
 
Legater på MSG Haslev til dimission 2021 

Legatet og beløb Motivationstekst til diplomet Elev som modtager legatet 

MSG Haslev 
udviklingslegat (1000 
kroner) 
 

Legatet tildeles en elev, som har udviklet og udmærket sig fagligt gennem 
hele uddannelsen. 
 

Anders har gennem alle 3 år været en fornøjelse at have i undervisningen, 

og vi har nydt at følge hans udvikling og evne til at anvende ny læring i 

det faglige arbejde.  

Han er velforberedt, nysgerrig og god til at spørge ind til ting, der undrer 

ham. Hans store viden om, hvad der foregår i verden omkring ham, og 

hans evner til at gennemskue tekster og reflektere over dem, har på 

bedste vis bidraget til gode samarbejder i klassen, for Anders er nemlig 

også en rigtig god klassekammerat. 

Anders Petersen, 3.a 
 
 

MSG Haslev 
udviklingslegat (1000 
kroner) 
 

Legatet tildeles en elev, som har udviklet og udmærket sig fagligt gennem 
hele uddannelsen. 
 
Victor har siden studiestart i 2019 arbejdet engageret og fokuseret. Han har 
læst, studeret, taget feedback til sig og altid gjort sig stor umage. Han har 
været positiv stemt for sine fag, er dykket helhjertet ned i dem og gået 
nysgerrig til værks. Gennem hårdt arbejde har han haft en høj faglig 
udvikling med imponerende resultater. 

Victor Ørgaard Andersen, 2.p 

MSG Haslev 
udviklingslegat (1000 
kroner) 
 

Legatet tildeles en elev, som har udviklet og udmærket sig fagligt gennem 
hele uddannelsen. 
 
 
Julie har igennem gymnasietiden vist et stort fagligt engagement. Hun er 
yderst flittig, og hun har en vedholdende energi, der har været med til at 
løfte hendes faglige niveau i gymnasiet. Julie tildeles udviklingslegatet, da 
hun er en fighter, og med sin arbejdsomme tilgang har hun udviklet sig 
positivt igennem de tre år i gymnasiet. 

Julie Line Nielsen, 3.b 
 
 

MSG Haslev 
udviklingslegat (1000 
kroner) 
 

Legatet tildeles en elev, som har udviklet og udmærket sig fagligt gennem 
hele uddannelsen. 
 
 

Omar Lukman Semou, 3.c 



Omar udviste lige fra starten på MSG en stor og næsten umættelig faglig 
nysgerrighed. Denne nysgerrighed har sammen med hans store grundighed 
og ihærdighed i det faglige arbejde betydet, at han har udviklet sig meget i 
alle de gymnasiale fag samtidig med, at han også har haft overskud til at 
bidrage til sine klassekammeraters faglige udvikling gennem engageret fagligt 
samarbejde, sparring og vejledning. Han har i særdeleshed udmærket sig i 
sprogfagene, hvor han kombinerer sine fremragende sproglige kompetencer 
med en stor viden om og forståelse for historie, samfund og kultur og en 
uovertruffen evne til at formulere sig præcist og argumentere 
overbevisende. Han har afsluttet alle sine tre studieretningsfag i Spansk, 
Engelsk og Latin samt sit studieretningsprojekt i Spansk og Engelsk med 
topkarakter, og han har kvalificeret sig til og deltaget med bravour i den 
nationale finale af English Speaking Unions internationale 
debatkonkurrence på vegne af MSG. 
 

Ole Groots legat til 
årgangens gode 
kammerat. (2x1875 
kroner) 
 
 

Legatet er stiftet af skolens mangeårige dansk- og engelsklærer Ole Groot 
og tildeles en elev, som har været en god kammerat gennem sin tid på MSG 
Haslev   
 

Rikke er en bemærkelsesværdigt opmærksom, deltagende og særdeles 

begavet elev - både fagligt og socialt. Hun er altid på forkant og kan med 

sit store overblik og overskud forudse og gribe ind, hvis noget er ved at 

brænde på hos de mange kammerater omkring hende. Rikke er altid 

velforberedt, fagligt nysgerrig og har en eminent evne til at stille gode 

spørgsmål, som er til gavn for alle. Rikke har på bedste vis bidraget til at 

skabe en både faglig og anerkendende atmosfære omkring sig, som er 

kommet alle til gode. Rikke har naturligt en høj stjerne hos alle sine 

klassekammerater - og sine lærere       
 

 
Rikke Nilsson, 3.a 

 
 
 

Ole Groots legat til 
årgangens gode 
kammerat. (2x1875 
kroner) 
 

Legatet er stiftet af skolens mangeårige dansk- og engelsklærer Ole Groot 
og tildeles en elev, som har været en god kammerat gennem sin tid på MSG 
Haslev   
 
Rachel har i sin tid på MSG bidraget med til undervisningen og skolelivet 
med stor entusiasme og masser af positiv energi, som smitter af på dem, 

Rachel Rydahl Nielsen, 3.c 



som hun samarbejder med og går i klasse med. Hun er en meget åbensindet, 
empatisk og omsorgsfuld klassekammerat, der bekymrer sig for, om alle har 
det godt, ikke mindst i de perioder af gymnasietiden, der har været præget af 
det digitale klasserums muligheder og begrænsninger, og hun er en stærk 
person, som tager ansvar for det gode og inkluderende klassefællesskab. 
Med hendes selvstændige, nysgerrige, kreative og reflekterende tilgang til 
både det faglige og det sociale rum har hun været en fremragende 
rollemodel for, hvordan udviklingen af faglige og sociale kompetencer kan 
bidrage til den almene dannelse gennem gymnasietiden. 
 

MSG Haslev sportslegat 
(500 kroner) 

Legatet tildeles en elev, som har leveret gode sportslige resultater og 
samtidig været en god kammerat på sit hold. 
 
Tobias har igennem alle 3 år med idræt på C niveau og 1 år med idræt på B 
niveau vist stort fagligt engagement og en vedholdenhed, som har gjort at 
han har udviklet sig både i den praktiske og den teoretiske del af faget. 
Tobias er optimistisk af sind og har et gå-på-mod, som gør at der altid 
foregår noget fagligt og socialt i hans selskab. Tobias' træning har endvidere 
givet ham et godt udgangspunkt for læring af nye bevægelser. 
 

Tobias Santa Sørensen, 3.b 

MSG musiklegat (2 x 
500 kroner) 

TI udarbejder motivation for tildeling af legat Morten Pommergaard Engeset 3.c 
og Gustav Hjortegaard 3.c 

MSG Haslev 
Den gyldne Maske 

Torben laver selv tekst og diplom (masker) Tobias Sonne-Hansen 3.a og Louise 
Nordholm Markussen 3.c 

Haslev Gymnasiums 
Fond (1 x 1000 kroner) 
Fonden søges hvert år for 
beløbet. 

Legatet uddeles til elev, der gennem hele deres gymnasietid har været en god 
kammerat og arbejdet seriøst med fagene. 
 
Emma har siden studiestart bidraget til den gode stemning med en positiv 
vinkel på det sociale og faglige. Hun har gjort det sejt at være fagligt 
fokuseret og at være engageret i samfundet og mennesker. Hun har lyttet til 
og respekteret holdninger, hun ikke er enig i. Hun har også udfordret disse 

Emma Bloch Frandsen, 2.p 



holdninger på en ordentlig måde. Det er en svær balancegang, som Emma 
mestrer til fulde, hvilket har gjort hende respekteret og vellidt blandt sine 
klassekammerater. 

Haslev Gymnasiums 
Fond (1x1000 kr) 
 
Fonden søges hvert år for 
beløbet. 

Legatet uddeles til elever som har ydet en ekstraordinær indsats i 
planlægning af aktiviteter til glæde for skolens elever.  
 
 
Maria har som elev på MSG kombineret det at være en grundig, 
vidensbegærlig og eftertænksom elev med at være betænksom og ansvarlig 
for, at der er blevet arrangeret gallafest, bestilt studenterhuer og skrevet blå 
bog, og at hendes klasse har fået koordineret diverse forberedelser til 
skolearrangementer så som idrætsdage, juleafslutning og meget mere. Både i 
den fysiske og i den virtuelle undervisning har Marias rolige væsen, 
nærværende engagement og gode humør bidraget til at fastholde de andre 
elevers engagement og deltagelse, og hun er ikke mindst gået foran i forhold 
til at slå et slag for læselysten i sin legendariske Suit-up-and-make-a-toast-
tale til sine klassekammerater i det virtuelle rum med budskabet ”Do 
something different. Read a book!”. Marias lyst og evne til at give andre 
unge et par bevingede ord med på vejen kom også til udtryk i den nationale 
finale af English Speaking Unions talekonkurrence. 
 

Maria Ovi, 3.c 

Felsagers legat for 
tværfaglighed: (500 
kroner) 
 

Legat er stiftet i 2009 af skolens mangeårige matematik -og fysiklærer Bjørn 
Felsager. Legatet uddeles til en elev, som på fornemmeste vis magter at 
analysere og diskutere en problemstilling ved hjælp af flere fagområder og 
fagenes forskellige metoder. 

 

Evnen til at lære, at tilegne sig viden - og så bearbejde og bruge denne 

nye læring til at opnå nye indsigter i fagene, men også på tværs af fagene 

– er noget, der kendetegner David. Han har fra sin første færd på MSG, 

med sin rolige og ofte underfundige tilgang til stoffet, været virkelig god 

til at gå i skole. Han har med sin akademiske parathed opnået faglige 

højder både i timerne og i sine eksamener og ikke mindst sit SRP, som 

formåede at koble fysikkens kvantemekanik med Kants erkendelsesteori i 

filosofi. Vi tror, at David længe havde set frem til det SRP, og det var en 

fornøjelse at følge hans engagement og dedikation til projektet med 

David Top, 3.a 
 
 



fornemt resultat til følge. 
 

Knud Mogensens legat: 
(500 kroner) 
 

Legatet er indstiftet til minde om en tidligere elev Knud Mogensen som gik 
her på skolen. Legatet uddeles til en elev, som har ydet en stor social indsats 
for klassens trivsel og har været en god kammerat. 
 
Jacob er altid positiv og bidrager til klassens gode stemning. Han melder sig 
gerne til at stå i spidsen for sociale arrangementer. Han påtager sig opgaven 
med iver og humor. Hos Jacob får man tit en sjov replik med på vejen og 
heldigvis for det. Jacobs gode humør og engagement i det sociale har spillet 
en vigtig rolle i klassen. 

Jacob Krogh Petersen, 2.p 
 

Danske Banks Haslev 
Fond (2 x 2.500 kroner) 
 

Danske Banks Haslev Fond (2 x 2.500 kroner) giver hvert år skolen to 
legater. Legaterne uddeles til de to elever med årgangens højeste 
gennemsnit.  
 
Ester  
Du har gennem hele din gymnasietid udvist en faglig nysgerrighed og 
engagement, som har gjort dig til ekstraordinær faglig og kompetent 
studenter. Du har knækket koden til det akademiske miljø og vil være i 
stand til at begå dig på et højt fagligt niveau uanset, hvilken videregående 
uddannelse du vælger på et senere tidspunkt.  
Du har engageret dig i mange former for opgaver på skolen for at bidrage til 
skolemiljøet til gavn for alle elever på MSG. Du har med overskud og 
empati været en rigtig god kammerat i alle tre år på skolen – tak for det.  
 
Emilie.  
Du har gennem hele din gymnasietid udvist en faglig nysgerrighed og 
engagement, som har gjort dig til ekstraordinær faglig og kompetent 
studenter. Du har knækket koden til det akademiske miljø og vil være i 
stand til at begå dig på et højt fagligt niveau uanset, hvilken videregående 
uddannelse du vælger på et senere tidspunkt. 
Du har med stort ansvar og naturlighed været en drivkraft i din klasses 

Ester Paludan Seedorff, 3a (11,3) 
 

Emilie Thorsgaard Rafn, 3.b (11,7) 
 



trivsel. Du har øje for alle omkring dig og påtager dig altid et stort ansvar i 
planlægning i af alle former for sociale aktiviteter i din klasse.     

 


