor brug for at
spise en sund og proteinrig morgenmad
for at kunne være frisk nok til skolen.
Men selvom det er det vigtigste måltid,
er der stadig mange – især unge – der
glemmer at spise morgenmad. Mange
unge spiser usundt, og det giver dem så
en kortvarig energi, og når den energi er
opbrugt, opstår der støj i bl.a.
undervisningen – og man får svært ved
at koncentrere sig generelt.

Find din motivation frem igen
Gymnasiet er noget, som man selv har
valgt. Både selve gymnasiet og den
studieretning man går på. Og når man er
blevet skoletræt, er det svært at gøre det
klart for sig selv, hvorfor det nu lige er,
at man går i gymnasiet. Selvom det kan
være svært at se det for sig, er det en god
ide at spørge sig selv om, hvorfor man
overhovedet startede på gymnasiet. Er
det på grund af en videregående
uddannelse? Er det på grund af sine
venner? Eller måske familien? Uanset
hvad grunden er, skal man finde denne
“grund” frem igen, og motivere sig selv
til at færdiggøre det, man har startet. Og
så tro på, at man sagtens kan komme
igennem alle 3 år og opleve glæden ved
at få en studenterhue på. Måske kan man
belønne sig selv til sidst?
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Ungdomsforskeren Mette Pless, der har
skrevet ph.d. om overgangen fra grundskole
til ungdomsuddannelser, skelner mellem
“den lille skoletræthed” og “den alvorlige
skoletræthed”:
“For den store hovedgruppe af skoletrætte
er der snarere tale om folkeskolemæthed
end skoletræthed. De er ikke trætte, fordi de
ikke kan følge med fagligt. Det er snarere,
fordi de har været i samme klasse med de
samme elever, lærere og omgivelser i ni-ti
år. De trænger til nye udfordringer,
kammerater og sociale rammer.”
Det er dog værre med de alvorligt
skoletrætte:
“De føler sig sat udenfor. De føler ikke, de
passer ind i skolen. For disse elever er
skoletræthed en grundlæggende erfaring,
der farver deres billede af, hvad det vil sige
at gå i skole. De ved, at de er nødt til at
komme videre i uddannelsessystemet, men
det er svært, fordi de ikke kan finde
motivationen. De vægrer sig ved alt, de
forbinder med skole.”
Så kære elev, vær dog ikke bekymret, da
skoletrætheden vil gå over af sig selv. Det er
måske bare et spørgsmål om en lille ferie?
Det vigtigste er, at det ikke går hen og
udvikler sig til depression. Skoletræthed er
ret normalt – især blandt os gymnasieelever
– så du kan blot glæde dig til at få de tre år
overstået og så komme ind på DIN
drømmeuddannelse.
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HVAD BETYDER
LOCKOUT FOR DIG ?
Hvad betyder lockout og hvilken funktion vil den
have på dig? Dette kan være en fordel at kende
svaret på. Den 10. april kan det nemlig blive en
realitet for hundredetusinder af offentligt ansatte
– og for dig!
Ilker, Irem, Kardelen & Mehmet (2.y)
Altså et modtræk til en strejke, hvor
arbejdsgivere udelukker deres ansatte og
sender dem hjem uden løn, til der er en
afklaring på konflikten.
Så helt basalt vil lockout sige, at
arbejdsgiverne udelukker alle ansatte i en
virksomhed. I denne omgang er den
varslet d. 10. april.

Hvis der strejkes, vil fagforeninger udbetale
et støttebeløb, men hvor meget beløbet er
på, kan variere fra fagforening til
fagforening. Nogle medlemmer vil undgå at
blive ramt af både lockout og strejke. bl.a.
tjenestemænd, visse ledere og ansatte på
områder, som kræver nødberedskab.
Derudover forventes det, at stort set alle
skoler og gymnasier vil blive lukket, hvis en
lockout bliver virkeligheden den 10. april,
seks dage efter at de faglige organisationers
strejke begynder.

I alt kommer den til at berøre
400.000 offentligt ansatte.
Lockouten har dog også været på besøg
førhen. Lærerlockouten var en 25 dage lang
landsdækkende konflikt i april 2013, udløst
af de offentlige arbejdsgiveres lockout af
cirka 67.000 overenskomstansatte lærere
på en række forskellige skoletyper i
Danmark
.
Men hvad betyder lockouten for dig?
Hvad betyder lockout for dig? Ja, er du
omfattet af den, kan du altså ikke komme
på arbejde. Du er, som navnet antyder,
nærmest låst ude. Men hvad betyder
lockout for dig økonomisk? Det afhænger
helt af, hvilken fagforening du er medlem
af. Ved en strejke udvælges normaltvist en
mindre del af medlemmerne som skal
strejke, imens de resterende rammes af en
efterfølgende lockout.
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Men hvad betyder lockouten for dig?
Hvad betyder lockout for dig? Ja, er du
omfattet af den, kan du altså ikke komme på
arbejde. Du er, som navnet antyder,
nærmest låst ude. Men hvad betyder lockout
for dig økonomisk? Det afhænger helt af,
hvilken fagforening du er medlem af. Ved en
strejke udvælges normaltvist en mindre del
af medlemmerne som skal strejke, imens de
resterende rammes af en efterfølgende
lockout. Hvis der strejkes, vil fagforeninger
udbetale et støttebeløb, men hvor meget
beløbet er på, kan variere fra fagforening til
fagforening. Nogle medlemmer vil undgå at
blive ramt af både lockout og strejke. bl.a.
tjenestemænd, visse ledere og ansatte på
områder, som kræver nødberedskab.
Derudover forventes det, at stort set alle
skoler og gymnasier vil blive lukket, hvis en
lockout bliver virkeligheden den 10. april,
seks dage efter at de faglige organisationers
strejke begynder.
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KPGazette har været ude for at interviewe
Hasan Ademovski, der er rektor på
Københavns Private gymnasium, som
beretter følgende:
”Vi er selvfølgelig dybt berørte af
situationen, for det ser ud til, at alle
gymnasielærere bliver lockoutet, og det
giver en enorm usikkerhed i forhold til
3.g’ernes eksaminer, som ligger i den her
periode”, siger Hasan og supplerer:
”Men derudover har det også påvirket de
kommende studieture meget, hvilket har
været et problem, som har været svært at
afvikle – men vi er dog kommet til en ende”,
siger Hasan Ademovski. ”Vi vil gøre alt, hvad
vi kan, for at komme igennem denne
konflikt på så smertefri en måde som muligt
– for alle parter.”
Til slut nævner Ademovski nemlig også, at
han tror, at lockouten højst vil vare 3-4 dage,
netop fordi at samfundet vil gå i stå, og der
dermed vil opstå kaos.
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26 000 SENDES HJEM I
UNDERVISNINGSMINISTERIET
.

Undervisningsministeriet har i alt 33.500
ansatte. En lockout vil sende over 26.000
medarbejdere hjem uden løn, hvilket altså
kan ramme de i alt 151.646 gymnasieelever,
der er i Danmark, ifølge Danmarks Statistik.
”Som gymnasieelever står vi lige pludselig i
en krydsild, så vi håber meget, at Sophie
Løhde vil bøje sig og vil give lærerne de
indrømmelser, de kræver, og de rettigheder
og arbejdsvilkår, de også fortjener for at gøre
det stykke arbejde, de gør. Både fordi de
fortjener det, og fordi deres arbejdsmiljø er
vores undervisningsmiljø”, siger Enes Kocer,
som er elevrådsformand på Københavns
Private Gymnasium.
Særligt på Københavns Private gymnasium
rammer lockouten hårdt, da ca. 75% af alle
lærere bliver lockoutet, fordi de fleste lærere
har en fagforening. Dette har en kæmpe
indflydelse på undervisningsforløbet, da det
kan betyde en kæmpe mangel på moduler
for den enkelte elev.

INNOVATIONSMINISTER
SOPHIE LØHDE (VENSTRE)
ER CHEFFORHANDLER FOR
STATEN

Københavns Private Gymnasium er ikke
udtaget til strejke, men vil blive ramt af en
eventuel lockout, tidligst fra d. 10. april. Det
er dog vigtigt at pointere, at der er mulighed
for at forhandlingerne i forligsinstitutionen
forløber godt, så konflikten bliver udsat til
længere ind i april måned eller slet ikke
bliver noget. Indtil konflikten er en realitet,
fortsætter alt på skolen, som det plejer, men
skolen forbereder naturligvis i øjeblikket sit
beredskab – pointerer Elmiye Kolukisa, der
er vicerektor på KPG.
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Michael Ziegler er chefforhandler for Kommunernes Landsforening (KL)
Staten forventer, at alle gymnasier tilstræber en eventuel konflikt, og at skoler tager stilling til
disse opgaver. Det er fordi, en konflikt skal kunne mærkes. Det, som også er hele formålet
med denne konflikt, er jo at tvinge modparten til indrømmelse. En lockout vil, hvis den
kommer, ikke kun ramme ansatte, men også elever og forældre.
Københavns Private Gymnasium kan ikke bare sige: “Vi vil ikke deltage i konflikten!”, fordi
gymnasiet får tilskud fra statskassen. Det er dog også vigtigt, at man følger de love og
bestemmelser, som staten udbyder. Staten er en stor hjælp for skolen, og betaler endda en stor
del af omkostningerne ved at drive gymnasiet. Så det er derfor ifølge nogle lovgivninger
fastsat, at underviserens løn og ansættelsesvilkår forhandles.
”Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at komme igennem denne konflikt på så smertefri en måde
som muligt for alle parter. Når det hele er overstået, er formålet som altid, at lave det bedste
gymnasium for alle ansatte og elever”, pointerer ledelsen på Københavns Private Gymnasium.

Nej til mere arbejde
En eventuel lockout kan komme til at påvirke sommerens eksaminer på landets gymnasier, og
vil især ramme 3.g’erne hårdt. Der krydses fingre for, at de kan blive studenter til tiden.
Studerende skal dog ikke juble for hurtigt, for mange lærere har det svært med, at det
kommer til at gå ud over eleverne, og nogle lærere og ledere overvejer derfor nu, om de kan
presse mere undervisning ind i skemaet og give eleverne flere skriftlige opgaver frem mod
den 10. april.
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MOBILBRUGEN I TIMERNE

Teknologien har udviklet sig en hel del, i de seneste år. Mobiltelefoner er f.eks. begyndt at fylde
mere og mere i vores liv. Vi bruger den hverdag, hver time, hver minut – bare for at tjekke, om
vi har fået en notifikation. Men samtidig er den med til at gøre os ukoncentrerede, da vi let
bliver distraheret af den. Derfor har vi her på KPG regler for brug af mobiltelefoner i timerne,
som nok de fleste gymnasier efterhånden har. På KPG mener vi, at det er et stort problem – og
derfor har vi valgt at lave nogle regler for mobilerne i timerne.
Ibrahim, Ihsan, Ikra, Sedef & Subhan (2.y)

Hvad gør vi med mobiltelefoner?
På KPG har vi valgt, at før hver modul begynder, samler en lærer eller en elev
mobiltelefonerne ind for hele klassen. Men hvis en elev har lagt sin mobil i lommen, uden at
aflevere den, kan det altså få konsekvenser. Men som regel sker dette ikke, da læreren for det
meste tæller, hvor mange der har afleveret telefoner. Hvis nogle elever ikke har afleveret,
imens læren tæller, så skynder de sig op med mobilerne. For hvis man bliver opdaget med
mobilen, kan man i værste tilfælde få fravær, hvilket er ret dumt. Men dette er heldigvis ikke
et særlig stort problem her på KPG, da eleverne oftest prøver, at få det meste ud af modulet.
Telefoner er distraherende
Mange forskellige undersøgelser viser, at brugen af mobiltelefoner i timerne er distraherende
for både eleven, men også de andre elever, der er inde i klasseværelset. Det er en forstyrrende
faktor for den enkelte elev, fordi man mister fokus på undervisningen. Mange mener også, at
det ikke er ens lærers problem, om man har sin telefon på sig eller ej, fordi man er et voksent
menneske, der selv burde kunne vurdere, hvordan man bedst følger med i timerne. I alderen,
hvor de unge går på gymnasiet og andre uddannelser, er man dog i alderen, hvor det er svært
at holde – især når ens telefon hele tiden bipper under undervisningen.
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80% bruger mobilen
i timerne
80 bruger telefonen i timen
Lokalavisen har lavet en undersøgelse hvor de har spurgt 70 studerende om deres
mobilvaner i skoletiden Den lød på at 85 af disse elever bruger deres mobiltelefon
til at chatte med og være på de sociale medier m m imens de har undervisning Hver
femte bruger sin telefon mindst 2 timer hver dag i undervisningen At bruge sin
telefon i 2 timer og mere er virkelig meget i forhold til hvor kort en skoledag er man
mister så meget undervisning af det
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Forbud mod mobiler
Mobilforbud for elever i undervisningen kan give psykiske udfordringer for den
enkelte elev Tager man udgangspunkt i elevers brug af mobiltelefoner viser en
undersøgelse foretaget på seks gymnasier 2700 elever bl a at hele 32 tjekker sin
telefon hvert kvarter for at læse og skrive beskeder mens 46 af de elever føler sig
stressede Undersøgelsen viser sammenhængen mellem stress og mobilbrug men
også afhængigheden af mobiltelefonen hvilket bl a er årsagen til de psykiske
udfordringer med mobilforbud i undervisningen En hyppig årsag er afklaret og
spørgsmålet er nu bare hvad disse psykiske udfordringer lyder på
En undersøgelse i 2 y på Københavns Private Gymnasium som også afleverer
mobiltelefoner i undervisningen viser at 40 af de 28 elever får spørgsmål i hovedet
som lyder på Hvornår var jeg mon sidst aktiv på Facebook Har personen set min
besked Svaret på beskeden Hvad er klokken egentlig Spørgsmål som altså alt i alt
svækker den enkelte elevs koncentration i undervisningen Derudover viste endnu en
undersøgelse i samme klasse at 82 var enige i at svag koncentration er resultatet af
brug af mobiltelefoner og at reglen bør bevares for at styrke eleverne psykisk ift
afhængighed af mobiltelefoner og koncentration i undervisningen
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Forholdet mellem mentorer og mentees

elever på studiet så de kan få en idé om
hvad en ungdomsuddannelse egentlig
handler om
,

KPG har en mentorordning hvilket er
årsagen til at mange af de yngre elever kan
få hjælp til en god start på skolen Eleverne
fra 1 g får nemlig frivillige mentorer som har
erfaring i gymnasielivet til at hjælpe dem
med det sociale og faglige gennem studiet
Hvad er formålet og hvorfor har vi
mentorer mentees sammenkomster
Formålet med mentorordningen er i bund
og grund at skabe trygge rammer for de
nyankomne elever Det gør skolen ved at
frivillige mentorer og mentees mødes
Overgangen fra folkeskole til gymnasiet kan
virke vanskelig og udfordrende for mange
unge elever men mentorordningen kan
forebygge den store udfordring Yderligere
kan mange elever også have gavn af at lytte
til de ældre
,

.

Derfor afholder Københavns Private
Gymnasium også sammenkomster for
mentorerne og mentees hvor skolen sørger
for at skabe en hyggelig stemning samt
serverer snacks mad m m På den måde
ønsker skolen en positiv stemning for hele
skolen

.
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Opfordring til at kontakte hinanden
På Københavns Private Gymnasium har vi
mentorer som hjælper deres mentees med
alt hvad de kan Der er ofte elever der ikke
kontakter deres mentorer pga at de er
generte eller flover sig
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MENTORORDNING 17 18
/

Det bedste råd til mentees ene er at de skal tage mere initiativ til at kontakte
deres mentorer når de har behov for det Det er godt hvis mentorerne og
mentees ene er aktive ift at hjælpe hinanden og svare på hinandens beskeder
over Lectio sociale medier m m Det er nemlig vigtigt at have et bånd med sin
mentor og omvendt så der ikke er nogle der ikke tør skrive eller tage fat på sin
mentor Et råd til mentorerne kunne være at de en gang om måneden kunne
skrive til sine mentees Dette vil nemlig skabe en god tryghed hos de nye elever
da de oftest ikke skriver pga at de ser 2 g ere og 3 g ere som skræmmende
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RETSMOKNEMMAS

KPG har lavet flere
arrangementer hvor
mentorerne og mentees ene har
haft muligheden for at skabe et
bånd til hinanden Gymnasiets
hensigt har været god men den
manglende deltagelse fra både
mentorer og mentees ene har
desværre resulteret i at der er
flere mentorer der ikke har
mødt deres mentees til disse
sammenkomster Hvilket kan
være en af grundene til at der
måske ikke er så mange
mentees der føler sig trygge
ved at skrive eller hilse på deres
mentorer Men problemet ved
de arrangementer skolen har
afholdt er at de ofte ender ud
med at blive i frikvarteret og at
det er ganske kort tid samt at
mange af mentees ene vælger
ikke at deltage Derfor synes vi
at skolen burde afholde nogle
arrangementer udover de små
sammenkomster der har været
indtil videre Dette vil skabe et
endnu bedre fællesskab på
tværs af årgangene Ordningen
går ikke helt som forventet
men ved hjælp af mere
diversitet blandt aktiviteterne
mener vi at projektet vil blive
fremmet Dette blev der også
talt om til sidste sammenkomst
så mon ikke der er mange
spændende sammenkomster i
vente
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Ledelsens deltagelse
Ordningen er ikke kun et
samspil hvor 1 g og 1 årgang af
hf får vejledning af 2 og
3 g ere det er en måde at få de
forskellige årgange til at
kommunikere og socialisere
,

.

.

’

.

’

’

.

,

.

Vi spurgte om hvad mentorerne
spørger om eller bliver spurgt
om når de kommunikerer med
deres mentees og her er hvad
vi fik af svar
,

,

–

,

:

40 var om lektier og
afleveringer 40 var om deres
fritid og 20 var om familie og
vennekredse Derudover fik vi
spurgt om mentees ene synes at
deres mentor er var der for
dem når de havde brug for
hjælp 47 svarede Ja altid
53 svarede Nej aldrig og 0
svarede Sjældent Man kan
tydeligt se at vi har brug for en
forbedring på mentor mentee
ordningen og at mentorerne
skal byde på flere aktiviteter og
sammenkomster Tilmed er det
også vigtigt at det ikke kun er
mentorerne der skal byde på
noget mentees ene også skal
være aktive Det er bl a derfor
vigtigt at alle mentees og
mentorer møder op når der er
mentor mentee
sammenkomst
%

,

%

%

.

’

(

)

,

:

%

”

%

”

,

,

”

!”,

!”

%

”.

,

-/

.

,

,

–

’

.

.

,

,

-/

-

.

.

-
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EKSAMENSANGST

"Mange unge går rundt og
er deprimeret over de mest
groteske ting, som i bund
og grund er årsagen til
’stress’. Den typiske årsag
til stress hos unge er
eksaminer. Men hvad
handler stress egentlig om
og hvilken betydning har
det for det enkelte individ?

Hvorfor får unge eksamensangst?

Asude, Elif, Store
Selohoudini & Mert (2.y)

Mange unge har stress, som sætter deres

I nutiden stiller unge for høje krav til sig
selv – hvilket kan medføre stress, angst og
depression. Dvs., at unge prøver at fremstå
så perfekte som muligt overfor dem selv
og deres medstuderende. Unge i dag har
for travlt med at søge anerkendelsen for
det, de kan og ikke den, de er – dvs.
anerkendelse for “karakterer”, som i bund
og grund ikke har en betydning for den
enkelte.

karriereliv på spil, da de går i ’sort’ under
en eksamen. Når de studerende elever er
fanget i forkerte tanker af meningsløse
krav og de forventninger, de har til sig
selv, hænger det jævnligt sammen med
selvfølelsen – dvs. en dybtgående tvivl på
sig selv, som unge ofte prøver at udvikle
med forskellige strategier som:
Bevise sit eget værd, ved at være perfekt
og dygtig over for sin(e) lærer, censor og
kammerater.
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HVAD GØR STRESS
EGENTLIG VED OS
?

Hvad gør stress egentlig ved os?

Hvad kan man gøre for at overvinde stress?

Alle mennesker er anderledes, hvorfor det

Terapi indebærer, at man sætter sig selv

varierer meget fra person til person, hvor

for ting, man er ængstelig over for. Man

stresset man er og kan blive. Hvordan man

kunne f.eks. tage nogle tests, som senere

bliver påvirket af stress er hermed også

hen kunne være med til at nedsætte

anderledes. Nogle mennesker anspænder

angsten for eksamenerne. At være ærlig

sig selv så meget, at de enten får

overfor dig selv, vil hjælpe på din angst –

hovedpine eller andre former for psykiske

og det vil formindske din stress. Angst kan

symptomer som stress, angst og

føre til spørgsmål om dit liv. En anden

depression. Det er dog ikke alle mennesker

måde du kan klare det på, er ved at tænke

der kan klare at være stresset. Derfor

over de oplevelser, du har været igennem.

oplever man meget tit, at man i f.eks. i

En gode måde at gøre det på, er en dagbog,

folkeskolen får en vikar, fordi

som du kan skrive dine tanker i. Det er en

klasselæreren er gået ned af stress. I

god måde at håndtere dine tanker på. Det

sådanne tilfælde oplever mange

hjælper nemlig med fjerne angst og stress

søvnløshed, hvilket medfører til

– det er som at have en ven, du kan tale

aggressivitet og sløvhed. Da mennesker er

med. Dine begrænsninger skaber din angst,

vidt forskellige, har vi også hver vores

som medfører stress.

egne stresssymptomer, som signaleres fra
hjernen. Kroppen laver et udbrud, dvs., at

Hvordan er angsten på KPG?

den er bevidst om, at der er noget galt.

Vi har interviewet 10 personer fra
Københavns Private Gymnasium om deres
angst for eksamenerne. 8 ud af 10 havde
eksamensangst.
”Selvom jeg gør mit bedste, og lærer hele
pensumet udenad, varer det kun indtil, jeg
træder ind ad døren til eksamen”, lyder det
fra en anonym elev på KPG.
De andre 7 elever sagde mere eller mindre
det samme. Der sker ofte det, at eleverne
går i stress, når de får eksamenspapirerne.
Og når man kigger på klassen, så har de et
standpunkt på 8,9, mens deres
eksamenskarakterer lægger på 6,9. Det
viser os, at flere unge klarer sig dårligere,

Selvom jeg gør mit bedste
og lærer hele pensumet
udenad varer det kun indtil
jeg træder ind ad døren til
eksamen

når de er til eksamen.
”

,

”

,

,
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DIN SKOLE
DIN FREMTID

KPG afholdt d. 23/2-2018 sins årlige uddannelsesmesse for de nuværende elever til information om deres
videregående uddannelser. Her præsenterede de tidligere elever deres uddannelser inden for forskellige
fagområder. Flere elever klargjorde deres valg af videregående uddannelser efter de korte præsentationer af de
tidligere elevers studieforløb
Fredag d. 23/2-2018 klokken 16.00 startede den årlige uddannelsesmesse på KPG, hvor tidligere
studenter kom forbi skolen og fortalte om deres videregående uddannelser, som dækker flere fakulteter
Dette vækkede stor interesse hos de nuværende elever på skolen, hvor flere elever kom hjem med et
stort smil på læben samt en bedre forståelse for deres kommende uddannelse. Dette har bl.a. haft en
stor indvirkning på de elever, som tidligere ikke har vidst, hvad de skulle. Ligeledes har KPG taget
initiativet til dette, for at fremme forståelsen for valget af videregående uddannelser for den enkelte
elev samt dennes udvikling. De tidligere elever på KPG har bl.a. haft sværere ved at træffe en beslutning
om deres videregående uddannelser, eftersom de ikke har haft nogen til at vejlede samt informere dem.
Vi fik interviewet en fortvivlet 2.g’er ved navn Ceren Berfin Polat, som går på KPG. Vi fik spurgt hende
om, hvad hun synes om uddannelsesmessen på KPG:

HVAD SYNES DU OM UDDANNELSESMESSEN PÅ KPG

?

Jeg synes det var en god idé at tidligere elever kunne komme tilbage til deres
gamle skole og fortælle os elever om deres uddannelser de er i gang med

”

,

,

.”

FØLER DU AT DU HAR FÅET NOGET UD AF
UDDANNELSESMESSEN
?

Da jeg hørte at der var uddannelsesmesse på skolen så tænkte jeg at jeg aldrig
finder ud af hvad jeg vil efter gymnasiet Tværtimod fik jeg talt med flere
forskellige studerende Efterfølgende fik jeg talt med en sygeplejerske som jeg
virkelig blev inspireret af Ved hjælp af hende fik jeg fastlagt mit drømmestudie
Derefter da jeg kom hjem så havde jeg valgt min uddannelse og det er
sygeplejerske jeg vil være i fremtiden
”

,

,

,

,

.

.

,

.

,

,

.

,

–

,

.”

HVAD SYNES DU OM UDDANNELSESMESSEN PÅ KPG

?

Hvad synes dine klassekammerater om uddannelsesmessen Har de fået noget
ud af det ligesom dig
Jeg fik talt med de fleste fra min klasse og de synes det samme som mig De
fleste har fået noget ud af uddannelsesmessen ligesom mig Der er nogle elever
der har besluttet sig at læse til pædagog fordi de fik talt med en der læser til
pædagog Så ja de fleste har fået noget ud af det

”

?

?

”

,

,

.

.

,

.

,

,

.”

Således fik eleverne en bedre forståelse for hvad de senere hen ville være
Dermed gik en del af eleverne hjem med en god mavefornemmelse hvor de så
småt har fastlagt hvad de vil efter 3 g
,

.

,

,

.

.

,
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STRESS

Mange børn og unge føler, at der er en del pres
fra forældrene, når det kommer til uddannelse
og karakterer.

Alaa, Gülsah & Labiqa (2.y)
Der er ingen tvivl om, at
forældre kun vil deres

(

børns

bedste, når det kommer til
skolegang og

uddannelse.

Selvfølgelig bekymrer de sig
om

deres børns fremtid og

om, hvorvidt de senere hen kan
blive til noget stort – det er
noget enhver forælder kan
nikke ”ja” til. Men sommetider
kan denne her forventning
som forældrene har til deres
børn, blive et stort pres på
børnenes

En ny undersøgelse foretaget af
Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning DGS viser at
blandt 5000 elever er over
halvdelen af dem stressede ofte
eller dagligt
70 af dem mener altså at
deres stressede hverdag går ud
over deres overordnede
koncentration Philip Lerer
Dimsits der er elevernes
formand siger

skuldre – og det kan

med tiden sågar medføre, at
børnene går ned med stress
eller endnu værre:
depression.

)

,

.

%

,

.

,

,

:

Jeg mindes ikke undersøgelser
hvor så mange føler sig så
presset Der er rigtig mange der
ikke føler at de har overskud til
den hverdag de lever i

“

,

.

,

,

,

.”

En anden undersøgelse fra
Sundheds og
sygelighedsundersøgelserne og
Den Nationale Sundhedsprofil
2010 viser at der siden
2005 har været en massiv
stigning i antallet af stressede i
befolkningen mht alt fra
uddannelse til etnicitet
-

Ifølge Jyllands-Posten er
årsagen til, at flere børn og
unge går rundt og er
stressede netop de

,

ofte

høje karakter-forventninger og
presset, der kommer fra
forældrene:
“Et stigende antal studerende
bliver så stressede af pres fra
deres forældre, at de ikke kan
passe deres studier og må søge
hjælp”, skriver Jyllands-Posten.
Ud over forventningerne
hjemmefra er skolen fortsat
med til at presse eleverne mht.
de mange afleveringer og
lektier som følger med.

.

.

Den selvsamme undersøgelser
viser også at der i den gruppe
der tilhører en ikke vestlig
baggrund er en højere
forekomst af personer med et
højt stressniveau end i gruppen
med dansk eller anden vestlig
baggrund
,

,

-

,

.
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STORE
FORVENTNINGER
OM HØJE
UDDANNELSER
"

Der er ingen tvivl om at elever på KPG gør deres ypperste for at
klare sig godt i skolen Men som undersøgelsen viser er unge fra
en ikke vestlig baggrund udsat for en del stress i løbet af
hverdagen enten fra forældrene eller familiemedlemmer Da
mange af elevernes forældre kommer fra østen er der
automatisk en større forventning om at deres børn får en høj
uddannelse da det vil hjælpe dem i fremtiden
Det er selvfølgelig forståeligt at ens forældre er bekymrede for
ens fremtid og senere hen beskæftigelse men igen er der en
grænse for hvor meget man kan forvente af sit barn
,

.

,

-

,

.

,

,

,

.

,

,

,

.

Forældrene forventer generelt at deres barn skal være den
bedste i klassen score 12 taller hele vejen igennem og være
stjerneelev men hvad hvis det ikke gør det Så skal
barnet høre for det og blive sammenlignet med andre børn fra
klassen eller endnu værre andre familiemedlemmer Men
som forælder burde man vide at nogle elever arbejder
hårdere og bedre under pres og andre gør det stik modsatte
som forælder burde man glemme alt om sammenligning af
sine sine børn med andre for ikke alle er ens
,

,

-

,

?

–

–

.

,

,

–

,

.

At være læge ingeniør eller advokat er ikke ensbetydende med
at man har opnået succes i sit liv Succes opnås ved at man gør
hvad man elsker og lever op til det man kan lide at lave og ikke
hvad samfundet eller traditioner vil have man skal lave Som
både værende elever og dansker med anden etnisk baggrund
føler vi på KPG at der typisk er en del mere stress i løbet af
dagen
,

,

.

,

,

,

,

,

.

.

,
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ABDULLAHIS 1 X
LIVSMOTTO OG DIGT
(

.

)

:

Livsmotto:
Livet er ligesom en vægt; ikke for
meget, eller for lidt. Balance.
Digt
Du bedømmer, men du ser ikke min
verden.
Du bedømmer, men er vi i en retssal.
Du bedømmer, men har du glemt dig
selv.
Lad os hjælpe hinanden; du hjælper
mig, jeg hjælper dig.
Det føles som om, jeg bliver holdt
øjet med.
Det føles som om, der er mere end
bare denne verden.
Så mange gode ting, men også
dårlige ting.
Vær optimist men ikke naiv.
Det føles som om, jeg går på en tynd
tråd,
Der er ingen hjælp, kun mig selv.
Tæt på at falde.
Hvad er dernede.
Må komme videre og finde
sandheden og holde fast i den!
Selvom jeg ikke ser lyset, er det der.
Kæmper, men heldigvis er der nogle
der hjælper.
Men hvem skal jeg beslutte mig for
hjælper.
Hvad er nøgleordet for, hvad jeg gør;
balance...

ALPERENS 1 X
LIVSMOTTO OG DIGT
(

.

)

:

Livsmotto:
Jeg har altid sagt til mig selv, at jeg
skal lære af min fortid, leve i min
nutid og glæde mig til fremtiden.
Digt
Jeg lever mit liv med et smil,
Da den altid vil vise mig en pil
Mod den rette vej i mit spil.
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EBRUS 1 X
LIVSMOTTO ER OG DIGT
(

.
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(

)

:

Livsmotto(er):
Lykke er noget vi kan give, uden at have
det.
Mennesker er ligesom fugle, hvis du
holder for stramt, dør de, og hvis du giver
slip, flyver de.
Digt
Jeg tænker på dig
Jeg savner dig
Jeg elsker dig
Vil jeg også græde far?
Vil jeg græde ligesom dig en dag?
Vil jeg ende ligesom dig?
Jeg er kold indeni, er faldet dybt.
Frygten og smerten i mit hjerte kan ingen
se
Jeg ved at du kender til min tanke, Fordi
vi sammen har kæmpet de kampe

EBUS 1 X LIVSMOTTO OG
DIGT
(

.

ZEYNEPS 1 X
LIVSMOTTODIGT
(

)

)

.

)

:

Livsmotto:
Styrelsen, det er den ,der får hørelsen.
Mening: hvis du tager styrelsen over dit
liv, og ingen holder dig og siger, hvad du
ikke må og må, vil du få retten til blive
hørt og blive til nogen og ikke noget.
Den spidse linje
Råb, skrig, højttone går ingen veje
Til sidst vil du retirer ved at neje
Lydene i Baggrunden fører til spidse ører
Standser før den når hen til ører
da ingen vil hører
du har pumpet og pumpet
men til sidst den oppustede
hvorfor dumme, du kommer til at lumre
fejlfortolke og dømme
det forstås ved at synde
fejle er datidens afspejle
selvom du ville over tusse
ville du aldrig glemme eller studse
venstre, højre hvilken vej skal jeg tøjre
står i dilemma, hvad skal jeg vælge eller
fravælge
vælg før du kommer i en fælde?!

:

Livsmotto
Bliv ikke til noget, men bliv til nogen
Digt
Jeg er helt ned’
Da det ramte mit led
Jeg ved, at jeg kommer til at sved’
Men der er et sted
dermed gled
så tænk på samvittigheden
der varer en evighed
find hemmeligheden
og kom i tank om kærligheden

ZAKARIAS 1 X
LIVSMOTTODIGT
’

(

.

)

:

Livet er som et kamera.
Fokuser på hvad der er vigtigt,
optag og husk de gode tider,
og pas på ikke at blive for følsom.
Går tingene ikke som de skal,
så prøv med et nyt forsøg.
Livet er så ironisk.
Det tager sorg, for at vide hvad glæde er,
støj, for at værdsætte stilheden,
lærer af fortiden, lever i nutiden, for at
ændre fremtiden.
Ingen stjerner kan skinne uden mørke.

Digtet handler om de ting, du
begik/lavede fejl/synder/problemer –
hvorfor begik du dem, hvis du vidste, at
det ikke var en god idé at begå dem. At de
synder vil komme efter dig hele dit liv, at
du, selvom du ville glemme, vil du aldrig
glemme, hvad du har begået. Til sidst vil
du altid gå tilbage og undskylde de ting,
du har begået.
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DIGTE OG LIVSMOTTOER
Edonas livsmotto(er):
Den triste fugl vil stadig
synge.
Dø med minder, ikke med
drømme.
Lev i dag, som det var din
sidste.
Tænk på dig selv først, så kan
du tænke på andre.
Du har kun dig selv i sidste
ende.
Ik’ vær’ afhængig af andre
mennesker.
Hvis du ikke har noget pænt at
sige, så lad vær med at sige
noget.

Digt 1

Fatima A.’s (1.x) livsmotto og
digt:

Zainabs 1 x livsmotto og digt
(

.

)

Livsmotto
For evigt kan for evigt ikke være
evigt
:

Livsmotto:
Ting har kun den værdi, du giver
dem.
Digt
Find de ting der er alt værd
Og glem dem der intet er
For nogle ting betyder alt, kæmp
for dem
Vejen til de ting du ønsker er
ikke altid nem
Men hvis det er noget du holder
kær,
Er det det værd

,

.

Hvad nu

?

De tomhændede familier løber
væk fra ødelæggelse og krig
Men den er der ingen der køber
De løber fra lig fra al den skrig
De vil komme til fred
Til det berømte vesten
de vil ha mad men får kun had
Nu er de sat ind i testen
’

.

De råber Dumme islamister
salafister og satanister
De kan ik kommer her de usle svin
Ud med de skide terrorister
Mens deres børn bliver til lig
De brokker og råber
De forsvarer løse mennesker
Mens de bomber
uden de tænker
de dumme tumper
Mediernes skrig
men de er jo fri
hvad nu
skal de tamme mennesker
ik ud
:

Det er din vej alene
andre kan gå den med dig
men ingen kan gå den for dig

:

,

’

Fetahs (1.x) livsmotto(er):

.

dine valg i fortiden
vil følge dig i fremtiden
indtil du giver afsked
og bliver begravet med
tavshed

Vær forberedt på det værste, og
håb på det bedste.

Digt 2

Vi venter hele ugen på fredag
hele året på sommer
og hele livet på lykken.
- Stop med at vente
og start med at leve.

Det handler ikke om at være den
bedste i livet, det handler om at
gøre sit bedste i livet.

’

det er altid de personer
som tilgiver, der taber
det er altid de personer
som ikke har noget ondt i
hjertet
der mister
det er altid de personer
der er ærlige
skylden bliver kastet på
Der er altid de personer
som snakker om loyalitet
men i sidste ende
er man ikke deres prioritet

Mange siger, at du skal behandle
andre, som du selv vil behandles.
Men faktisk skal man ikke det.
Man skal behandle mennesker,
som de vil behandles.

?

?

Mange bliver sendt tilbage
tilbage til død
alt det uhyggelige de sagde
de er i nød
.

Huse bliver til stumper
ingen medlidenhed
mennesker til klumper
hvor er vores menneskelighed

?
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DIGTE OG
LIVSMOTTOER
Hafsas (1.x) livsmotto og digt:

Hayals (1.x) livsmotto, forklaring og digt:

Livsmotto:
I den her verden kan du aldrig regne med
nogen, selv ikke dine tætteste.

Livsmotto:
Græd med glæde og grin med sorg.

Digt
I den her verden
Kan intet være sikkert
Man kan ikke ændre ved fortiden
Men man kan ændre fremtiden
En dag vil alt være væk
Ingenting tager du med dig I din grav
Hverken penge eller dyrebare ting
Nyd dit liv så længe det varer

Græd med glæde: fordi følelser er en
menneskelig ting, og det at føle sorg, er en
del af det, er det meget normalt for
mennesket ikke at være på toppen
konstant. Derfor skal man lukke sine
følelser ud, det kan nemlig give en lettet
følelse. Man kan sige, at man med glæde
skal lukke sine følelser ud, om det så er
gråd, der skal til. Man skal ikke være bange
for at fremstå som følsom. Det er
menneskeligt.
Grin med sorg: selvom man ikke føler for
at grine, det kan f.eks. være, fordi man
ikke har det særlig godt, så skal man stadig
huske på, at på et tidspunkt kommer man
videre og man glemmer. Glemmer
smerten, sorgen, den uforklarlige følelse
ethvert menneske føler, men på hver sin
måde. Det, der menes her, er, at selvom
man ikke har det godt, så skal man grine.
Grine smerten væk og glemme den for en
stund.
Man kan sige at de to ting er
modsætninger til hinanden. Men det er
simpelthen fordi, der skal være en
variation mellem de to. Man skal komme
ud med sine følelser, men man skal også
komme videre.

25
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Kawsers ( 1 . x ) livsmotto ( er ) og digt ( e ):
Jeg har 4 citater jeg lever efter :

Poets'
Corner
Da jeg var en del af dig
sorgen sidder på mig
som den var en del af mig
som jeg var en del af dig
men ikke længere
den er ikke længere en del af mig
jeg er ikke længere en del af dig
og du er ikke længere en del af mig
jeg har grædt med glæde
jeg har grint med sorg
at glemme er at komme videre
jeg har glemt dig
som du glemte mig

1 . “ Frygten for nuet er ikke lige så stor som
frygten for presset .”
Nuet er der bare , mens presset fra
omverdenen ånder ned gennem nakken på
dig , for at fortælle dig , at du ikke er god nok .
Men F *** k det , hvem er de til at fortælle dig ,
at du ikke er god nok ? Jeg er god nok . Det
ser måske ikke sådan ud , men jeg er , jeg er
virkelig . Hvorfor ? Fordi jeg sagde det !
Medierne er sikkert uenige med mig . De er
mennesker ligesom mig , men hvorfor er
deres meninger om , hvordan det ideelle
menneske skal se ud bedre en mine
meninger ?
En der råber og skriger .
En der er der men ikke er der .
En der tager vinderens side .
En der ikke ved hvad han ved .
En som vil mig det bedste for dem .
Mig der råber og skriger for fred .
Jeg er der ikke når jeg vil være der .
Jeg taber for at vinde .
Jeg ved intet jeg ved kun hvad jeg ved .
Jeg vil mig det bedste , men for hvilken pris ?
Så meget pres , så meget stress .
Jeg vil tilbage til en tid hvor råb og skrig
ikke var behøvet .
En tid hvor jeg var til stede i nutiden og ikke
fremtiden .
En tid hvor jeg ikke behøver at tabe for at
vinde .
En tid hvor jeg vidste alt og hvor alt var intet .
En tid hvor jeg ikke behøver pres for at være
bedst .

KPGAZETTE MAJ 2018
“2. Tal op, når det behøvet!”
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3.
“I don’t believe in losses, I only believe in

De råber og skriger,

lessons.”

Uden en tanke

Bag hvert et fald/tab, skal du bare være

Q2 PLANS

glad, fordi nu ved du, at du ikke skal gøre

De tænker ikke,

det igen.

De har ikke et åbent sind

4.

Lad mig åbne dit sind

“We were all humans until

Lad det være frit

race disconnected us,
religion separated us,

Frit for samfund

politics divided us,

Frit for råb og skrig uden mening

and wealth classified us”

Frit for ham og hende
De råber og skriger,
Uden en tanke
En tanke om frihed
En tanke om fremtid

Meleks (1.x) livsmotto og tanker:
Lev livet med tro, håb og kærlighed.

Stop med at råbe og skrige
Være fri for de lænker dine tanker har sat

Min meninger: Livet er kort og det skal

dig i

værdsættes, ved at leve lykkeligere og
være sig selv. Det er ikke alting i verden,

Du ved ikke hvem jeg er

der er perfekt, og vi kan selv opfatte os

Jeg ved ikke hvem du er

perfekte, men vi kan gøre en forskel, ved

Vi kender ikke hinanden

at se tingene perfekt og lære af vores fejl.
Ikke overtænke dig selv, men bare

De råber og skriger

gentænk igen og prøv flere gange, indtil

Uden en tanke

du har nået dit mål. Lev livet med dem, du
holder af og elsker. Ikke kommenter på

Du og jeg er ens

livet og lev det, som det venter i

Du og jeg er ikke ens

fremtiden, men endnu vigtigere: lev i

Du og jeg er to forskellige ord i to

nuet.

forskelige sætninger på den samme side
Livet er også meningsfuldt og med mange
Råb og skrig med en tanke

af målene, der skal opnås. Man skal være

Råb og skrig med mening

taknemmelig for al den respekt og glæde,

Råb og skrig for ham og hende

vi lever sammen om. Det gode og søde liv

Råb og skrig for fremtiden

er, når du intet har at antage, men gøre

Råb og skrig for frihed

mere, smile oftere, drømme stort, grine
meget og realisere, hvor velsignet du er
for, hvad du har.

After presenting your social media overview you re ready to show your goals and key
initiatives Start by identifying the objectives that the team has set for the reporting
period then relate these to bigger business objectives If the team has been embarking
on key initiatives include that here as well Remember to keep it simple and zero in on
your main goals For context present data in easy to follow charts which present the
progress you have done month to month Doing so gives you the opportunity to show
how your social media program has been improving over time as well as how these
activities are adding value to the organization
,
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While it s important to mention how great things are going don t paint an overly rosy
picture Make sure to note gaps in your initiatives and come up with an action plan on
how you will address these issues the next time around
’
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Nazlicans 1 x livsmotto
(

.

)
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:

Fortsæt livet som intet er sket

.

Q2 PLANS
Osamas 1 x livsmotto og digt
(

.

)

:

Livsmotto
Hvis du gerne vil have de go dage skal du
gennemgå de grå dage
:

'

,

Digt
Hårde tider gør at vi kæmper vider
Vi kæmper videre uden at glemme de
dårlige sider Folk ser det men jeg lever det
De ting vi går igennem er ik bar sådan at
fortæl
,
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Sakaries 1 x digt
(

.

)

:

Barndomsminder

Yakups 1 x livsmotto og digt

Min kærlighed til min barndom kan ikke
beskrives
Især kvarteret jeg er født og derfra trives

Livsmotto
Tiden den dræber min hjerne den stræber
der findes kun en skaber

Når jeg tænker på min barndom smiler jeg
Og børnene omkring mig finder på en leg

Digt
Mine tanker de flyver sekunder de snyder
Det hele det flyder og mit hjerte det bløder
Vi starter nye sider lever livet vider og
glemmer gamle tider

(

,

Minder flyver rundt i min hjerne
Tænker så meget over det jeg ender i det
fjerne
De fleste husker det som en overlevelse
Men for mig husker jeg det som en oplevelse
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Yusufs 1 x livsmotto og digt
(

.

)

:

Livsmotto
De skridt du ta r er de valg du har
:

Livet nu er så langsomt og hårdt
Men i barndommen var det sjovt og kort
Jeg længes efter de gode gamle tider
Hvor jeg ikke skulle gøre de ting jeg ikke
gider
Gid jeg kunne huske de minder
Leder efter dem i håb om jeg finder

’

Digt
Vi begår fejl og lader skibet tage os med på
et sejl
Folk begår fejl men vi skammer os ikke over
vor eget
De siger livet er en film men hvorfor kan
den så ik spoles tilbage
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