Nordatlanten indtager Gribskov
Gymnasium
På Gribskov Gymnasium er skolestarten i år ganske særlig.
Den 12. august, startede Gribskov Gymnasium den første Nordatlantiske Gymnasieklasse
nogensinde.
Nordatlantisk Gymnasieklasse (NGK) er en samlet gymnasieklasse med en ny nordatlantisk

studentereksamen, hvor elever skal gå på fire gymnasier i fire lande, nemlig Danmark,
Færøerne, Island og Grønland.
Eleverne er flyttet ind i en Studieby klods op ad Gymnasiet og de er allerede ved at danne
sociale bånd til hinanden. 15 elever fra Grønland, to fra Færøerne, ti fra Island og fem fra
Danmark er begyndt i en ny fælles klasse på gymnasiet med naturfaglig studieretning i NGK.
De skal bo og gå i skole i Danmark, Færøerne, Island og Grønland de næste tre
år. Studieretningen betyder meget for Navarat som kommer fra Grønland og som lige har
været på udveksling i USA: Jeg elsker fysik, og jeg glæder mig til de mange fag som vi skal have i
løbet af de tre år. Det er en svær studieretning med høje faglige krav, men jeg vil gøre mit bedste
siger Navarat.
Ideen til NGK er opstået i 2014 da rektor fra GUX Sisimiut Poul V. B. Jensen fik inspireret
rektor for Gribskov Gymnasium, Kristoffer Høy Sidenius til at gå med i projektet om at skabe
en ny unik studieretning med en Nordatlantisk rotationsklasse.
”Jeg synes at ideen om en Nordatlantisk Gymnasieklasse var genial og nyskabende, fordi ingen tidligere
havde prøvet at lave en ungdomsuddannelse, hvor eleverne ville komme fra fire lande og undervisningen
ville foregå i 4 lande på 3 år. Desuden tænkte jeg, at det var en utrolig god måde at skabe et tættere bånd
mellem unge i Nordatlanten og lave faglig og pædagogisk vidensdeling mellem lærerne i de fire lande”

siger rektor for Gribskov Gymnasium.
Den nye unikke studieretning med Bioteknologi, Arktisk teknologi, Matematik og Fysik som
Nordatlantisk Gymnasieklasse udbyder adskiller sig fra andre naturvidenskabelige retninger.
Studieretningen har en stærk faglig profil, samtidig blandes grønlandske fag som Arktisk
teknologi og Kulturfag ind i fagrækken. Matematik på a-niveau, bioteknologi samt fag fra den
grønlandske gymnasieverden; arktisk teknologi er toneangivende fag som NGK klassen skal
igennem inden de om 3 år står med en dansk studentereksamen til dimission i Sisimiut,
Grønland. I Sisimiut ligger Center for Arktisk Teknologi som er en del af Arktisk Institut på
DTU og derfor spiller netop arktisk teknologi-faget godt sammen med NGK uddannelsen som
har fokus på, at samarbejde og inddrage samfundene omkring de fire gymnasier.

Rektoren mener, at eleverne også vil opnå en særlig forståelse for dannelse og
demokrati, ikke bare af dansk demokrati, men på tværs af de Nordatlantiske kulturer. Jeg
tror, de vil få en stor rummelighed overfor andre kulturer, jeg glæder mig allerede til at
se, hvor de vil læse videre. På den måde bliver det interessant, om de netværk de danner
i løbet af deres tid i gymnasieklassen, fortsætter i deres videre arbejdsliv.
Boligselskabet Arkitekturministeriet står for boligudlejningen, eleverne er selv ansvarlige for
at holde orden i området. Boligerne er lækkert indrettet med tagterrasser og udeareal. NGK
eleverne bor i hver deres studiebolig i Studiebyen . Vi står op halv syv, så der er go tid til det vi
skal nå om morgenen inden vi skal møde i skole kl. 8:15. Det er anderledes nu på NGK for vi skal
lave mad og vaske tøj og gøre rent helt selv – men det bedste er at bo alene siger Navarat med
smil i øjnene.
Ivaana er allerede ved at være faldet godt til og ser sig om efter et muligt job, som hun kan
have ved siden af sit studie. Det er lidt dyrt at gå NGK, så jeg vil rigtig gerne have mig et
studiejob her i Helsinge, jeg kan allerede godt finde rundt i byen. Jeg kendte nogle af de andre fra
Grønland, men det er helt nyt for mig med venner fra andre lande, det er spændende.
Rektor for Gribskov Gymnasium Kristoffer Høy Sidenius afslutter optimistisk med:
Det er en spændende og modig udvikling af uddannelse i en tid hvor der er fokus på besparelser
og effektivitet indenfor gymnasieverden. Jeg er overbevist om, at danskere fra hele landet vil få
øje på den nye mulighed næste år, og at vi igen forhåbentligt får et stort antal ansøgere, men vi
kan kun tage 32 ind i en klasse.
Læs mere om Nordatlantiske studentereksamen på www.nordatlantisk.dk
En ny og spændende ungdomsuddannelse som Græsted Rk vil følge.
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