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Vil du med en
tur i skoven…?

Intet er for

stort og ej heller

Af Mie Lykke Nielsen,
redaktør
mn@hfc.dk

BLADET MANGLER
FREELANCE
JOURNALISTER OG
FOTOGRAFER!

Velkommen til HF-terretninger:
Efterslægtens skoleblad om,
hvad der sker på, omkring og
til tider også ganske langt
væk fra Efterslægten. Uanset
om du er kursist, ansat eller
rektor her på stedet, er du
velkommen til at skrive i
bladet.
Så… har DU en god
ide, en spændende
historie, et spørgsmål,
en interessant oplevelse,

Vidste du at…
• DU kan blive en fast del af
HF-terretningers redaktion.
• DIN klasse kan stå for næste
udgivelse.
• DU godt må skrive anonymt.
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for småt...

et kreativt digt,
et flot foto,
noget sjovt
sladder eller
noget helt femte,
som er relevant for en
efterslægter, skriv da straks til
redaktionen.
Som redaktør af bladet
er jeg særlig interesseret
Næste deadline: tirsdag d. 25. novemi at involvere DIG,
ber. Send til ”Miss News” på mn@hfc.dk
der er KURSIST her
på Efterslægten.
Bladet er nemlig
Sikkert er det: Du kan få lov til at
også DIT blad,
prøve en masse af i HF-terretså JA det
ninger. Mulighederne
bringer
er mange.
HF-terretninger er
gerne netop
Kontakt blot
altid åben for gode
DIT materiale – hvad
redaktionen på mn@
historier og fotos.
end det så er, du har på
hfc.dk, eller stik hohjertet!
vedet forbi I&T-kontoret
Der er mange måder, du kan
for enden af første sal for at høre
præge bladet på. Måske har du en
nærmere.
journalist- eller fotografspire inden
Indtil da er du – som altid –
i? Måske vil du gerne være fast
velkommen til at sende indlæg til
tilknyttet bladets redaktion? Eller
redaktionen. Skriv, skriv, skriv. Intet
måske ønsker du freelancearbejde?
er for stort og ej heller for småt….

Fortvivl ej, du kan få
hjælp til lektierne.

KULTUR
Fra parkerings
plads til
kulturelt

er stablet som et
symbol for indlæring og viden. Både
bygningens indre og
ydre er udsmykket af
kunstneren ”HuskMitNavn”.

BRÆNDPUNKT
Nye muligheder i
Nordvestkvarteret
Af kursist
Det relativt nye bibliotek
og kulturhus, der er opført i
Københavns Nordvestkvarter i
2012, er blevet en kæmpe succes.
Der har i mange år ligget et kulturhus på hjørnet af Rentemestervej

og Dortheavej, men da Københavns Kommune tog en beslutning
om at gøre Nordvestkvarteret til et
mere attraktivt område, blev ideen
om et bibliotek og kulturhus samlet under ét tag til en del af
den store plan, der stadig
er i proces i dag. Planen går
under navnet ”Lidt mere
Nordvest”.
Biblioteket i sig selv er et
arkitektonisk vidunder.
Bygningens udformning
skal forestille bøger, der

”HuskMitNavn” er
en tidligere undergrundsgraffitikunstner, som nu er blevet
en anerkendt kunstner. Brugen af
graffiti til udsmykning af bygningen har gjort, at man har skabt
nogle rammer for mange forskellige kulturer og etniciteter.

Bibliotekets øverste etage er
indrettet som kulturhus til
koncerter, teater, møder og
meget andet.

Biblioteket er indrettet i forskellige
afdelinger alt efter alder. Det gør
det muligt at bruge biblioteket meget alsidigt. Om man kommer for
at studere, læse en bog, lege med
sine småbørn eller noget andet,
så er det muligt – for der er gjort
plads til alle.

FAKTA
Adresse:
Rentemestervej
76, 2400 Kbh NV
Åbningstider:
ma-fr.:8-22 /
lø.-sø: 8-15

Efterslægtens
lektiecafé
I lektiecaféen
vil Jonathan
Barret, Jacob
D. Kudal,
Katharina V.
Ludvigsen,
Hanne Thygesen og Flemming Juhl
give dig hjælp til matematik, engelsk
og dansk.

Lektiecaféens åbningstider:
Mandage 10:45–12:15 i lokale 0
Torsdage 10:45–12:15 i lokale 13
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Turneringen i udendørs FODBOLD er i fuld gang...
Af Kasper G. Johannesen,
underviser i kemi og idræt

Efter syv timers opvarmning
med grammatik var 1. hf’erne
klar til de indledende kampe
fredag d. 5. september 2014.
Solen skinnede på kunstbanen foran
NOBIS. Årets første fredagscafé var

netop skudt i gang af COFU. Otte
hold dystede om videre deltagelse
i fodboldturneringen. Aldrig er
der set flere tilskuere til de indledende kampe. Hvorvidt, der var
talentspejdere fra 1. divisionsklubben Brønshøj, vides ikke - men det
burde der.
Niveauet var højt. Umiddelbart
så højt, at lærerholdet, der indtræ-

Hyldest til forfatterværksted
der senere i turneringen, skal tage
sig sammen for at slå selv 1. hf’erne.
Der var to puljer med fire hold i
hver. De to bedste hold i hver pulje
gik videre. Tillykke til 1.e, Pol-2,
enkeltfag og Pæd-2. Og TAK for
indsatsen til 1.c, 1.a, 1.d og 1.f. I var
gode – bare ikke gode nok!
Fredag d. 3. oktober spillede
alle 2. hf’erne (klasser og pakker)
indledende kampe. Et rent pigehold var bl.a. tilmeldt. Årets anden
fredagscafé løb af stablen samtidig,
så der var endnu en gang også noget
til maven og ganen, mens der var
”brasserbold” på kunstbanen foran
NOBIS.

Der blev kigget, heppet og hygget.

Af Martin Birkmand,
kursist og bruger af Efterslægtens forfatterværksted
Forfatterværkstedet er
stedet, hvor vi mødes,
når vi skriver vores værker.
Både de store og de små.
Sproget er omdrejningspunktet, lokationen er et lokale på
Efterslægten. Programmet står
på alt fra beundring af litteratur til
beundring af sprog til beundring af
ord og selvfølgelig beundring af alt
det imellem.

”
Skoleårets fodboldturnering blev skudt i gang i solskin.
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Fotos fra de indledende kampe.

Programmet står på alt
fra beundring af litteratur
til beundring af sprog
til beundring af ord og
selvfølgelig beundring af
alt det imellem.

Kontakt
Frank B. Kjørup på
e-mail fk@hfc.dk, hvis
du vil vide mere om
Efterslægtens Forfatterværksted.

Det faglige niveau i værk
stedet spænder vidt og
højt, og selv den mest
garvede og belæste digter,
sangskriver, romanforfatter
eller kædebrevs-artikelskrivende-filosofiske-modeblogger skal snildt få udfordringer
og solid viden med på vejen og
ud af døren, når lærer Frank svinger kridtet. O Captain! My Captain!
Og så er det hele – ikke mindst
og på alle måder – en kæmpe for
nøjelse!
Som hos den mest professionelle
snedker eller klejnsmed er værktøjerne stemt, slebet og pudset
af, så de er klar til brug, når du skal
formulere de ideer, alle de små fedtede elektriske impulser bag panden
så smukt synger om. Hvis sproget
er den eneste barriere, og hvis den
tilmed er mulig at skræve over, er
det i virkeligheden kun fantasien, der
sætter grænserne.

Vi er i rum sammen, imellem os er
sproget, her er en mulighed for at
deltage i det og mestre det!
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Fotos fra skoleårets INTROFEST fredag d. 29. august

VIND
EN
VOGN!

Under hver etape indsamler hver
tilmeldte klasse point igennem
forskellige aktiviteter, og så gælder
det selvfølgelig om at indsamle

Tilmelding til vognkonkurrencen skal ske via e-mail til
mj@hfc.dk.
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2014 - 2015

fester og fredagscaféer
29. aug.

Tilmeld din klasse til et sjovt
konkurrenceindslag under
fredagscaféen.
Selve konkurrencen vil forløbe
over tre etaper: 1. etape fandt sted
til fredagscaféen d. 3. oktober, 2.
etape bliver fredag d. 21. november
(bemærk ændret dato) og 3. etape
fredag d. 5. december.

Efterslægtens

Skal netop DIN klasse vinde vognen til studenterkørslen?

Hvem vinder 2.000 kr. til deres
studentervogn?
Få svaret til de kommende
fredagscaféer:
– Næste fredagscafé: fredag d.
21. november!
flest point. Alle klasser dyster om et
gavekort på 2.000 kr. til leje af deres
kommende studentervogn.
Hele klassen kan stille op og variere
med, hvem der er aktive under de

Introfest [for nye kursister fra kl. 18.00 - åbent for alle kl. 20.15]

5. sept.

Fredagscafe

3. okt.

Fredagscafe

[vind en vogn #1] *

7. nov.

Fredagscafe

[vind en vogn #2]

21. nov.

Gensynsfest [for både tidligere og nuværende kursister]

5. dec.

Fredagscafe

16. jan.

Fredagscafe

27. feb.

Fredagscafe

20. mar.

Forårsfest

30. april

Fredagscafe [på en torsdag— god 1. maj!]

[vind en vogn #3]

Alle fredagscafeer er fra kl. 15.00 - 18.00

forskellige konkurrencer. Samtlige
1.hf’ere, 2.hf’ere, pakker og enkeltfagshold er velkomne til at deltage i
konkurrencen!

* Vind en vogn er en quiz-konkurrence over tre
gange. Hver klasse, pakke eller enkeltfagshold kan stille med
et hold. Både 1. hf’ere og 2. hf’ere kan stille hold. Det hold
der efter tre gange har flest point vinder et tilskud til deres
studentervogn på 2000 kr.

Vel mødt til endnu en konkurrence
præget fredagscafé fredag d. 21.
november!
Kærlige COFU-hilsner
NB! Fodboldturneringen fortsætter
og er ikke påvirket af fredagscaféens
vognkonkurrence!

Caféer og de fleste fester er arrangeret af COFU (Cafe– og festudvalget). COFU består
af kursister og nogle få tilknyttede lærere. Som en del af COFU er du med til at planlægge og afholde caféer og fester. Skriv til kursistteam@hfc.dk hvis du vil være med.
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Efterslægtens kursistråd – vi gør en forskel sammen

G

Ra

M M A Ti K D A G

Af Kursistrådet, 2014

Kan man komme med i
kursistrådet?

Af Mie Lykke Nielsen, mn@hfc.dk

Hvorfor er vi med i kursistrådet?

Ja, da! Vi har selvfølgelig plads til
flere, hvis du har tid og lyst – ALLE er
velkomne. Du kan altid kigge forbi
til vores møder, som vi opreklamerer
på Fronter, og du kan også kontakte
os via Efterslægtens Facebook-side.

Hvad er forskellen på et substantiv
og et adjektiv? Og hvad vil det sige
at være sætningens objekt?

Fordi vi gerne vil have indflydelse på
vores skolehverdag, og fordi det er
superfedt at lære kursister fra andre
klasser, pakker og hold at kende.

Hvem er vi?
Vi er en blandet flok af kursister – på
tværs af klasser og hold – med mange forskellige meninger, men med
det tilfælles, at vi gerne vil samarbejde om at udvikle Efterslægten, så det
bliver et endnu bedre sted at være.

Her ser du et udsnit af kursistrådet 2014.
Operation Dagsværk, COFU og
kursisttutorerne.

Hvad laver vi?

Hvor tit mødes vi?

Vi arbejder for at udvikle studie
miljøet og kulturen på Efterslægten. Vi diskuterer stort og småt:
fra kantinepriser og rammer for
undervisningen til det fysiske og
sociale miljø på Efterslægten.
Vi samarbejder desuden med
skolens øvrige kursistgrupper, f.eks.

Vi holder møde ca. to gange om
måneden. Skiftevis i den tidlige og
sene spisepause. Hvis mødet ligger i
undervisningstiden, vil dit registrerede fravær ikke indgå i vurderingen
af din samlede studieaktivitet, da
arbejdet med kursistdemokrati sidestilles med undervisning. Møderne

Du kan altid kontakte Kursistrådet via Efterslægtens Facebook-side.
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ligger i frokostpausen og varer ca. 45
minutter. Vi mødes også på andre
tidspunkter, hvor vi ordner forskellige opgaver og hygger os sammen.
Møderne opreklameres på Fronter.

Hvordan kan man få mere at vide
om kursistrådet?
Vi lægger løbende information op
om kursistrådet på Efterslægtens
Facebook-side. Her kan du læse om
det, vi laver, og kontakte os, hvis du
har spørgsmål eller ideer til ting, vi
skal tage op. Vi har også en intern
Facebook-gruppe, der er for medlemmer af kursistrådet.

Hvor er kursistrådet repræsenteret?
• Skolens bestyrelse, der har
det overordnede ansvar for
skolens drift.
• Fællesudvalget, der beslutter
fællestimearrangementer og
er med til at udvikle kulturen
og traditionerne på skolen.
• Samarbejdsudvalget, der
diskuterer sikkerhed og fysisk
og psykisk arbejdsmiljø. Her
samarbejdet vi med rektor,
lærere, sekretærer, pedel,
rengøring og kantine.
• DGS, der er interesseorganisation for hf-kursister og
gymnasieelever. Her diskuteres uddannelsespolitik på et
mere overordnet plan.

Spørgsmål som disse blev godt og
grundigt bearbejdet til Grammatikdagen fredag d. 5. september, hvor
alle 1. hf’erne arbejdede og legede
med forskellige quizzer og spil om
bl.a. ord, ordklasser og sætningsled.
Tanken var at lære om grammatik på en sjov, lærerrig og social
måde. Derfor var klasserne blandet,
og dagen lagt samtidig med skoleårets første fredagscafé.
Det er første gang, Efterslægten
har afholdt en sådan
TIV?
N
A
T
Grammatikdag, og
SUBS
ifølge engelsklærer Mikkel B. Jensen opstod idéen for ca. to år siden
på et møde i engelsklærergruppen
om, hvordan man giver kursisterne
et bedre grundlag for at komme
godt igennem sprogfagene.
I skoleåret 2013/14 arbejdede
lærergruppen bestående af Mikkel B.
Jensen, Christiane H. Ottosen, Lene

Kursisterne gør sig klar på plænen til
den store fælles Grammatikdag for alle
1. hf’erne fredag d. 5. september.

”Vi blir’ så meget klogere. Det er skide
sjovt,” siger Casper og Camilla fra 1.b.

INDI
REKT
E OB
JEKT
?

Benjamin 1.c og Amalie 1.d under
ordklassespil.

Emma 1.d og Mathias 1.b er i tvivl om
nogle af ordene…

”Vi vidste godt lidt i forvejen. Det er
hyggeligt,” udtaler Asger (t.h.) og
Oliver fra 1.e

Lea 1.c og Casper 1.d kører på.

IV?
ADJEKT

VERBU
M?

H. Lollike og Ursula E. Olander
matik med noget sjovt,
JEKT? har det været en succes”,
B
O
videre på idéen, så det,
E
T
DIREK
der først var en tanke,
fortæller Mikkel og pointerer, at
blev til et virkeligt koncept denne
lærerne vil evaluere dagen grundigt
strålende septemberdag.
for at undersøge, hvad der kan gøres
”Hvis man kan associere gramendnu bedre næste skoleår.

Sammen med det øvrige grammatikteam håber engelsklærer
Mikkel B. Jensen, at Grammatikdagen er kommet for at blive.
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Debat - Rektor har ordet

Ud i naturen

Vil du med en tur i skoven...?

HF – en uddannelse Danmark ikke kan undvære
På det seneste har vi lagt øre til
følgende udtalelser:
sidder bare og piller næse
”og...hf’ere
ved ikke, hvorfor de er der.
elever
” HFmedtiltrækker
de ringeste faglige
forudsætninger fra
folkeskolen.
Kan det være rimeligt, at HF giver adgang
til alle uddannelser?
Standpunktskarakterer
vil mindske fraværet.

”

”

Regeringen har nu besluttet, at alle
de gymnasiale uddannelser skal
underkastes et eftersyn.
Af Anne Frausing, rektor
HF er mit hjerteblod. Så er det
sagt. Jeg bliver altid indigneret, når
uvidende eller bevidst manipulerende politikere kaster smuds og
fordomme på HF-uddannelsen og
på kursisterne.
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En kendt politiker og tidligere
undervisningsminister sagde
engang: ”Hvis vi ikke havde HF,
måtte vi opfinde den.”

Fakta er, at HF er den gymnasiale
uddannelse, der løfter mest og uddanner flest mønsterbrydere. Den
unikke evalueringskultur giver et
dynamisk og åbent læringsmiljø,
som udvikler selvtillid og fremmer
læring.
HF er om nogen uddannelse et mødested for alle grupper i samfundet.
Den er et åbent område, fagligt og
socialt, samt et bevis på, at samfundet i stigende grad har behov for
mange veluddannede unge – også
fra de sociale grupper, for hvem uddannelse ikke er en selvfølgelighed.
HF er skabt som et modbillede til
det elitære uddannelsesbillede, der
prægede samfundet for 50 år siden,
da HF så dagens lys. Og den er fortsat et modbillede, som tiltrækker
mange både unge og voksne, der
vil noget andet end det, de treårige
gymnasiale ungdomsuddannelser
kan tilbyde.

Bland dig i
debatten om
HF. Skriv til
Efterslægtens
Facebook-side eller til
HF-terretninger på mn@hfc.dk

HF har i alle årene været bølgebryder for nytænkning af pædagogiske
og didaktiske tilgange i undervisningen, herunder studiemetodik,
lektie- og studieværksted, nye
arbejdsformer og vejledning.
Lad os hjælpe myndigheder og
beslutningstagere med at besinde
sig på HF’s kerneværdier i de forandringsprocesser, som er sat på dagsordenen, og hvor HF helt forudsigeligt endnu engang er i skudlinjen.
På Efterslægten hjælper vi gerne.
Her ved vi, hvad det handler om,
og her har vi landets bedste resultater.

Hvis… bør du
overveje at
tilmelde dig
Biologi B.
Sammen med
den erfarne
biologilærer
Lene Vagn Rasmussen
tog Bio-B-holdet på
ekskursion til Bøllemosen ved Skodsborg en dejlig
dag i september.
I skoven stødte
holdet bl.a. på
guldsmede,
vårlarver, firben, tørvemos,
tranebær, kødædende planter
(soldug), svampe, salamandre,

Spørg din biologilærer,
hvis du er i tvivl om, hvad
billederne viser.

FAKTA
Bøllemosen ligger nord for
Skodsborgvej og er en af
perlerne i Jægersborg Hegn.

kæmpe trærødder,
vanddyr, bøge
nonnelarver og alt
muligt andet godt.
Du får her et
indtryk af biologiholdets
mangeartede oplevelser
fra Bøllemosen.

CAFÉ NICOLE
Kære kursister!

Vi efterlyser
stadig kursister,

Fra Café Nicole skal der lyde et stort
som har fået
TAK for den dejlige stemning og det
kredit, når
gode humør, vi møder hos jer hver
dag. Det hjælper på en hård dag.
dankortmaskinen
De fleste af jer er også rigtig gode
har været nede.
til at rydde op efter jer, når I har spist
i kantinen. Men, men… vi skal lige
have de sidste med, tak!
Som noget nyt er det hermed
slut med selv at tage slik
og varer med ned i køen.
Få nyheder
Når I kommer op til kasog tilbud fra
sen, er I velkomne til
Café Nicole via
selv at tage det, I evt.
snapchatten:
skal
købe.
Cafenicole
Vi har meget ofte problemer med vores dankortmaskiner, især ved 13-14 tiden, men
vores dygtige edb-folk på skolen arbejder på at løse problemet.
Vi efterlyser stadig kursister, som har fået kredit, når dankortmaskinen
har været nede. I bedes venligst hurtigst muligt komme og betale.
Som noget nyt er vi startet på at have snapchat, hvor vi hver dag vil
komme med et godt tilbud eller en nyhed. Så kom ned i kantinen, og
tilmeld jer. Har I ideer til nye tiltag, er vi mere end parate til at lytte til jer.
Det samme gælder ris og ros (helst ros ;-)
Hilsen Café Nicole
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Har du talent
for naturvidenskab?
Af Allan Dam og Ole H. Rasmussen,
undervisere i kemi og fysik
n

n
n
n

 ar lægemidler og natur- og farvestoffer
H
din interesse?
Har svingende lys og lyd din interesse?
Har du flair for eksperimentelt arbejde?
Har du ambitioner om at styrke din faglighed
i naturvidenskab?

Så har Efterslægten et rigtig godt tilbud til dig!
Meld dig til vores naturvidenskabelige talent
eftermiddage.
Vi forudsætter, at du deltager engageret og aktivt,
og lover dig spændende faglige udfordringer!
Alle er velkomne. Du skal ikke have nogen særlige
faglige forudsætninger.

Over 30 efterslægtere var tilmeldt
DHL-stafetten i Fælledparken tirsdag
d. 26. august. Matematiklærer Niels
von Holck (foto) var med på det
hurtigste hold.

Næste deadline:
tirsdag d. 25. november
Send til ”Miss News”
på mn@hfc.dk

Næste talenteftermiddage:
Onsdag d. 22. oktober
Onsdag d. 29. oktober
Onsdag d. 12. november

Tilmelding og information:
Skriv til or@hfc.dk eller am@hfc.dk
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