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Leder fra rektor  
 
Kære forældre, 
 
Maj og juni er travle måneder på Tornbjerg Gymnasium. Eleverne i 1g skriver den første 
større opgave (dansk-historie-opgaven) og skal lige som 2g-eleverne gennemføre skriftlige 
og mundtlige prøver.  
 
De kommende studenter i 3g er for alvor i gang med de afsluttende prøver, først skriftlige 
og så siden de mundtlige. Til sidst afvikles prøverne i almen studieforberedelse, hvor 
eleverne skal dokumentere, at de kan arbejde med en sag ud fra vidt forskellige faglige 
synsvinkler. Årets emne er Grænser, meget bredt fortolket, idet eleverne skal undersøge og 
diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i 
sagen. Det kommer der mange spændende bud på. 
 
Gymnasiet i dag er således andet og mere end bare en række selvstændige fag, som 
forbereder til en videregående uddannelse. Det skal også give studenterne en ballast, som 
gør, at de kan være vidende, engagerede og aktive borgere i samfundet og i verden. Og det 
er et klart element i den dannelse at kunne se en sag fra flere sider.  
Men der skal mere til. Næsten alle elever har brug for særlige udfordringer. Det sker på 
Tornbjerg blandt andet gennem aktiviteter, som vi under et kalder talentpleje. Det fortæller 
talentkoordinator Trine Cederfeld om i artiklen Talentaktiviteter på Tornbjerg.  
Indsatsen for talenterne er en indsatserne i forbindelse med skolens Vision 2020: 
 
Tornbjerg Gymnasium er en internationalt orienteret skole med velfungerende 

studiemæssige rammer præget af engagerende undervisning med faglig dybde og vægt på 

elevindflydelse. Tornbjerg Gymnasium er efterspurgt, fordi det både er et stærkt og 

ligeværdigt fællesskab og samtidigt en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads for 

elever og personale, hvor alle har mulighed for at udvikle deres talent. 

hvor der er tre hovedoverskrifter: 

• Engagerende undervisning 

• Den internationalt orienterede skole 

• Den attraktive arbejdsplads og studiested 

Under området engagerende undervisning arbejder vi også med at skabe rammer for en 
mere varieret tilrettelæggelse af undervisningen og fokus på at styrke samarbejdet om 
klasserne. Indsatserne for den internationalt orienterede skole inddrager bl.a. styrkelse af 
vores samarbejde med skoler i udlandet, hvor vi senest har fået et samarbejde i stand med 
et gymnasium i Montpellier om udvekslingsbesøg mellem vores to skoler. Under det sidste 
område arbejder bl.a. med at skabe bedre rammer for elevernes samvær uden for 
undervisningstiden. 
I det forløbne skoleår har vi desuden styrket samarbejdet med de tre andre stx-gymnasier i 
Odense: Mulernes Legatskole, Odense Katedralskole og Sct. Knuds Gymnasium gennem 
dannelsen af OS - Odense studentereksamen.  I stedet for at bruge penge på dyre reklamer, 
der bekæmper hinanden, vil vi hellere bruge midlerne på at skabe aktiviteter til gavn og 
glæde for alle fire gymnasier. Læs mere om dette spændende og perspektivrige samarbejde 
inde i Tornbladet. Forude venter forhåbentlig en god sommer og et spændende 
efterårssemester for os alle. 
 
Carsten Claussen, rektor 

 

Juni 2016 
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Eksamen 2016 
 

Eksamenstiden er over os. Det er en tid, der er særlig hektisk af mange grunde 
og flere elever får en stærk sanseoplevelse, hvor hele følelsesregistreret 
gennemleves.  
 
Ved skriftlig studentereksamen stilles opgaverne af Undervisningsministeriet 
og alle elever i landet får de samme opgaver. Bedømmelsen er lagt i 
hænderne på to fremmede censorer. Karakteren fastsættes på et stort 
centralt censormøde, hvor censorerne i de enkelte fag mødes. Det sker midt i 
juni og herefter modtager de enkelte skoler opgaver og karakterer.  
 
Ved mundtlig studentereksamen trækkes lod i ministeriet, om hvem der skal 
op i hvad. Der er forskelligt fra hold til hold og fra elev til elev. Ved selve 
eksaminationen er der udover elevens lærer i det pågældende fag altid en 
ekstern censor til stede. Censor er elevernes uvildige advokat, som skal sikre 
at bedømmelsen er objektiv, og at lærernes spørgsmål er i orden og i 
overensstemmelse med læreplanen. Karakteren fastsættes i en samtale 
mellem lærer og censor og meddeles eleven umiddelbart efter en kort 
kvotering. Det forekommer kun sjældent at censor og lærer er uenige i 
bedømmelsen. 

Nyt udviklingsprojekt 

 
Billedet illustrerer faserne og formålet med 
samarbejdet mellem den kenyanske 
highschool og Tornbjerg Gymnasium. 

 
 
Udviklingsprojektet er en del af skolens 
indsatsområde for at skabe en  markant 
international profil. Skolen forventer, at 
samarbejdet med den kenyanske 
highschool vil tilføre vores profil en ny 
dimension ved at behandle problematikker, 
der vedr. det kontrastfyldte afrikanske 
kontinent, fremfor som hidtil alene at satse 
på samarbejde med institutioner fra i-
lande.    
 

 

Gymnasieelever løser globale problemer 

 
Eksamensregler 

Ved skriftlig eksamen skal du være klar ved din plads 
senest 8.45. Bliver du syg så kontakt skolen på tlf 
6615 7102 fra kl. 7.45 og husk efterfølgende at få en 
lægeerklæring.  
 
Mød op i god tid til mundtlig eksamen. Kun 
eksaminand må opholde sig i fællesområdet uden 
for prøvelokalet. Medbringelse og anvendelse af 
mobiltelefon er forbudt i både skriftlig og mundtlig 
eksamen. Eventuelle klager over eksamensresultater 
o.l. sendes til rektor skriftlig senest to uger efter 
modtagelse af eksamensresultatet. 

 
Samarbejdsprojekt med kenyansk high school 

Hvordan løses grænseoverskridende problemer som forurening, sult, manglende forståelse 
mellem kulturer, flygtningekriser og stigende vandtemperaturer?  
 
Det er et godt spørgsmål! Måske er svaret ´Ved at arbejde sammen på tværs af grænser!´ 
 
I et virtuelt samarbejde vil elever fra en kenyansk highschool og elever fra Tornbjerg 
Gymnasium opstille løsningsforslag, der skal overkomme globale problemer.  
 
Samarbejdet mellem skolerne lægges an, så eleverne bliver præsenteret for et problem. 
Efterfølgende skal de i grupper, inddelt på tværs af landene, arbejde sammen om at finde 
den bedste løsning. 
 

I projektet bliver der automatisk arbejdet med verdensborgerskabstanken, hvor vi tror på at 
viden og samarbejde på tværs af lande kan være med til at løse globale problemer, mens 
det på samme tid giver indsigt og udsyn. 
 
Måske er fremtiden ikke så dyster alligevel? 

 

 

 

Organisering 

Projektet er organiseret i en projektgruppe under ledelse af projektleder, lektor Per 
Apollo og består desuden af to elevrepræsentanter, en ledelsesrepræsentant og 
koordinatoren for det internationale område på Tornbjerg. Projektarbejdsformen er 
gennem de sidste år blevet skolens foretrukne arbejdsform i såvel undervisningen som i 
udviklingen af skolen som helhed. 
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Talentaktiviteter på Tornbjerg 
 
Nogle elever har særlige interesser og forudsætninger; de går måske med en forfatter- 
eller forskerspirer i maven, eller de synes kvantemekanik og klimafysik er det mest 
spændende i verden. Andre igen brænder for drama, kunst, kultur, musik eller en 
bestemt sportsgren.  
 
Tornbjerg Gymnasium vil gerne give alle elever mulighed for at udvikle lige det område, 
de er eller har potentiale for at blive virkelig gode til. Vi vil altså med andre ord gerne 
give dem mulighed for at udvikle deres talent. Derfor tilbyder vi eleverne i løbet af deres 
treårige gymnasietid en række forskellige talentaktiviteter. Disse aktiviteter ligger ud 
over den almindelige undervisning, og afholdes både eksternt eller internt, dvs. uden for 
skolen eller på skolen. Eleverne bliver tilbudt aktiviteter inden for alle faglige områder 
både naturvidenskab, samfundsfag, humaniora, idræt og kunstneriske fag. I 
talentaktiviteter arbejder eleverne i et eller flere fag med et emne, som ligger i 
forlængelse af den daglige undervisning og er på et højere niveau.  
 
Nogle af de eksterne tilbud er fx Akademiet for Talentfulde Unge, ATU, hvor eleverne 
sammen med elever fra andre gymnasier deltager i forskellige aktiviteter, projekter og 
camps over en 2-årig periode.  
 
Eleverne kan også deltage i Projekt Forskerspirer, hvor de selv vælger et 
forskningsprojekt, og med vejledning fra en forsker fra et universitet, i starten af 3.g 
afleverer en synopsis. Projektet er udformet som en konkurrence, og inden for hvert 
fagområde kåres årets forskerspirer, som modtager 20.000 kr.  
 
Eleverne har ligeledes mulighed for at deltage i en række fagkonkurrencer, fx 
historiekonkurrence, filosofi- biologi-, matematik- kemi- eller fysikolympiader, hvor de 
dyster mod andre elever fra andre gymnasier. Desuden har eleverne mulighed for at 
deltage i talentaktiviteter inden for science, billedkunst, drama eller forfatterskole 
arrangeret i fællesskab af de fire gymnasier i Odense, samt Science Camps, som ligger i 
sommerferien.  
 
Fra næste skoleår vil elever, som har særlige forudsætninger i engelsk, blive tilbudt 
undervisning og at aflægge prøve i Cambridge English, hvilket vil give dem adgang til at 
læse på en række universiteter i udlandet. Endelig skal nævnes Tornbjerg Eliteidræt, som 
er en særlig studieretning for sportsudøvere, hvor der bl.a. bliver taget hensyn til 
elevernes træningsbehov, er mulighed for supplerende undervisning, flytning af prøver, 
samt mentorordning. 
 
Dette er blot nogle af de eksterne aktiviteter, eleverne bliver tilbudt. Men Tornbjerg 
tilbyder også mange aktiviteter, som foregår på skolen. Af disse kan fx nævnes 
debatklub, litteraturklub, filmklub, amatøraften, internationale arrangementer i 
samarbejde med sprogassistenter og udvekslingsstuderende fra SDU, samt 
elevudveksling med gymnasier bl.a. i Montpellier i Frankrig og New York. De interne 
aktiviteter forløber typisk over en kortere periode, og er lidt mindre forpligtende.  
 
Alle talentaktiviteterne foregår uden for den almindelige skoletid, og kræver derfor en 
ekstra indsats af eleverne. Men de kan samtidig være af stor betydning for motivationen 
for det at gå i gymnasiet i det hele taget, da de netop giver eleverne mulighed for at 
fordybe sig i lige præcist det område eller fag, de virkelig brænder for.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fakta om talentarbejdet 

på Tornbjerg 

Skolens talentaktiviteter koordineres af 
lektor Trine Cederfeldt og byder på en 
række forskellige muligheder bogligt, 
samfundsmæssigt som kunstnerisk. For at 
kunne deltage kræver det udover fagligt 
potentiale inden for et givent felt først og 
fremmest motivation til at medvirke i 
aktiviteterne uden for normal skoletid. 

Gruppefoto fra Summer Camp 2015 ATU – 
se mere på www.ungetalenter.dk 

 

Fra kommende skoleår tilbydes elever med 
særlige forudsætninger i engelsk mulighed 
for undervisning og prøveaflæggelse i 
Cambridge engelsk. 

 

Se mere om projekt Forskerspirer på: 
http://forskerspirer.ku.dk/om/ 

 



Tilbageblik til sko 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

4 Odense Studentereksamen – Os.dk 
 

Odense Stu… hva’ for noget? 

Odense Studentereksamen, forkortet OS, er en sammenslutningen mellem de fire almene 
gymnasier i Odense. Det er Odense Katedralskole, Sct. Knuds Gymnasium, Tornbjerg 
Gymnasium og Mulernes Legatskole, der er med i samarbejdet. Alle skolerne udbyder stx, 
mens to af dem (Odense Katedralskole og Mulernes Legatskole) også udbyder hf. 

OS er historien om fire odenseanske uddannelsesinstitutioner, der ser fordele og udvikling i 
at arbejde tættere sammen og synliggøre stx og hf. Kort fortalt er målet med OS at tilbyde 
den enkelte elev, kommende såvel som nuværende, de bedste udviklings- og 
uddannelsesmuligheder. 

Samarbejdet har flere potentialer. Et af disse er forbedring af vejlednings- og 
brobygningsindsatsen, hvor gymnasierne vil arbejde tættere sammen for at sikre den bedst 
mulige indsats i overgangen fra folkeskole til gymnasium og fra gymnasium til 
videregående uddannelse. 

OS er også sat i verden for de nuværende elever. Eleverne vil opleve aktiviteter og 
spændende, relevante tilbud på tværs af gymnasierne. Flere tilbud er unikke og lader sig 
kun gøre, fordi gymnasierne arbejder sammen om dem. Eleverne får mulighed for at 
opleve det store stx- og hf-fællesskab, som de er en del af sammen med de mere end 3000 
andre elever i OS. 

Selvom en studentereksamen eller højere forberedelseseksamen ikke kun er for sjov, så 
kan man jo godt have det sjovt undervejs. Det vil OS, særligt med de tværgående 
aktiviteter, gerne medvirke til. 

OS trådte aktivt i kraft ved starten af skoleåret 2015/2016. Ud over OS samarbejder de fire 
gymnasier også med alle fynske gymnasier i GymFyn, ligesom de fire gymnasier også 
samarbejder generelt med andre ungdomsuddannelser. OS er ikke oprettet med det 
formål, at de odenseanske almene gymnasier vil lukke sig – tværtimod ønsker OS at indgå i 
relevant samarbejde med eksterne samarbejdspartnere for at nå målet om de bedste 
uddannelses- og udviklingsvilkår for unge mennesker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenfor ses et snapshot af årets regatta i dragebåde, hvor elever og ansatte dystede. 

Tornbjergs medarbejdere tog pokalen i medarbejderrækken. 

 

Fakta om Os.dk 

 
Organisering 

Styregruppen består af de fire rektorer, 
som udpeger formanden, der fungerer som 
kontaktperson udad til: 
 

- Susan Mose, Sct. Knuds 
Gymnasium, (formand frem til 
2017), 

- Carsten Claussen, Tornbjerg 
Gymnasium, 

- Lone Bjørndal Thomsen, 
Odense Katedralskole, 

- Torben Jacobsen, Mulernes 
Legatskole. 

 
En underviser på hver af de fire skoler 
koordinerer de tværgående aktiviteter: 
 

- Hanne Kristiansen, Mulernes 
Legatskole (kontaktperson), 

- Tine Jensen, Sct. Knuds 
Gymnasium, 

- Rasmus Høyer, Tornbjerg 
Gymnasium,  

- Lise Rejnhold Sørensen, Odense 
Katedralskole. 

 
Skole- og brobygningsgruppen, som 
koordinerer vejledning, information og 
brobygning: 
 

- Carsten Claussen, Tornbjerg 
Gymnasium (kontaktperson), 

- Poul Juul Christensen, Odense 
Katedralskole, 

- Mette Føns Foldager, Sct. 
Knuds Gymnasium, 

- Anders Kjeldvig, Mulernes 
Legatskole. 

 
Inspirationsgruppen udpeget af 
styregruppen, som består af 
repræsentanter for kultur- og erhversliv, 
grundskoler, videregående 
uddannelsesinstitutioner og medier: 
 

- Birgitte Weinberger, 
Festivalleder, 

- Mads Damsbo, Direktør, 
- Søren Skovbølling, Direktør, 
- Dorte Andreas, Skoleleder, 
- John. Nørregaard Frandsen, 

Professor, 
- Torben Hansen, Ph.d-

studerende, 
- Esben Seerup, Direktør. 
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Begivenheder frem mod 

sommerferien 2016 

 

 
Gallafest for 3.g’erne, onsdag den 22. 
juni 2016. Forældre er velkomne til at 
overvære entreen ad den røde løber 
med ankomst i sjove, finurlige 
køretøjer.  
 
 
 
 

 
Studenterne årgang 1991 mødes 25 år 
efter for at genopfriske gamle minder 
fra gymnasietiden på Tornbjerg. 
 
 
 
 

 
Dimission af årets studenter 2016 
afholdes fredag den 24. juni 2016, kl. 
10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gallafesten på Tornbjerg  
 
”Royal Gallafest på Tornbjerg” er temaet onsdag d. 22 juni, hvor Tornbjergs nybagte studenter 
bliver fejret af ansatte og elever. Sammen med Aktivitetsudvalgets fantastiske 1. og 2. g. elever 
arrangerer vi en nærmest kongelig aften for de skønne studenter.  
 
Klokken cirka 16:45 starter gallafesten med stilfulde, sjove eller surrealistiske ankomster på den 
røde løber -gerne med de stolte forældre som tilskuere. Dernæst, og ligeledes med forældre som 
vidner, danser studenterne deres sidste fejende, flotte Les Lanciers i hallen.  
 
Godt dehydreret efter dansen sørger Miracules for at genoprette væskebalancen med en 
sprudlende velkomstdrink i kantinen og nu må forældrene vinke farvel til deres ”unger”.  
 
Gallamiddagen- en to-retters menu, serveres af 2.g.erne i den smukt pyntede kantine. Der spises til 
levende musik og listige lærere og ansatte vil undervejs underholde med musik og festtaler. Skulle 
de nybagte studenter få lyst til at sige et par bevingede ord efter tre års berigende undervisning på 
TG, så er der også plads til det. Gallafesten takker af omkring kl. 22.30 hvorefter studenterne drager 
ud i verden og ind mod byen.  
 

På vegne af elever og ansatte i Aktivitetsudvalget 

 Mette Skov  
 

 

Blev du student fra Tornbjerg i 1991? 
Lørdag den 18. juni 2016, kl. 11-16 inviterer Tornbjerg Gymnasium sine dimittender fra årgang 
1991 til 25-årsjubilæum. Skolens nuværende rektor byder velkommen og viser rundt i 
bygningerne, der er moderniseret og udbygget en del siden dengang. Gamle lærere og 
klassekammerater får lejlighed til at udveksle røverhistorier fra gymnasietiden og gense hinanden 
under indtagelse af en lækker brunch. Tilmelding er nødvendig. Find linket på forsiden af skolens 
hjemmeside: www.tornbjerg-gym.dk    

 

 

Dimission fredag den 24. juni 2016, kl. 10.00 
Skolen har hermed den glæde at indbyde årets studenter med deres nærmeste pårørende til 
dimission i skolens idrætshal. Her får studenterne overrakt studenterbeviser af rektor og en 
repræsentant for undervisere og elever taler om de tre gode år på Tornbjerg og udfordringerne 
for fremtiden. Efter ceremonien er skolen vært ved et lille glas i skolens kantine, mens der tages 
studenterfotos. Herefter slutter dagen med, at skolens personale og pårørende sender årets 
studenter af sted i pyntede lastbiler.  

 

Af hensyn til pladsbegrænsning i hallen opfordres der til at kun nærmeste familie kommer med 
og at der rykkes helt sammen på rækkerne, så der er plads til alle. Der vil også kun være et 
begrænset antal p-pladser. Der er indenfor 500 meter offentlig parkering ved OCC og det 
nærliggende butikstorv på Blækhatten. 



 

 
 

 
 
 

 
 

drgrg 

 

 

 

 

 

 

 

dfgdfgdfg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pletskud fra året der gik på Tornbjerg 

 

 
Festerne er altid gode på Tornbjerg. 
Årsfesten sidst i januar var ingen 
undtagelse, hvor rapperen KIDD gav 
koncert. 
 

 
Mediefag er i dette skoleår for alvor 
blevet del af valgfagsudbuddet. Årets 
bedste film og videoer blev kåret med 
maner til årets Oscars.  
 

 
Forårskulturaften med åben scene for 
elever og deres familie og venner. 
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Også i år har dramaeleverne stået for 
årsshowet og forstillinger til glæde for 
kammerater og folkeskoleelver m.fl. 
 

 
Ny gymnasiereform på vej – 
Elevrådsformand Matthias 2.f 
interviewes af TV2 Fyn. 
 

 
Studieturen i 2.g er et af 
højdepunkterne i de 3 år i gymnasiet. 
En af klasserne besøgte NY og fik et 
indblik i det amerikanske primærvalg. 
 

 
Ikke al undervisning foregår i 
klasselokalet. Her er billedkunst på tur 

Pletskud fra året der gik på Tornbjerg 

 

 
Tornbjerg Gymnasium satser på at 
give eleverne en international 
forståelse – et af årets nye initiativer 
var Camp Tornbjerg, hvor 
udenlandske studerende fra SDU 
besøgte os. 
 

 
Tornbjerg Elite giver mulighed for at 
tage en studentereksamen med 
mulighed for morgentræning, 
landsholdsture mv. samtidig med at 
studiet passes. En gang om året tager 
alle elitesportseleverne ud sammen. I 
år til et kampsportscenter. 
 

 
Er man til knap så høj puls er der 
mulighed for at deltage i skolens kor, 
der også deltager i arrangementer 
uden for skolen. 
 

 
Per Vers lagde vejen forbi Tornbjerg til 
en fælles lektion i rim og remser. 
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Tornbladet udgives af: 

 

 
 

Tornbjerg Gymnasium 
Skærmhatten 15 
5220 Odense SØ 
Tlf: 6615 7102 
Email: kontor@tornbjerg-gym.dk 
www.tornbjerg-gym.dk 
 
 
Skribenter til denne udgave: 

Carsten Claussen, 
Lars Rahbek, 
Mette Skov, 
Per Apollo, 
Rasmus Høyer, 
Trine Cederfeldt. 
 
 
Skolens åbningstid: 

Hverdage kl. 7.00-17.00 
 
Receptionen og hovedtelefonen: 

Hverdage kl. 7.45-14.00. 
 
Kantineudsalget: 

Hverdage kl. 8.00-14.00. Herefter 
henvises til møntautomater. 
 
 
Følg os på Facebook:  
 

 
 
 
https://www.facebook.com/Tornbjerg
-Gymnasium-697271607058190/ 
 
 

Tornbjergs tilbud uden for skemaet 
 

Der er mange muligheder for aktive fritidsaktiviteter på Tornbjerg Gymnasium. Skolens 
faciliteter og lærerkræfter inden for bl.a. fagene musik, idræt og billedkunst stilles i vid 
udstrækning til elevernes disposition efter skoletid. På Tornbjergsamlinger, opslagstavlerne 
samt på den elektroniske kalender vil disse tilbud blive annonceret.  
 
Fitnessrummet 

Et af de faste tilbud som Tornbjergelever har mulighed for at benytte er skolens 
veludstyrede fitnesslokale på hverdage i tidsrummet kl. 7.15-16.30. Prisen for at benytte 
fitnesslokalet er 100 kr. pr. år, som betales for hele skoleperioden ved tilmeldingen (altså 
300 kr. for en 1.g-elev i 3 år, 200 kr. for en 2.g elev i 2 år og 100 kr. for en 3.g elev i 1 år.). 
Adgang til fitnesslokalet kan købes ved henvendelse til i receptionen. 

 

Frisport 

Gennem mange år har eleverne været tilbudt friport uden for skemaet – heriblandt 
fodbold, volleyball, ultimate frisbee o.l. Frisporten koordineres af nogle af skolens 
idrætslærere og der er mulighed for deltagelse i skoleturneringer rundt i landet. 

 

Akademiet for Talentfulde unge og projekt forskerspire 

Det er ikke kun den fysiske udfoldelse, som fylder på Tornbjerg Gymnasium. For elever 
med overskud og interesse for at fordybe sig intellektuelt uden for undervisningen, er 
deltagelse i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) og projekt Forskerspire et særligt tilbud. 
Er man interesseret så kontakt lektor Trine Cederfeldt på email: tc@tornbjerg-gym.dk , der 
koordinerer aktiviteterne for Tornbjergelever. 
 

Kreative fritidstilbud 

Udover undervisning i kunstneriske fag afholder vi flere gange om året forskellige 
arrangementer, hvor elevernes kreativitet kan udfordres. En af de tilbagevendende 
begivenheder er den årlige amatøraften i efteråret, hvor man kan optræde med musik, 
dans, stand up m.v., mulighederne er mange. I slutningen af januar afholdes årsfest og 
revy og om foråret er der mulighed for at deltage i skolens forårskulturaften. Hold øje 
med de aktuelle arrangementer i ludus. 
 
 
Lektiecafé 

Fire eftermiddage om ugen er der åbent i lektiecaféen i studiecenteret, hvor eleverne 
alene eller i grupper kan få faglig hjælp af undervisere eller ældre studerende med 
hjemmeopgaver fortrinsvist de naturvidenskabelige fag og særligt matematik. Ligeledes 
kan bibliotekaren spørges til råds omkring litteratursøgning.  
 
 
Membrana – Tornbjerg Filmklub 

I foråret 2014 startede en filmklub op, som viser film helt gratis for elever og 
medarbejdere. Filmene vælges af filmklubbens medlemmer via facebookafstemning. 
Tilmelding og information om filmklubben finder du her: http://da-
dk.facebook.com/TGFilmklub 

 

 

 

 


