
TÅ
R

N
B

Y
 B

LA
D

E
T FE

B
R

U
A

R
 2

0
1

7
 1

7

Stor interesse for Tårnby Gymnasi-
ums Åbent Hus igen i år

Af Aimee Kjaer Kofoed, 
Kommunikation Tårnby Gymnasium

Akkurat som støvet fik lagt sig fra jule-
ræset, og vi havde krydset stregen til 
et nyt og friskt kalenderår, blev det tid 
til en af årets helt store begivenheder 
på Tårnby Gymnasium og HF (TG).

Årets Åbent Hus for enhver med 
hang til afklaring og opklaring blev i 
år et tilløbsstykke for over 600 gæster. 
Unge årgang 0’ere plus minus fra hele 
øen troppede op sammen med deres 
familie eller venner.

Allerede fra morgenstunden havde 
det summet af stemning og forvent-
ning i alle kroge, mens skolens lærere 
og personale stillede fagenes præ-
sentationsborde og demonstrations-
udstyr op. De obligatoriske buketter 
af flag fra alle sprogfagene i kanti-
nens atriumgård understregede en 
hjertelig velkomst til gæsterne, og da 
dørene blev slået op og strømmen af 
nye ansigter fordelte sig så let som 
vand finder vej, blev det klart, at det 
grundige tilløb til dagen havde været 
umagen værd. 

50 år og nye lokaler
Skolen fejrede i november 50 års fød-
selsdag og i de seneste 10 år er ram-
merne for alvor blevet opstrammet 
med tilbygninger og fornyelse i faglo-
kaler og fællesarealer. 

I et indlæg fra to TG elever i åb-
ningsceremonien i multihallen blev 
skolens traditioner og fysiske fordele 
blandt andet rundet. 

- En fantastisk ting ved TG er tradi-
tionerne. Skolens høje alder har over 
årene medført den ene tradition efter 
den anden. Vi har fodboldturnering, 
en filmfestival, idrætsdag, morgen-

samling, billedkunstudstilling og stu-
dietur mm. Derudover har vi super 
mange faciliteter her på TG. Vi har den 
nye idrætshal, og det er bare tanden 
federe at have idræt, når det er i sådan 
en hal her. Vi har et træningscenter, et 
musikhus, en ny dramasal med en stor 
scene, fortalte Clara Ancher Kürstein 
Nielsen. 

Clara Ancher Kürstein Nielsen fra HF 
klassen 2Q var en af de to elev-talere, 
og hun har aldrig fortrudt sit eget sko-
levalg. Faktisk var det rigtig meget tra-
ditionerne, der trak i hende i sin tid, og 
det er også derfor, hun havde lyst til 
at dele sine oplevelser med de besø-
gende. En anden ting der overraskede 
Clara positivt var, hvor trygt og natur-
ligt det er at få relationer til lærerne. 

- Man bliver ikke bare et nummer. 
Clara og hendes med-taler Louis 

Kronborg Nielsen fra 3E holdt i øvrigt 
hele salen stangen, mens de fortalte 
om den alvor, man vågner op til, når 
bøgerne skal tygges og rapporterne 
afleveres. 

- Den historie skal virkelig også 
fortælles, så længe man husker, hvor 
meget man bliver hjulpet med hyg-
gelig lektie-café, matematikcenter og 
rutineret studievejledningskorps.

Gør dig umage i folkeskolen
Gymnasiereformen og dens plan for et 
nyt HF og grundforløb i STX (gymna-
sium) lagde i år op til fokus og uddy-
bende forklaring i individuelt tempo.

De mange individuelle spørgsmål 
fra gæsterne blev honoreret med per-
sonlige samtaler med de rette fagper-
soner. 

Som noget nyt i år blev mødet mel-
lem de besøgende og skolens lærere, 
ledelse og studievejledere derfor de-
signet til at blive mere personligt og 
i øjenhøjde, end man traditionelt op-
lever ved et Åbent Hus arrangement. 

Alle foredrag om de enkelte stu-
dieretninger og fag var sløjfet og læ-
rerne var på gulvet og tilgængelige for 
spørgsmål.

Line Græsted Bjerring fra admini-
strationen fortæller, hvordan hun af-
tenen igennem besvarede vældig for-

skelligartede spørgsmål fra hele spek-
tret af unge fra de allermest afklarede 
og målrettede til det modsatte. 

Flere havde spurgt til, hvordan man 
kan være sikker på at komme ind, for 
de ville bare på TG. 

Hertil måtte Line svare, at ens stær-
keste kort er at gøre sig umage i folke-
skolen, for der forventes atter i år ven-
teliste til TG. Og selvom det betyder, 
at nogle må søge andre steder hen, er 
en venteliste på TG ikke så skidt, at det 
ikke er godt for noget.

Du kan hente foto fra Facebook, Instagram, Picasa og lignende direkte ned til 
vores computer og vi kan - som en af de få på Amager -  printe dem ud som 
fl otte og glansfulde klassiske papir-billeder i stor størrelse - og vi har også 
rammerne, hvis du vil lave gaver.

Billederne kan leveres på en time, en dag eller 3 dage efter.
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Digitale fotos fra iphone 4-5-6 og ipad 

De unge søger 
gymnasiet

TGs elever brugte aftenen til at anvende noget af gymnasiets udstyr til at 
dokumentere aftenen. Her en fotograf. Foto: TG.

Lærere og administrations-
medarbejdere var hele aftenen på 
gulvet og besvarede spørgsmål fra de 
håbefulde kommende elever. I loftet 
skimtes nogle af sprogfagenes flag-
guirlander. Foto: TG
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