Dimissionstalen 2020
Kære studenter,
Den danske sangskat er de sidste måneder blevet en vigtig del af vores allesammens bagage fra
coronakrisen. Danmark synger sammen - på afstand - har fået tonerne til at lyde fra balkonerne og
stuerne. Salmer, højskolesange og ikke mindst Kim Larsens mange kompositioner er blevet skrålet
ud over hustagene med akkompagnement af diverse kunstnere. Vi har i den grad boltret os i
danske melodier og fraværet af internationale rytmer har været mærkbar.
Ja, meget har været fraværende de sidste måneder. Vi har alle savnet noget undervejs. Og vi har
alle kæmpet for, at det lige netop blev os, der kom med, når samfundet åbnede igen. Hvis ikke i
første fase, så i anden, eller tredje eller fjerde da. I var heldige at komme med i 1. runde, caféerne
kom med i anden, og så, da vi næsten havde opgivet, blev der åbnet for fase 2,5: 1., og 2.g og 1.hf
blev inviteret med ind i det gode selskab.
Det har været mærkbart, at de i flere uger ikke var på BG. Det er mærkbart, at de ikke i dag kan
være med til at hylde jer. Men pynte vognene til studenterkørslen fik udvalgte 2.g’ere dog lov til.
Vi holder det klassevist.
I er en årgang, der også uden coronakrisen, ville have været noget ganske særligt i den danske
studenterhistorie: 2017-reformårgangen. 9 ugers grundforløb, der afsluttedes med 2 eksaminer,
som tæller på eksamensbeviset. En række justeringer af de faglige bekendtgørelser med større
vægt på toning af fagene i studieretningerne. Øget fokus på karriereplanlægning og progressionen
i de flerfaglige forløb. Afskaffelse af almen studieforberedelse (AT) og indførelse af et mundtligt
forsvar for SRP. Det fik I lov til at afprøve i sidste uge, den eneste mundtlige eksamen, som årets
studentereksamen tillod. Og I klarede det fremragende. Jeg er kanonstolt. Jeg ved, at det 100% er
processen, der betyder noget for den enkelte elevs læring, men jeg er simpelthen så kiste stolt
over det gennemsnit, I opnåede: 8,6.
I har stået distancen og også med klar tilkendegivelse af, hvad der betyder noget for jer.
Tidl. undervisningsminister Merete Riisagers strammere retningslinjer for fravær, lod I jer ikke
bremse af.
De strammere regler omk. snyd generede jer heller ikke synderligt.
Men min afskaffelse af SRP-julefrokosten var lige ved at føre til oprør. Da kom I op og markerede.
Det endte med, at I organiserede julefrokosten selv, ude i byen, med en aftale med mig om, at I
måtte komme her på BG meget tidligt dagen efter for at male sjove t-shirts og tage imod 1. og 2.
årgang, når de ankom til julebrunch og juleafslutning. Jeg skal da love for, at I gav den, så hatten
passer, da partybussen ankom. I har sådan set haft jeres vognkørsel allerede!
Ifl. vore studie- og ordensregler må elever ikke møde på gymnasiet i beruset tilstand.
Jeg ville, hvis denne regel skulle håndhæves, have skullet sende hele 3.g-årgangen hjem. I stedet
fik I lov til at holde morgenfest, som vi andre så blev tilskuere til. Det var meget vanskeligt at få
ørenlyd til min juletale – derfor valgte jeg at trykke den som bilag til en af mine mange corona-

hilsner. Den handlede om genforening og det blev desværre sørgelig aktuelt med
coronapandemiens nedlukning af al ting og de stramme adfærdsrestriktioner, der fulgte.
For jer betød coronapandemien en brat tørlægning. Vi nåede lige at gennemføre Gallaen og jeg
har aldrig fortrudt, at vi gjorde det. Fredag den 6. marts dansede I les Lanciers med al den energi
og berøring den dans repræsenterer og onsdagen efter, den 11. marts, meddelte regeringen, at
alle skulle blive hjemme. Danmark lukkede ned. Fra kæmpefest i de flotteste rober i Laudrup
Lounge med vin og flerretters menu på smukt pyntede borde samt dans og latter, til en isolation
derhjemme uden sammenkomster, fester og natteliv. Hvem gad drikke alkohol under de forhold?
Der var jo ingen at drikke sig i hegnet med.
Ret beset – og ud fra en sundhedsmæssig betragtning – ikke den dårligst kur for Danmarks
ungdom. Med førstepladsen som verdens mest fordrukne ungdom var en pause fra alkoholen en
mulighed for at reflektere over alkoholens nødvendighed. En mulighed ja. Men skete det? Ift. at
tale om, at samfundet ikke er det samme efter Corona-krisen, vil jeg hævde at én dansk
førerposition ikke vil være forandret: den danske ungdoms alkoholførsteplads vil stå uændret.
Jeres indædte kamp for vognkørslen med alkohol taler sit tydelige sprog. Og I vandt – måske fordi
lovgiverne godt selv kan huske, hvordan vognkørsel og alkohol hænger uløseligt sammen. Og fordi
det passer med vores selvforståelse: At en flok modige, uovervindelige vikinger højt mod Nord,
der tømmer horn efter horn med mjød og kampberedt latter, kan modstå Covid-19.
Heldigvis er der også mange andre førstepladser, Danmarks ungdom kan bryste sig af. I har været
nogle af de allerbedste unge til at følge de nedlukningsinstrukser, som jeres regering udstak. Der
har været ganske få overtrædelser, (Roskilde Katedralskole f.eks.), men I har overvejende rettet
ind og dermed demonstreret et stort engagement i, at det danske samfund kommer helskindet
gennem coronakrisen - forhåbentlig.
Jeg tror, I som årgang har fået en masse erfaringer med på vejen, netop fordi I har været
reformårgangen. Tingene er ikke bare kommet let jeres vej. I er blevet tvunget ud i langt flere
refleksioner og stillingtagen pga. reformeringen af jeres gymnasietid. Og oven i kom så Corona. I
bedste fald har det hele hærdet jer. I er ikke blevet så forkælet som tidligere årgange. I har ikke
kunnet planlægge jeres 1-2 års sabbatperiode ovenpå studentereksamen, med rejser til fjerne
destinationer og hvor I selvfølgelig startede eventyret op med en gang festivaller rundt i riget.
Så meget anderledes blev jeres afslutning, at ikke engang et besøg på Rådhuset med
borgmestertale kunne I se frem til. Lidt sjov blev det dog med en runde på parkeringspladsen og i
Rådhushaven
Studenter er I blevet. Og nogle pokkers gode af slagsen. Jeg tror på, at jeres prøvelser de sidste
måneder er godt for samfundet og verdens fremtidige tilstand. Den opbremsning i dagligdagens
trummerum, som coronakrisen har betydet, får måske os alle sammen til at indse, at det er
nødvendigt at handle aktivt på de spørgsmål, vi synes, ikke kan vente længere. Både fordi de
kommende generationer skal have en fremtid og fordi konsekvenserne af ikke at gøre noget har

stukket hovedet frem. Coronakrisen var måske kun et forvarsel. Vi skal værne om alle de mange
økosystemer, der påvirkes af vores klimaadfærd.
Jeg har lige meldt mig ind i Kajakklubben Oasen. Den ligger i Odsherred. Jeg glæder mig til at lære
at sejle kajak. Jeg glæder mig til at kunne sejle ud og nyde kysten fra vandsiden. Se på strandene,
engene, de små byer - fra vandsiden. Vi mennesker tog i sin tid til månen for at udforske månen og
dens gestalt. Men det var billederne af Jorden, vi tog med tilbage. Disse smukke billeder af den blå
planet, helt alene med sit levende liv, i det store mørke intet.
Corona repræsenterer ikke det store mørke intet, men vi skal alle sammen være sammen om at
beskytte den skønneste og måske mest sårbare planet af dem alle, Jorden.
For jeres skyld, kære studenter, med et langt liv foran jer, skal vi støtte hinanden i, at det også for
de næste generationer må blive et lykkeligt liv på den blå planet.
Brøndby Gymnasium har i løbet af jeres sidste år på BG arbejdet med sine fokuspunkter.
Vi startede i august og processen er næsten til ende. Elevrådet har været involveret sammen med
lærere og bestyrelse. Vi holder fast i idræt og it, men har skiftet internationalisering ud med
nærvær. Det betyder ikke, at vi dropper det globale engagement til fordel for indadvendt
selvtilstrækkelighed. Men det er et resultat af en erkendelse af, at vi faktisk interesserer os for
vore nærmeste og dvs. vore elevers trivsel og udvikling. Det er de nære relationer, der har
opbygget Brøndby Gymnasium og skabt det stærke fundament, som vi hver især føler giver styrke
til at gå ud i verden, rundet af det lille gymnasium med den store effekt.
I er Brøndby Gymnasium, I har de sidste 3 år formet Brøndby Gymnasium, I vil altid være en del af
Brøndby Gymnasium.
Tak for at vi fik lov at låne jer. Held og lykke med jeres fremtid. Pas godt på vores skønne planet –
den er også kun til låns.

(I 3.s afsluttes med Forord i Blå Bog 2020)
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