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HVEM VAR EGENTLIG NIELS STEENSEN?

NSG er opkaldt efter den danske anatom, geolog 
og biskop Niels Steensen (1638-1686).

Som forsker gjorde Niels Steensen flere bane
brydende opdagelser, og han er en af Danmarks 
største videnskabsmænd nogensinde. Han fandt 
ørespytkirtlens udførsels gang og beviste, at hjertet 
er en muskel. Steensen er også geologiens grund
lægger. Hans videnskabelige fremgangsmåde var 
den gang revolutionerende: Grundig observation er 
forudsætningen for sand forståelse og virkelig er
kendelse.

For Niels Steensen var det afgø rende vigtigt, at 
videnskab og tro ikke er hinan dens modsætninger. 
I 1667 blev han katolik og siden præst og biskop, 
og I 1988 blev Niels Steensen saligkåret af pave 
Johannes Paul II.

Niels Steensen
G R U N D S K O L E  O G  G Y M N A S I U M

NSG er en katolsk skole på Østerbro med elever 
fra 6. klasse til 3.g. Skolen blev oprettet af Jesuiter
ordenen i 1950 og er en del af et verdensomspæn
dende netværk af jesuiterskoler, der også omfat
ter højere lærean stalter og universiteter med over 
2 mio. elever og studerende. Lige siden den første 
jesuiterskole blev oprettet i 1548 i Messina på 
Sicilien, har jesuiterskoler budt alle elever velkom
ne uanset baggrund, herkomst og tro.

Centralt i jesuitternes dannelsesideal står 
sammenhængen imellem ånd, faglighed, og med
menneskelighed med et stærkt fokus på den en
kelte elevs refleksioner, stillingtagen og ansvar – 
for eget liv, for fællesskabet og for verden. NSG er 
den eneste jesuiterskole i Norden og har i dag ca. 
500 elever i grundskolen og 300 i gymnasiet. 

Vibenshus Runddel

Velkommen til 
Niels Steensen
G R U N D S K O L E  O G  G Y M N A S I U M

Ånd, faglighed, medmenneskelighed

NIELS STEENSEN Grundskole og Gymnasium 
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Skønnest er det, 
vi ikke fatter
Niels Steensen 1638-1686
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DANNELSESIDEAL

På NSG søger vi at få eleverne til at vokse som 
mennesker…

 ved at opmuntre dem til at reflektere over deres 
eget liv og hvordan de kan hjælpe hinanden

 ved at skærpe deres opmærksomhed og ansvar 
for naturen og jordens ressourcer

 ved at anspore deres naturlige nysgerrighed, 
fagligt og personligt, i lyset af det fælles bedste

 ved at åbne deres øjne for livets skønhed og dets 
dybere mening

 ved at lære dem omhu og ansvar i skrift og tale 
og at lytte til andre

 ved at styrke deres danske og europæiske vær
dier, så de aktivt kan tage del i vort demokrati 

 ved at give dem viden og overskud til som sande 
verdensborgere at møde andre livsopfattelser

 ved at vise, at Niels Steensens menneskesyn 
rækker ud over skoletiden og præger alle livet 
igennem

 ved at lade dem glæde sig over, hvad de kan og 
livets mange muligheder.

LIVS- OG MENNESKESYN

NSG bygger hele sit virke på det katolskkristne
livs og menneskesyn, og har som sit særlige ken
detegn til formål at skabe et værdibaseret skole
miljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed 
er levende.

 Alle mennesker er elsket og villet af Gud og 
har derfor et absolut og umisteligt værd

  Alle mennesker er på vej og kaldet til et liv i 
kærlighed til Gud, mennesker og sig selv

  Alle mennesker er forbundne og har brug for 
stærke, kærlige fællesskaber

  Alle mennesker har brug for plads og mulig
heder – og for at det bedste bliver kaldt frem 
i én

  Alle mennesker kan lære og skal til stadighed 
opmuntres til nysgerrighed, refleksion og 
handling

  Alle mennesker er forpligtet til at tage ansvar 
for eget liv, for medmennesket og for verden.

ELEVER FRA NIELS STEENSEN ER...

Skolens værditræ som hænger i alle klasseværelser.


