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MÅLRETTET

Interview med
V. Kjellberg Christensen,
som siden 1967 har været
ansat på Nakskov Gymnasium.
/ / 979 blev han udnævnt til rektor.

På spørgsmålet om, hvilke forskelle der er på eleverne i

tresserne og eleverne nu, konstaterer Kjellberg Chri
stensen, at der er mange og store forskelle: - Samfundet
har forandret sig. Økonomien og tilbuddene var meget
mere begrænsede. Eleverne brugte mere tid på skolen;
bl.a. gik man i skole om lørdagen. Hele klassen havde de
samme fag, og der var mange elever i klasserne (ca.24).
Lærere og elever havde således mange timer sammen,
hvilket gav et roligt klima og et roligt arbejdstempo; der
var ganske enkelt mindre stress.
Inden for de sidste år er der ændret på lovgivningen

- En væsentlig ulempe er, at undervisningsklimaet
bliver ringere bl.a. som følge afen manglende fælles
referenceramme.
- Den økonomiske situation for eleverne er meget
bedre nu end tidligere, og det medfører et stort forbrug.
Eleverne har derfor også deres interesser andre steder
(fx erhvervsarbejde). Dette giver konflikter mellem
normerne i skolen, i hjemmet, i sportsklubben og på
arbejdspladsen, konstaterer rektor, og fortsætter: - Til
gengæld er det en fordel, at eleverne deltager i lokalsam
fundet. Det viser, at de unge, vi har, er aktive og har
engagement. Her må også lærerne og det øvrige
personalet nævnes, idet en stor del af dem også er
engagerede i det omgivende samfund på mange forskel
lige planer.

„Eleverne har derfor også deres
interesser andre steder (fx på
arbejdet). Dette giver konflikter

Bestyrelsesmedlemmerne er gode
gesandter i lokalsamfundet

mellem normerne i skolen, i hjemmet, i
sportsklubben og på arbejdspladsen.“
både vedrørende gymnasiet og HF, og disse ændringer
er nu ved at være hverdag. Kjellberg Christensen ser
både fordele og ulemper ved ændringerne: - En væsent
lig fordel er, at eleverne synes godt om reformerne. Der
er indført valgfrihed for en lang række fag, og dette
tilgodeser elevernes interesser.Til gengæld bliver
eleverne spredt og specialiseret på et tidligt tidspunkt
(hvilket for nogle få stykkers vedkommende kan vise sig
at være blindgyder).

Ikke kun indholdet i gymnasiet og HF er ændret; der er
også kommet en ny styrelseslov for ca. 5 år siden. Dette
medførte bl.a., at der blev indført bestyrelser. På
spørgsmålet om, hvordan det er at arbejde sammen
med en bestyrelse, svarer rektor: - Bestyrelsen har til
fulde levet op til de bedste forventninger. Den giver et
positivt medspil til elever og ansatte. Og så er den med
til at markere skolen udad: Bestyrelsesmedlemmerne er
gode gesandter i lokalsamfundet (erhvervslivet,
arbejdsmarkedsorganisationer og forældrekredsen) og
indad i det politiske system.
Af de større sager, bestyrelsen har arbejdet med,
nævner Kjellberg Christensen fastlæggelsen af et

fornuftigt udbud af valgfag for eleverne. - Og så har
økonomien skulle bringes på plads, i særdeleshed hvad
angår undervisningsmidler. Her er der virkelig brugt
megen energi, og bestyrelsen har været afgørende for
det nuværende niveau.
- Endelig vil jeg nævne bestyrelsens store arbejde for
at få skaffet nye musikfaciliteter, nævner han. -1 forbin-

„Bestyrelsen har til fulde levet op
til de bedste forventninger. Den

giver et positivt medspil til elever
og ansatte.“

delse med at alle fire skoler på NUC får løst sine
lokaleproblemer, får vi løst vores problemer med
musiklokaler. Det forventes, at der opføres et musikhus
i forbindelse medVUCs bygninger (det tidligere SydTek).Vi håber på, at lokalerne kan tages i brug i foråret
'98.

Mange spændende high-lights
I de sidste par skoleår har der været mange bolde i
luften, som har gjort et særligt indtryk. Et af de helt
store var naturligvis dronningens besøg på gymnasiet.
Hele byen gik op i besøget på en positiv måde. Besøget
gav en oplevelse af dronningen som et åbent, opsø
gende og interesseret menneske.
- Vi er naturligvis stolte af at have bidraget til besøget.
Det var en stor oplevelse for hele byen, og det viste, at
vi kunne stå sammen om projektet. Og så gav det jo en
positiv omtale af byen og egnen, siger Kjellberg Chri
stensen.

Iværksætterånden påVestlolland
Det med at lave større projekter er nu ikke noget
usædvanligt for gymnasiet.
- Undervisningsministeren far flere gange efterlyst
iværksætterkultur i uddannelserne, nævner rektor. - Det
kan ikke være Nakskov Gymnasium, ministeren har i
tankerne, for der er en solid tradition for at sætte i værk
her på stedet. Jeg tænker fx på årets musical. Det er
fantastisk, at det kunne lade sig gøre.At starte helt fra
bunden med tekst og musik og føre det ud i livet med
kvalitet og engagement er enestående. Som en bibe
mærkning er det derfor også lidt skuffende, atTVØst
ikke ville dække begivenheden, når der nu var tale om et
arrangement af høj kvalitet.
-Jeg kan også nævne Det store Skolebal og tema
dagene som eksempler på iværksætterinitiativer, fortsæt
ter rektor. - Det præger eleverne og giver dem almen
dannelse, at de er med til at sætte disse store projekter
i værk. Det er noget af det, der huskes fremover, og det
er måske vigtigere end man tror. Der bliver brugt utrolig
megen energi, og der ofres megen fritid. Skolen bliver
rystet sammen på tværs af klasse- og aldersgrænser, og
det styrker iværksætterånden, hvilket er noget ganske
særligt på gymnasieniveau, ja, måske endda noget ganske
særligt påVestlolland.
- Med hensyn til temadagene, så vil jeg nævne, at det
var et spændende emne (Virkeligheden), og det fik

mange gode vendinger, siger rektor. - Der var mange
interessante vinkler og‘produkter’, og så fik vi jo en fin
opbakning fra lokalsamfundet, idet der kom mange
tilskuere. I øvrigt vil der blive holdt temadage igen i
efteråret ’98.

Elektroniske undervisningsmidler
I august sidste år startede en klasse, som er særegen
derved, at alle eleverne er udstyret med en bærbar pc’er.
- Der har været en fin interesse for forsøgsklassen, så
fin, at vi fik et uventet stort søgetal til de matematiske
klasser. Dem mangler vi så desværre i år, konstaterer
rektor. - Det er en klar tendens, at eleverne fremover vil
have bærbare pc’ere.Vores forsøg med pædagogisk
anvendelse af dem, vil vise tendenserne.
- De bærbare maskiner løser ikke undervisnings
problemer i klassen, men tilføjer nye og tekniske
problemer, fortsætter rektor. - Eleverne opfatter hurtigt
pc’erne som værktøj på linie med andre undervisnings
materialer. Det giver pædagogiske og tekniske proble
mer for lærerne, men det er dog gået bedre end
forventet.
- 1 fremtiden vil pc’eren blive brugt som et dagligdags
værktøj i informationssøgningen i netværk, tilføjer
rektor. - Og her er skolen godt forsynet med intranet
og opkobling til internettet. Dette styrkes yderligere
næste skoleår - i særdeleshed for den nye pc-klasse.
Dette er et så spændende og relevant projekt, at skolen
venter tilskud udefra.

De internationale forbindelser står
stærkt
Internettet er et stærkt led i samarbejdet med vores
partnerskoler, nævner rektor. - Vi er med i et par EUprojekter, bl.a. om fælles kultur, kunst og aktivt sprog
samarbejde. Det sker i samarbejde med skoler i Tjekkiet,

Frankrig og Luxemburg.
- 1 forbindelse med det internationale samarbejde har
vi også haft et projekt med en skole i Berlin, hvor ca.25
lærere fra Nakskov Gymnasium har været dernede på
studiebesøg, fortsætter Kjellberg Christensen. -1
forbindelse med forårskoncerten modtog vi så ca.50
lærere fra Berlin. Det styrker det gensidige kendskab til
skoleformerne, og det styrker også relationerne de
enkelte lærere imellem, hvilket bl.a. giver bedre forud
sætninger for at planlægge samarbejde mellem elever i
de to lande.

HF-forsøg næste år
Kort inde i dette år sendte skolen en ansøgning til
undervisningsministeriet vedrørende et større HFforsøg.
- Der har været stor elevinteresse for forsøget, at vi
forventer at kunne starte efter sommerferien, forklarer
rektor. - Der er tale om en mere blok-orienteret
undervisning med vægten lagt på faglig fordybelse og
sammenhænge med tid til grundig introduktion af den
enkelte. Der vil blive mulighed for projektarbejde og
praktik. Forsøget vil især lægge op til, at de studerende
vil søge ind på pædagoguddannelsen og uddannelserne
inden for social- og sundhedssektoren.

Et godt råd
Til slut har vi spurgt rektor, om han har et godt råd til
de nye studenter og HF’ere: - Ja, det har jeg, svarer han. I skal i fred og ro sammen med kammerater og også
gerne lærere prøve at finde ud af, hvad man kan ønske
sig for at gøre livet mere målrettet og roligt. Mindre
zapperi! Mere fordybelse!

Nakskov Gymnasium har den sidste snes
år været i den absolutte front på EDBområdet. Det var derfor naturligt, at vi i
skoleåret 1996/97 iværksatte et forsøg i
en af matematikerklasserne med henblik
på at få belyst den moderne teknologis
anvendelsesmuligheder i en gymnasie
klasses daglige - og praktiske - arbejde.
Det er tanken, at den udvalgte klasse - og dennes

lærere - i hele forløbet fra sommeren 1996 til stu
dentereksamen i 1999 i samtlige fag skal afprøve de
faglige og pædagogiske muligheder, der ligger i at være

udstyret med en bærbar PC. Hver elev har således sin
egen bærbare PC til rådighed, og denne vil følge eleven
gennem hele gymnasieforløbet. Der er således tale om
et forsøg, hvis endelige slutresultat på nuværende er
umuligt at spå om. PC’en er udstyret med et generelt
tekstbehandlingsprogram og med særlige specialpro
grammer til de enkelte fag, ligesom den også rummer
elektroniske ordbøger.
Elever og lærere anvender computeren i deres daglige
arbejde, både i klassesituationen og i den daglige
hjemmeforberedelse. Målet er at finde ud af, i hvor stor
udstrækning PC’en vil kunne erstatte mere traditionelle
undervisningsredskaber. Hvilke fordele kan der ligge i, at
man i naturvidenskabelige fag anvender regneark og
MathCad? Er dert nødvendigvis en fordel, at ordbøgerne
i sprogundervisningen ikke længere
er på papir? Kan det i det hele
taget lade sig gøre i de almentorienterende fag at tage notater
på en PC? Spørgsmålene, der
søger svar, er talrige. Hertil
kommer, at det også er
tanken, at eleverne skal
kunne anvende PC’en
med de benyttede
programmer til
eksamen.
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Traditionen med en stor musical på Nak
skov Gymnasium fortsætter. Efter „Sven
skerne kommer!“ og „Skoledrømme“
fortsatte serien i år med „Mærket“.
En stor præstation fra de medvirkende og
tekster og musik på absolut professionelt
niveau sikrede en fantastisk oplevelse for
publikum ved de tre opførelser.

d det være sagt med det samme:At lave en musical
er et kæmpe arbejde! Holdet bag årets musical har
prøvet det før, så det har ikke skræmt dem. - Og det er
møjen værd, smiler Lars Boye Petersen og fortsætter: Selvfølgelig er nerverne på højkant lige før premieren;
der er investeret mange penge og mange timers arbejde,
så det hele skal helst gå efter planen. Og så er der jo
publikums forventninger!
Heldigvis fungerede det hele, og musicalen gav genlyd
langt ud over skolens grænser: - Eleverne har fået mange
positive tilkendegivelser. De bliver fx stoppet oppe i
byen og får fine kommentarer. Det er noget, der varmer,
og som godt kan give blod på tanden igen! fortæller Lars
Boye Petersen. - Lige som denne musical er en slags
fortsættelse af den forrige, er det ikke umuligt, at der
kommer en fortsættelse om et par år. Men nu skal vi
altså lige puste ud! fortsætter han.
Arbejdsprocessen har stået på i flere måneder, og der
blev lavet rettelser og tilføjelser helt frem til en uge før

premieren. - Der sker jo det sjove, at historien så at sige
begynder at skive sig selv. Sammen med Hans Christian
Højbjerg Hansen og Tom Gotthold Jensen har jeg været
med til at undfange den grundlæggende idé og ført den
videre ned på papir og tilsidst op på scenen. Og der sker
altså virkelig meget undervejs! På et tidspunkt blev
skolens musiklærer,Jimmy Petersen, inddraget, sådan at
vi kunne få komponeret noget musik, der matchede
indholdet, beretter Lars Boye Petersen videre.

To verdener
Ideen i musicalen er at kontrastere to verdener. Hoved
vægten ligger i underverdenen, og denne underverden
kan forstås på flere måder. - Dels kan man tale om
underverdenen som det fortrængte - om moralen og
det driftsbundne - ,og dels kan man betragte underver
denen i et globalt perspektiv: U-lande og l-lande over
for hinanden, forklarer Lars Boye Petersen og fortsæt-

ter: - Indholdet er ikke lokalt, men snarere sciencefiction-agtigt. På denne måde får vi skabt en distance til
det jordnære - det bliver så at sige til en kritik bag om
ryggen på publikum.

Et utroligt engagement
- Det har været nødvendigt at styre meget, og derfor
har der ikke været involveret elever i skrive- og
kompositionsfasen.Til gengæld har eleverne stort set
stået for koreografien og scenografien - dog med hjælp
fra en lille håndfuld gamle elever, som også er musical
veteraner: Pernille Nordstrøm har hjulpet til med at lave
skitser til dragter og til at sy dem. Charlotte SmithSivertsen har forestået scenografien fra skitseplan over
skrotdynger i sine forældres have til det færdige sceneri.
Endelig har Henrik Knudsen ofret ferie og fridage for at
lave belysning. Det er utroligt imponerende, at de gamle
elever hygger sig med at få tingene til at fungere og gør

det sjovt for de nuværende elever at være med, siger
han.
Elevernes arbejde har været meget disciplineret, og
Lars Boye Petersen giver udtryk for, at de har en meget
professionel tilgang til arbejdet: - Det har været et godt
team at samarbejde med - også back-stage. Der har
været en god arbejdsmoral. Og i betragtning af, at alle,
der melder sig, er med, har tingene bare fungeret. En
overgang var vi lidt bekymrede over den store overvægt
af piger, men det løste de på eksemplarisk vis ved at
indlægge nogle flotte danseoptrin. Der er mange gode
sangere (også drenge) blandt eleverne, og det er jo
vigtigt, når det drejer sig om en musical. For ikke at tale
om, at vi kan have et kor og orkester stående nede i
kælderen og spille, så folk tror, at det hele er play-back
indspillet i et studie.
Så mon ikke vi kan vente en ny flot musical i løbet af
et par år?

2 a har i
foråret
1996 del
taget i et udveks
lingsprogram med
Lycee Jean Monnet i La
Queue nær Paris. Vi har talt
med Henrik og Nikolaj om
deres oplevelser.
På spørgsmålet om, hvordan udvekslingen foregik
svarer Nikolaj, at først var de franske elever på besøg i
Nakskov i 14 dage. Eleverne boede hos eleverne i 2a og
gik i skole sammen med dem. Det var dog langt fra alle
timer, franskmændene deltog i,fordi deres dansk-

sammen med franskmændene i fritiden - det var næsten
som at have en ny bror eller søster.
Efter de fjorten dage i Nakskov vendte de franske
elever hjem, og en uge senere tog 2a afsted til La
Queue. Og så var rollerne byttet om - nu var de danske
elever gæster i franske hjem og gik i fransk skole i 14
dage.

Problemfrit?
„De franske elever er mere
disciplinerede, skolen kører meget

stramt, og hjemme kontrollerer

forældrene meget.“

kundskaber var lig nul. Men de deltog i sprogtimerne, og
så blev der tilrettelagt nogle specielle timer, hvor de
lærte lidt dansk og noget om Danmark. Ud over det, var
der tilrettelagt udflugter til bl.a. Frederiksborg Slot og
Vikingeskibsmuseet for dem.
Henrik fortæller videre, at man selvfølgelig også var

Umiddelbart lyder det jo rosenrødt, men var der slet
ingen problemer? - Jo, svarer Nikolaj. - Selv om udveks
lingen var alletiders, så var der da problemer, men det
var i småtingsafdelingen. De franske elever var yngre end
os. De var omkring 15 år gamle, mens de fleste af os
nærmer os de 18 år, så derfor virkede de lidt pubertets
pjattede ind imellem.
- Og så er der jo også forskelle på normer, roller og
værdier, tilføjer Henrik. - De franske elever er mere
disciplinerede, skolen kører meget stramt, og hjemme
kontrollerer forældrene meget. Fx drikker de franske
elever under 18 år ikke alkohol, hvilket jo er normalt
hos os.Til gengæld ryger de franske elever utroligt

meget - også hash, som er meget udbredt der
nede! På det punkt er der meget stor forskel
mellem os.
- Ligeledes er der forskel på, hvordan drenge og
piger har det med hinanden,fortsætter Henrik. Herhjemme føler vi et afslappet forhold drenge og
piger imellem, men man kan virkelig mærke, at de
er katolikker dernede. Man følger de religiøse

normer vedrørende sex, kærester og lignende. - De
stramme regler og forbud er medvirkende til, at de har
mange hemmeligheder for forældrene; herhjemme er vi
meget mere åbne og ærlige over for vores forældre.
- Men på andre punkter er franskmændene meget
mere åbne end danskerne, siger Nikolaj. - Man kan fx få
lov til at springe over i butikskøer, hvis man kun har få
ting eller skal skynde sig. Og hvis det er koldt, låner de
uopfordret én en trøje eller et tæppe.
- Ja, og så er de jo meget mere engagerede i hinanden
og giver kindkys, når de møder hinanden, tilføjer Henrik.

„ ...man bliver angrebet af rivaliserende
algierske grupper fra andre skoler. På
et tidspunkt fandt man oven i købet en

bombe på skolen! Disse problemer
medfører også, at politiet optræder
meget barskt - der kan være virkeligt
voldsomme ting i gang.“

I fransk skole
På spørgsmålet om, hvordan det var at gå i fransk
skole, svarer Nikolaj, at det virkede rodet: - Skemaet var
dårligt, og de franske lærere virkede meget modvillige.
De syntes at det var overflødigt, og fordi læseplanen skal
følges meget nøje.
- Ja, og vores skole er jo indhegnet, og man bliver på
skolen til man har fri, tilføjer Henrik. - Grunden til dette
er, at man bliver angrebet af rivaliserende algierske
grupper fra andre skoler. På et tidspunkt fandt man oven

i købet en bombe på skolen! Disse problemer medfører
også, at politiet optræder meget barskt - der kan være
virkeligt voldsomme ting i gang.
- Vores hovedindtryk er dog, at vi har lært en masse
om Frankrig og det franske sprog. Det supplerer den

boglige undervisning fint, slutter Nikolaj.
- Ja, det giver en virkelig god træning i at tale fransk,
tilføjer Henrik.
- En stor og sjov oplevelse og noget man lærer af, er
de to klassekammerater enige om.

Også i foråret 1997 var en klasse på besøg hos elever fra Lycee Jean Monnet. De franske
elever har ligeledes besøgt Nakskov i det forløbne skoleår. Naya fra 2a fortæller om sine
indtryk fra turen:
Wlarts 1997 stod som bekendt i ekskursionens tegn.

To af vore lærere havde i den anledning gennem længere
tid arrangeret udveksling med en fransk 2.g. klasse i La
Queue, nær Paris. Således blev 2.A. i to uger indkvarte
ret hos franske familier, hvoraf et af medlemmerne
tidligere havde boet hos os.
Det, at bo i en fremmed familie i 14 dage, var en
udfordring på godt og ondt. Godt, fordi det er fint, at
man en sjælden gang bliver revet ud af hverdagens
trygge rammer, og i stedet er tvunget til at tilpasse sig et
andet lands kultur samt en fremmes familie. Ondt, fordi
man opdager hvor svært det i virkeligheden falder én at
omstille sig, være fleksibel og åben.
Denne fælles udfordring skabte en ny form for
sammenhold i klassen. Et sammenhold som toppede på
sidste etape af turen i Paris, men som efter min mening
viste sig mindst lige så meget i det daglige, hvor alle
virkelig var parate til at lytte til hinandens klager hen
holdsvis begejstring.
En af genstandene for omtalte begejstring var nogle
utroligt dejlige udflugter til eksempelvis Versailles,
Auvers-sur-Oise og Compéigne med tilhørende piquenique i det franske forår. Det som utvivlsomt gjorde

størst indtryk var imidlertid Paris, som vi besøgte dels
med klassen dels med vore respektive familier.
Fornemmelsen af pludselig at befinde sig et sted, som
man ved hjælp af fortællinger og fantasien har fremma
net drømmebilleder af, er overvældende. Mens vi
beundrede den storslåede arkitektur, smagte på byens
specialiteter og besøgte samtlige butikker i Paris og
omegn, sugede vi indtryk til os fra dette kulturelle
centrum for alverdens mennesker, begivenheder og
attraktioner.
Blandt de oplevelser jeg husker bedst er således Paris
by night - et oplyst Eiffletårn og byens centrum, hvis
blinkende neonskilte reklamerer for diverse restauran
ter og caféer. Det er pique-nique i det grønne - to flade
toastbrød men ufattelig smuk natur. Det er følelsen af at
falde ind i en fremmed families livsmønster og fornem
melsen af at være på eventyr i landet Frankrig og i sig
selv.
Vi kom, vi så, og vi oplevede glæden ved at komme
hjem igen på samme tid dog bevidste om, at en spirende
lyst til at rejse ud i verden og se mere var vækket.
Tak for turen.

I

skoleåret 1996-97 var temaet: „... men hvad med
virkeligheden“.
Vi har som optakt til dagene hørt et par foredrag: Et
om, hvordan medierne giver forenklede billeder af
virkeligheden, og et om reklamen, der får os til at
drømme virkelighedsfjerne drømme.
Under temadagene arbejdes der med mange andre
sider af det store tema: Mange filosoffer har haft et bud
på, hvad „virkelighed“ er. Så snart man taler om fortiden,
bliver det meget svært at finde ud af, hvad den objektive
sandhed var. I litteratur, film, kunst gengiver man virkelig
heden - eller laver sin egen virkelighed! Og så er der
selvfølgelig alle dem, der søger at narre os og få os til at
tro, at noget er virkelighed, som slet ikke er det,f.eks.
tryllekunstnere og folkeforførere.

Forældrene kommer
Resultatet af gruppernes arbejde skulle gerne blive et
spændende åbent hus-arrangement, hvor forældre,
familie, venner og bekendte og alle andre interesserede
kan komme og deltage i alle mulige slags aktiviteter, der

rykker ved de vante forestillinger om virkeligheden.
- Og så er der selvfølgelig fest om aftenen - med
temamenu, temarevy, temadans osv.

Ansvar og udfordringer
Under temadagene kommer man altså til at arbejde
sammen med nogle andre, end dem man normalt er
sammen med. Og lærer på den måde nye mennesker at
kende.
Man får lov til at fordybe sig i længere sammenhæn
gende tid med noget, der interesserer én.
Man kommer til at arbejde på en helt anden måde
end i den daglige undervisning. At lave Uddannel
sescenteret om til et slags stort eksperimentarium
stiller nogle helt andre krav til den enkelte, end der
nomalt stilles i gymnasiet.
Og som alle ved: det er både sjovt og spændende at få
ansvar og udfordringer.

::

AjUA...

Nakskov Gymnasium har hvert
år udvekslingselever fra hele
kloden.
Flokken fra 1995/96 ses på modstående side. Det er
fra venstre Valentin (USA), Guilia (Italien), Marcelo (Bolivia,
går på Handelsskolen), Michelle (Hong Kong), Amanda
(USA), Greta (Lithauen) og Zivile (Lithauen).
Vi bringer her nogle af disse elevers indtryk af opholdet hos os.

Guilia
Hej, jeg hedder Giulia (Julia på dansk) Volpi, jeg er 17

år og kommer fra Norditalien. Dette år i Danmark har
været et af de bedste år i mit liv. Jeg har lært mange ting.
Jeg havde aldrig gjort noget som helst på egen hånd
og helt alene, og dette år igennem har jeg ikke haft
nogen til at hjælpe mig. Med det mener jeg, at jeg har
skullet organisere alt uden min mors hjælp; jeg skulle
klare mig selv helt på egen hånd. I Italien er unge
mennesker mere ubehjælpsomme, og i starten syntes
jeg det var lidt svært; men problemerne blev løst også
med hjælp fra mine venner.

„I Italien er unge mennesker mere
ubehjælpsomme.“

Et af de større problemer var at forstå en fuldstændig
anderledes kultur. Unge mennesker i Danmark er mere
frie på mange flere områder end vi er i Italien. For
eksempel kan man her hos jer komme hjem efter en
fest, mere eller mindre fuld, og forældrene bliver ikke
sure; tværtimod nogle gange har jeg set dem stå og
drikke med deres børn. Hvis jeg, når jeg er i Italien,

kommer hjem fuld, vil min mor blive sur og måske vil jeg
ikke få lov til at tage i byen i et stykke tid: vores forældre
er meget strengere.

„Jeres hyggeaftener er rigtigt sjove, men
som mange fremmede siger: danskerne

drikker meget!“

Danskerne fester mere end vi gør. I har mange flere
fester hos venner - og familiefester.Vi går næsten aldrig
ud og drikker hos vennerne; men vi går ud og spiser; og
hvis vi vil drikke, går vi på en bar.Jeres hyggeaftener er
rigtigt sjove, men som mange fremmede siger: danskerne
drikker meget!!!
Når man bliver udvekslingsstudent, bliver man hurtigt
mere voksen; man lærer at løse problemer; man lærer at
kende mange mennesker fra hele verden; lærer en ny
kultur; bliver inviteret til fester, også selv om man ikke
kender den person der holder festen etc.
Jeg vil gerne råde jer til at blive udvekslingsstudent: det
er ikke et år, der er smidt væk, det er et vidunderligt år!

Amanda
Goddag, dav, hej! Når jeg tænkte på Danmark, før jeg

rejste hertil, troede jeg at det ville ligne USA.
Boy, was I wrong!
Lige fra første øjeblik var alting meget anderledes. Det
første store problem var sprogbarrieren. Den har jeg
endnu ikke brudt helt. Næste problem var at jeg skulle
bo meget, meget langt ude på landet i en lille by. I
begyndelsen syntes jeg at det var som at bo på en stor
mark.
Så begyndte skolen, der her i Danmark er meget
anderledes end skolen i USA. I den danske gymnasie
skole er der langt mere frihed end i min “high school”.
Min skole i USA hedder Clarke Central, og dér var der
overvågningskameraer og sikkerhedspoliti overalt.
Skolen sluttede altid på samme tid hver dag. Det danske
skolesystem er i forhold til det amerikanske totalt uden
restriktioner. Der er gode ting ved begge systemer.
Jeg har opdaget nye sider ved mig selv,jeg er blevet
mere voksen og har lært en masse om den verden jeg
bor i.
Jeg har haft en pragtfuld tid her i Danmark. Det er et
dejligt land. Jeg vil savne det meget.TAK!

Greta
Jeg hedder Greta Jonikaite.Jeg kommer fra Litauen. I
Litauen bor jeg i hovedstaden,Vilnius. Derfor troede jeg,
at det ville blive kedeligt at bo i en lille by som Nakskov.
Men jeg er meget glad for at være her og for at gå på
gymnasiet i Nakskov.
Da jeg først kom til Danmark, syntes jeg at alt var
akkurat det samme som i Litauen. Men efter et par dage
opdagede jeg, hvor stor forskel der er mellem Litauen
og Danmark, mellem litauerne og danskerne.Alt var nyt
for mig: måden I tænker på, måden I lever på og maden I
spiser.
Jeg synes at unge mennesker i Danmark er mere frie;
de er ikke generte, men er uafhængige og har større
selvtillid.
Jeg kan godt lide det danske gymnasium. Det er meget
anderledes: I har ikke så meget hjemmearbejde og ikke
så mange prøver, som jeg har været vant til i Litauen; dér
er uddannelsen mere teoretisk.

L

Udvekslingseleverne
fra 1996/97 ses nedenfor.
Bagest fra venstre Audry Contreras (Guatemala), Andrew Stevens (Australien),
Cathaleeya (Gap) Srikeow (Thailand), Egle Luobikyte (Litauen).
Forrest fravenstre ses Marcelo Castro (Brasilien) og Gabriella (Gabi) Horvath (Ungarn).
Vi bringer her nogle pluk fra deres indtryk af opholdet i Danmark. Sjovt nok har de alle
hæftet sig ved de samme tre hovedelementer i dansk kultur...

Audry
Jeg er Audry Contreras, udvekslingsstudent fra Guate
mala.
En vigtig ting for mig og de andre udvekslingsstuden
ter fra Syd- og Mellemamerika er Danmarks vejr !!!!
Det er meget koldt og det blæser for meget. Min
værtsfamilie er meget enestående og god ved mig: jeg
har 2 søstre og mine forældre, og vi har haft det rigtig,
rigtig godt sammen, alle sammen.
En god ting er Danmarks MAD! Den er meget god,
specielt desserter, lagekage, ris å l’amande (til jul), og
mange andre ting !! Men derfor har jeg også taget
mange kilo på, og det er ikke godt! Her i Danmark er
jeg også blevet vant til at spise meget slik og chocolade,
fordi det er så godt - og jeg elsker det!!! Øl det er så
godt her i Danmark og der er mange slags: og de unge
drikker meget øl. En ting som jeg er ikke vant til er at
cykle, fordi i Amerika bruger vi ikke at cykle så meget:
unge mennesker bruger biler i stedet for cykel.
En ting, som er meget vigtig for mig og som jeg har
lært i dette år er ANSVARFØLELSE, fordi jeg har boet
her, i en anden kultur; det har lært mig at blive meget
selvstændig.

Marcelo
Den 29 juni er jeg tilbage i brasilien, og jeg er så glad,
fordi brasilien er så varmt, varmt, varmt! Basta om det
kolde danmark! uh!

Men meget sværere end at bo her, er det at skrive på
dansk, mand! det er så grusomt! Min omgang med
danskere synes jeg har været og er god, især når
danskerne er blevet fulde: - så er i så venlige, ualminde
lige .pragtfulde .fortrinlige og vidunderlige. Ofte bliver
jeg også selv fuld: jeg tror nemlig på, at når man er fuld,
kan man bedre forstå dansk kultur og det er nemlig
godt for ens liv her, men ikke for ens lever.
Nu kommer jeg på en anden ting om dansk kultur,
selvfølgelig: cykler! åh gud, jeg har næsten ikke lavet
andet end at drikke øl og at cykle
i danmark, altid, hele tiden, og
i alle situationer: vind, vind ,
vind, stærk og kold vind,
som hjælper til med at
gøre vores cykeltur til
skolen meget dejlig.
Uh, oh, jeg har glemt
den danske mad.
hvordan kunne jeg
glemme den! den er så
god og smager godt.
For eksempel har jeg
tabt mig seks kilo,
mens jeg har været
her i danmark, det er
godt, for nu ligner jeg
en somalianer. Så nu
min lille konklusion
om dansk kultur:
Jeg elsker jeres øl.

Gabi
Jeg bor i Horslunde; det var en stor forandring, fordi
jeg kommer fra en stor by Szekesfehervar med I 10.000
indbyggere. Men det er meget hyggeligt at bo i
Horslunde: dér kender alle hinanden. Jeg bor sammen
med min mor og min søster og har også en bror, der
bor i København, hvor han studerer.
Selvfølgelig finder jeg også tid til at mødes med min
venner. Det sker normalt i weekenden, at vi går til fester.
Det er meget sjovt, når alle om mandagen taler om,
hvad de har lavet i weekenden - og tirsdag begynder
alle at planlægge, hvad der skal ske i næste weekend!
Her på skolen går jeg i I .p. Det er en HF- klasse.Jeg
er glad for HF, fordi jeg i Ungarn går i gymnasiet. På den
måde kan jeg prøve en anden form for udveksling.Jeg
synes, at skolesystemet her er meget frit og jeg er glad
for, at jeg har prøvet det.

faste, grammatiske regler - sådan skulle det bare være.
Jeg tror ikke, at jeg nogen sinde kan finde ud af, hvorfor
man står ude på badeværelset, mens man står i stuen!
Måske var det ikke så slemt at lære dansk, hvis man
kunne bare sige „d“, hvor der står „d“ og ikke skal lave
alle mulige manøvrer med tungen for at udtale det på
rigtig dansk. Men endnu værre er danskerne med deres
„Rødgrød med fløde“. Jeg er mindst 100 gange blevet
spurgt om at udtale den sætning.Jeg KAN ikke udtale
den; så lad mig i fred !
Ungdom. Fedt! I- unge mennesker - har så megen
frihed, at man næsten ikke kan forestille sig det. Unge
danskere har lov til at gøre stort set alt, hvad de har lyst
til at gøre. Øl - det er jeg ikke så vild med, men i
Danmark kan du få masser, forskellige slags øl. Og
danskerne drikker virkelig meget. En ting til om ung
dommen. Det er meget underligt for mig, at størstede
len af unge mennesker har arbejde efter skoletid.

Gap
Første ting jeg fik at vide, da jeg kom til
Danmark var det, at
dansk er et „ unor
malt“ sprog. Pludselig
var jeg så forvirret
på grund af alle
de ord og
udtryk, som
ikke fulgte
nogle

Da jeg i juli 1996 kom til Danmark, var det sommer
og temperaturen på 15 - 18 grader, men det var som
vinter for mig: når det er sommer i Thailand er det
meget varmt, 30 - 37 grader, så det var som vinter for
mig, da jeg kom! Jeg hader virkelig regnvejret her i
Danmark, fordi det næsten altid også blæser meget; det
er meget hårdt, hvis du er på cykel. Og næsten alle
cykler her i Danmark på de mange cykelstier, mens vi i
Thailand altid kører i bil.
I Danmark er maden meget god. Jeg kan rigtig godt
lide flæskesteg med rødkål og brun sovs. De første tre
måneder jeg var her, tog jeg syv kilo på!
På Nakskov Gymnasium går jeg i I q. Skolesystemet i
Danmark er meget forskelligt fra det i Thailand, hvor vi i
alle skoler har uniform på. Det synes jeg nogle gange er
meget kedeligt, men måske er det også godt, at vi alle
har samme tøj på: så kan man ikke se, om du er rig eller
fattig.j

Igennem et par år har ca. 40 mennesker mødtes hver onsdag aften under navnet „Nak
skov Gymnasiums Forældrekor“ for at dyrke den fælles interesse: Korsang. - Egentlig er
navnet lidt skævt, siger korets leder,Jimmy Pedersen.-Vi leder faktisk efter et nyt navn, for
vi åbner gerne døren for andre korsang-interesserede. Det kunne fx være gamle elever
eller folk fra området, som kunne tænke sig at få ‘lyst’lidt op i den mørke vintersæson ved
hjælp af nogle gode sange.
En typisk aften starter med opvarmning af stemmen

og med stemmedannelse, dvs. at gøre klang og intona
tion ren, fortæller Jimmy Pedersen. - Herefter synger vi
forskellige sange i forskellig stil. Efter pausen, hvor vi
hygger os med kaffe og te, øver vi koncertprogram,
fortsætter han.

Koncerter
I dette skoleår har koret givet koncert to gange:Til
Gallafesten og til Forårskoncerten. - Korets medlemmer
synes, det er festligt, og går op i det med liv og sjæl. Det
er en stor præstation at få en times program til at
‘klappe’, og dette kan mærkes på det hyggelige samvær
bagefter, siger Jimmy Pedersen, som fortsætter: - Koret
har snart en standard, som gør det muligt at søge uden
for gymnasiets rammer. Et af vores fremtidsmål et at
komme noget mere ud i landet og i Europa. Konkret
overvejer vi at tage imod en indbydelse til at komme til
Smiltene i Letland i ’98.

O

Vi mangler herrer!
Koret er ikke nogen konkurrent til Gymnasiekoret, det
er snarere et supplement. - Desværre er det meget
svært at lave prøver sammen med Gymnasiekoret; dels
er der problemer med øvetider, og dels er der jo tale
om mange mennesker - i alt ca. 130 mennesker. - Vi kan
sagtens være flere i Forældrekoret - især kan vi godt
bruge nogle flere herrer. Man kan bare komme og være
med, hvis man har lyst. - Det koster et mindre beløb at
være med, men det er absolut pengene værd, slutter
Jimmy Pedersen.
Skolen meddeler senere, hvornår næste kor-sæson
starter.

Da fodbold kom på tale hér på gymnasiet, fortæller

Camilla Jørgensen 3.a,var der ikke rigtig nogen, der
egentlig forstod, at dette var noget, vi piger rigtig gerne
ville - så der kom ingenting ud af det i første omgang.
Men vi ville ikke give op så let, så vi pressede hårdt på,
indtil idrætslærerne gav sig og tilmeldte både et drenge
hold og et pigehold i den landsdækkende gymnasieturnering i fodbold.
Det var første gang vi deltog i denne turnering, så
ingen regnede rigtigt med de store resultater - undtagen
os elever.

Vi vandt det hele
I landsturneringen for piger i fodbold var der tilmeldt
68 hold.Vores indledende stævne fandt sted tirsdag d.
17/9 i Solrød, hvor 7 hold skulle deltage.Vores første
modstander var Køge. Selvom vi fik en lidt hektisk start,
var vi dog alle enige om, at vi skulle vinde den kamp, og
det gjorde vi! Det var startskuddet til et helt forrygende
stævne - vi vandt det hele.

Næste mål var at vinde kvalifikationskampen mod
Rødovre, som ville give os adgang til det afgørende
finalestævne om DM i skolefodbold for piger.
Dagen var kommet - det var nu eller aldrig.Vi var alle
meget spændte og havde en del sommerfugle i maven.Vi
gik på banen med troen på, at det nok skulle gå. Det
hjalp også, at vi på tribunen havde en del meget opsatte
gymnasieelever, som bakkede os 100 procent op, og det
fik man at høre i hele Nakskov, har jeg senere fået at
vide fra en fortrolig Idlde.Vi vandt kampen stort med en
sejr på 5-0 over Rødovre, og dermed var vi sikret en
plads ved finalestævnet d. 23/10 i Kalundborg.

Finalesejr - tæt på og alligevel ikke
I finalen mødte vi Kalundborg. 2 minutter før tid stod
det I -1 - og så scorede sjællænderne sejrsmålet!
Ærgeligt, men vi var utrolig glade for at blive nr. to ud af
64 deltagende skoler. Et fantastisk godt sammenhold og
kammeratskab, dét havde vi!

Overskriftenkan måske lyde lidt kryptisk,
men en hel del kan vel gætte, at det er
Nakskov Gymnasiums adresse på
Internet. I marts 1997 blev vi koblet på
det verdensomspændende computer
netværk, INTERNET.
Fra en spæd begyndelse i starten af 90’erne har det

såkaldte Internet især de seneste par år udviklet sig
eksplosivt.
Internet var i starten et netværk, der især sammen
koblede computere på universiteter og hos offentlige
myndigheder verden over, men har de seneste år vundet
enorm udbredelse. Ingen ved helt, hvor mange compu
tere, der er koblet sammen, men det drejer sig i dag om
mange millioner, og antallet fordobles flere gange om
året.
Internet bruges til masser af ting: overførsel af
dokumenter, elektronisk post, men det, der især har
gjort Internet populært, er det såkaldte World Wide
Web, som består af sider med tekst og billeder. Disse
sider befinder sig på computere rundt på Internettet, og
blot med et klik på musen kan man flytte sig rundt
gennem informationer fra hele kloden.

Information på godt og ondt
På Internettet er der op mod 100 millioner sider med
information - en mængde, som selvfølgelig er helt
uoverskuelig at håndtere. Og man kan roligt sige, at
kvaliteten af denne information er meget svingende.
Der er ingen overordnet styring på, hvad der ligger på
Internettet, og det er både en svaghed og en styrke. Man

finder information, spændende fra det yderst seriøse og
nyttige, over ren skæg og ballade til pornografi og
direkte kriminel aktivitet, som f.eks. nynazistisk propa
ganda og børneporno.
Men Internet er kommet for at blive, og vi vil nok alle
gennem de næste år opleve det som en del af hverda
gen, hvor mange af de informationer, vi normalt søger
gennem andre kanaler, i stedet skal findes her.
Som gymnasium er vi selvfølgelig meget opmærk
somme på denne udvikling, og uden at det nødvendigvis
vil revolutionere vores undervisning fra den ene dag til
den anden, er det en del af den virkelighed, vore elever
vil møde i deres fremtidige tilværelse, og den virkelighed
skal vores undervisning selvfølgelig også afspejle.

Gymnasiet ud på nettet
Det er selvfølgelig spændende for både lærere og elever
at få fingre i den store slikbutik med information, som
man finder på Internet, men mindst lige så interessante
er mulighederne for selv atsende information ud i den
store verden.
Vi arbejder f.eks. konkret på at udnytte Internet til at
varetage de mange gode kontakter vi har med partner
skoler ud over Europa. Skolen deltager allerede nu i EUstøttede projekter, hvor Internet udnyttes til internatio

nalt samarbejde.
Men det vi måske især vil arbejde på de kommnede år,
er at bruge Internet til at forbedre kontakten mellem
skolen og forældre, gamle elever samt andre interesse
rede.
Fra skolens hjemmeside på Internet (se overskriften)
vil man i fremtiden kunne finde information om aktivite
ter på skolen, komme i kontakt med andre, og hen ad
vejen også selv deltage aktivt med informtion og debat.

Internet og intranet
Ét af de projekter, vi vil arbejde på fra næste skoleår,

er anvendelsen af Internetteknologi til at kommunikere
internt på skolen - det man med et nudansk ord kalder
intranet.
Vi vil forsøge at samle meget af den information,
lærere og elever har brug for i det daglige på ét sted, og
på den måde gøre søgning af information om hvad der
foregår på skolen lidt nemmere.
En stor sidegevinst er selvfølgelig, at alt dette også kan
nås hjemmefra via Internet.

Brug skolens net!
Vi vil opfordre dig til at bruge nettet, hvis du vil i kontakt
med skolen:
Vi har to adresser på Internet:
www.nakskov-gym.dk er især beregnet for dem,
der ikke har deres daglige gang på skolen. Her præsente
rer vi skolen, informerer forældre, gamle elever og
andre interesserede om stort og småt på Nakskov
Gymnasium.
intra.nakskov-gym.dk er beregnet til informations
udveksling internt på skolen.
Her vil man kunne finde bl.a. en kalender, information
fra lærere, elevråd, administration, studievejledere m.m.
Ligeledes vil de enkelte fag på skolen have sider med

varierende indhold.
Alt dette er selvfølgelig stadig i en opbygningsfase,
men med den udbredelse, som alt tyder på, at
internetteknologien vil få, er der ingen tvivl om, at dette
værktøj vil komme til at være en naturlig del af skolens
liv.
Hvis du har e-mail, kan du selvfølgelig også komme i
kontakt med skolen.
Administrationens postkasse hedder

gymnasiet@nakskov-gym.dk
og du kan altid sende post hertil, uanset om det er til
administrationen eller en af skolens lærere. De af
skolens lærere, der har deres egen e-mailadresse, vil du
kunne slå op på Nakskov Gymnasiums internetsider.

Traditionen med Det store Skolebal startede som et

arrangement i forbindelse med Nakskov Gymnasiums
75 års jubilæum.
Ballet er for elever og deres forældre, gymnasiets
personale samt gamle elever.
Det store skolebal indledes med fælles spisning, og
derefter er der musik og dans til ud på natten.
I den ene ende af U-centret er der diskotek, og i den
anden ende jazzmusik live. Adskillige udskænkningssteder sørger for, at ingen kommer til at tørste under

eskapaderne.
Behovet for et sådant arrangement er åbenbart stort
- ved ballet i 1997 deltog 1000 mennesker, og mange,
især gamle elever, måtte gå forgæves efter billetter.
Desværre sætter brandmyndighedens sikkerhedskrav en
øvre grænse for, hvor mange der må proppes ind i Ucentret.
Datoen for det kommende skolebal er fastlagt til den
30. januar 1998

Ekskursioner i 1996/97
2a i la Queue, Frankrig, fra fredag d. 14. marts til lørdag d.29. marts.
2b i Paris, fra lørdag d. 15. marts til fredag d. 21. marts.

2x i Edinburgh/Newcastle, fra mandag d. 17. marts til søndag d. 23. marts.

2y i London, fra lørdag d. 15. marts til fredag d. 21. marts.
2z i Rom, fra lørdag d. 15. marts til lørdag d. 22. marts.

3a, 3bz, 3x og 3y i København fra torsdag d. 20. februar til lørdag d. 22. februar.

HF-elever i Berlin fra onsdag d. 15. januar til lørdag d. 18. januar.
Gymnasiekoret i Smiltene, Letland fra lørdag d. 12. oktober til søndag d. 20. oktober.

Desuden er afholdt en række kortere ekskursioner indenlands.
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Lektor Niels Erik Hartmann er fratrådt pr. 3 I. marts 1997.

KC
V. Kjellberg Christensen
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