
Nørre News  

 
Nørre News er din kilde til nyheder på 
Nørre. Vi er et lille, hyggeligt udvalg som 
mødes hver onsdag i spisefrikvarteret og 
planlægger de artikler, videoer og 
gimmicks som i kan finde på den online 
skoleavis, www.norrenews.dk. Vi holder 
en meget fri struktur, hvor det er dine 
idéer, der er i fokus. Hvis du går helt vildt 
meget op i for eksempel musik, mad, 
sport eller hvad du ellers kan komme i 
tanke om, kan du frit skrive om det.  
Men Nørre News er ikke kun for dem, 
der er vilde med ord og lange tekster, vi 
søger også altid medlemmer, der gerne 
vil lave video - både foran og bagved 
kameraet -, som kan tage billeder, lave 
grafik eller styre en hjemmeside. 

 
 

Festudvalget  
 
I festudvalget arrangerer vi alle Nørres 
fester. Der er mange forskellige fester, men 
altid god stemning! Bl.a. introfesten, 
afterparty til det årlige galla og den sidste 
fest, hvor vi hyrer en kunstner, der kommer 
ud og optræder på Nørre. Udvalget består 
af elever fra alle årgangene. Som medlem af 
festudvalget er man med til at bestemme 
tema til festerne, sørge for det praktiske 
aspekt såsom booking af DJ, til at rydde op, 
selvfølgelig holde fede fester og 
oprydningen bagefter. Derudover har vi det 
altid smadder hyggeligt i udvalget, både til 
de ugentlige møder og til festerne. 
 

 

 
 
 

Elevrådet 

 
 

Model United Nations  
 
Modelled United Nations is a world based 
program that lets you take the role of a 
country, foreign or familiar, while trying to 
solve current international issues. Join 
room 132 every Wednesday fourth 
module to get international insight, 
optimize your debating skills and idealize 
your résumé for prestigious scholarships.  



Café udvalget  
 
Fredagscafe er et alternativt koncept til 
festerne og alle andre arrangementer på 
Nørre. Det går ud på at vi et par fredage 
om året, smider en højtaler, en masse 
pynt samt en bar og et køleskab fyldt 
med øl og sodavand op i kantinen. 
Derefter handler det, for alle elever, bare 
om at hygge sig og spille nogle spil på 
tværs af klasserne, mens man får sig lidt 
at drikke. Cafeen samarbeder desuden 
med de andre udvalg, via kagesalg, 
temaer og kampanger. Desuden har vi 
gang i et større arrangement kaldet 
KULT, som indebærer gæster fra 3 andre 
gymnasier, live musik og meget andet.  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nørre Debatklub  
 
Er du vild med at diskutere aktuelle emner 
og/eller spise kage? Så join en af Nørres 
hyggeligste klubber!  Vi debatterer alt fra 
international politik til sokker i sandaler.  
 
Det foregår oftest som en konkurrence 
mellem to hold, der er henholdsvis for og 
imod et bestemt emne. Målet er at blive 
bedre til at argumentere, mod-
argumentere og præsentere for andre – 
evner, der kan bruges i stort set alle 
sammenhænge.  
 
Derudover er der mulighed for at komme til 
forskellige arrangementer og turneringer – 
vi har i de sidste par år haft 2 Nørre-elever 
på landsholdet – i debat! 
 
Vi mødes hver tirsdag i 5. modul (altid med 
kage) 

☀    UDVALGS GUIDE☀ 

 

Her kan du læse om Nørre G’s mange 
udvalg. Måske du har lyst til at være 
med, eller måske har du en idé til et nyt 
udvalg? 
 

Operation dagsværk  
OD står for Operation Dagsværk. Det er et 
udvalg, hvor vi planlægger årets OD dag, 
som er en dag, hvor alle på skolen arbejder 
i den gode sags tjeneste. I år arbejder vi for 
at få unge i Bangladesh ud af slummen og 
ind i uddannelsen. I OD-udvalget, er der god 
mulighed for at lære folk at kende på tværs 
af klasser og årgange. Vi arbejder indtil 10. 
nov., og resten af året hygger vi, tager på 
hytteture, har masser af sociale 
arrangementer, og selvfølgelig spiser en 
masse kage.      


