Thomas Bro Falkenberg (til højre) vandt en guldmedalje til Kemi-OL, mens Kasper K. Jakobsen (2. fra højre) fik bronze. De er begge
elever på H.C. Ørsted Gymnasiet.
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Elev fra H.C. Ørsted Gymnasiet vinder
guld til Kemi-OL
Thomas Bro Falkenberg og Kasper K. Jakobsen er begge netop begyndt i 3.g
på H.C. Ørsted Gymnasiet. Derudover har de også tilfælles, at de er blandt de
fire bedste gymnasieelever i Danmark til kemi.
I begyndelsen af august var de derfor en del af det danske landshold, der
deltog ved Kemi-olympiaden i Paris. Resultatet blev historisk flot – det blev
til en guldmedalje og tre bronzemedaljer, og det er første gang siden 2006,
at et dansk landshold er vendt hjem med en guldmedalje i bagagen.

Deltagerne blev testet i både praktisk og teoretisk viden, og derefter uddeles
der medaljer efter et særligt system, hvor de bedste 10 % får guld, de næste
20 % får sølv, og derefter får 30 % bronze.
Til medaljeceremonien sad de danske deltagere spændte og ventede på,
hvornår de blev råbt op. For tre ud af fire af de danske deltagere blev det til
en bronzemedalje, mens Thomas Bro Falkenberg kunne høre sit navn råbt op
som et af de sidste: "Jeg havde aldrig troet, at jeg ville klare mig så godt, og det
tog en del tid at fatte, at jeg virkelig havde klaret mig til en 11. plads.” Ud af 300
deltagere må det siges at være en flot placering.
Fagligt og socialt udbytte
Selve konkurrencen foregik over to dage, men deltagerne var samlet 10 dage,
så der var tid til at opleve Paris og lære de andre deltagere at kende. Både
Thomas Bro Falkenberg og Kasper K. Jakobsen fremhæver det sociale ved
konkurrencen: ”Jeg fik venner fra hele kloden, og jeg kommer til at savne det
selskab rigtig meget.”
De er også enige om, at de gerne ville bruge noget af deres sommerferie på
Kemi-OL en anden gang. Det skyldes både det sociale og det store faglige
udbytte. ”Olympiaderne er med til at motivere yderligere faglig læring og
fordybelse i fagene, hvilket ellers ikke er et tilbud på mange institutioner,” udtaler
Thomas Bro Falkenberg.
Talentarbejde på H.C. Ørsted Gymnasiet
At give eleverne denne mulighed for fordybelse er vigtig for H.C. Ørsted
Gymnasiet, og dygtige lærere arbejder hårdt for at at sikre eleverne et fagligt
udfordrende skolemiljø. Derfor har skolen et træningshold rettet mod KemiOL, hvor eleverne bliver undervist i kemi, der rækker ud over et normalt
gymnasieniveau. Den viden er nødvendig for at kvalificere sig til landsholdet
og klare sig godt til OL. Thomas Bro Falkenberg og Kasper K. Jakobsen har
arbejdet hårdt for at blive dygtige til kemi, og de er levende beviser på, at
H.C. Ørsted Gymnasiets talentarbejde virker.

TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har
mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og
efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000
mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet
dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i
samfundsdebatten.

