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Spisegang og vandgård

Skolens adresse: Skive Gymnasium med HF, Egerisvej, 7800 Skive.

Telefoner:
Skolens telefon: (07) 52 24 66
med omstilling til:
Rektor
Sekretariat
Administrativ inspektor

Lærerværelset:
Eleverne:
Fysiklaborat.:
Rektor privat:

(07)
(07)
(07)
(07)
(07)

52
52
52
52
53

49
41
59
36
71

86
84
82
84
15

Studievejleder for HF (træffes normalt kl. 11,00-11,45 alle
skoledage).

Erhvervsvejledere træffes mandag og onsdag kl. 11,50-12,10.
Rektor træffes normalt kl. 11,00-1 1,45, alle skoledage, samt
mellem kl. 8,00-9,00.
Skolepsykologen træffes telefonisk (07) 52 44 22, lokal 23, kl.
8,00-9,00 for nærmere aftale.
Familievejlederen træffes hver dag på Handelsskolen kl. 9,0014,00.

SKIVE GYMNASIUM OG HF
Undervisnings- og kulturudvalget:
Emmy Rasmussen (fm.), Sv. Heiselberg, Ruth Schjødt Pedersen,
Ida Nielsen, N. H. Poulsen, Jens Kr. Ludvigsen, Johan Mikkel
sen.
Gymnasiets skolenævn:
Aage Schiøler (fm.), Asta Pedersen, Jens Kr. Ludvigsen, Frede
Torpe, Ida Nielsen.

Forvallningsche f:
H. E. Nielsen.

Byggeriet
Der er udsigt til, at skolen ved starten af det kommende skoleår
efter syv års eksistens omsider vil stå i sin færdige skikkelse.
I årets løb er der til den store sal, seminariets tidligere gym
nastiksal, skabt adgangsforhold, som opfylder de krav, brand
myndighederne har stillet med henblik på dens anvendelse som
samlingssal. Det er dog foreløbig uvist, om der i denne omgang
vil kunne skabes økonomisk mulighed for at færdigindrette
salen til dette formål.
Der er anlagt køreramper overalt, hvor der er niveauforskelle
mellem skolens forskellige afsnit og installeret elevator mellem
østfløjens stueetage og 1. sal, således at handicappede nu kan
færdes overalt på skolen.
Istandsættelsen og nyindretningen af østfløjen, den tidligere
seminariefløj er netop afsluttet og lokalerne allerede taget i
brug.
Herved har man kunnet frigøre lokalerne i de to træpavilloner
på skolens sydside, som vil blive fjernet, hvorefter der vil blive
plads til at opføre det projekterede knallertskur, således at den
uheldige knallertparkering i kælderen fremover kan undgås.
1 fortsættelse af de ombygnings- og istandsættelsesarbejder,
som er udført i årets løb, har amtsrådet ladet foretage en under
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søgelse af muligheden for at opnå energibesparelse ved en for
bedring af isolering og installationer i visse af skolens afsnit.
Disse arbejder er nu iværksat, idet der er konstateret reel mulig
hed for en væsentlig reduktion af energiforbruget til opvarm
ning m. v.

Grendeling og forsøgsundervisning
Ved starten af skoleåret 1974/75 etableredes naturfaglig gren.
Der har vist sig tilstrækkelig tilslutning til at der også i det
kommende års 2 g matem. vil kunne undervises på grenen.
Skolen opnåede såvel ministeriets som amtsrådets tilladelse
til at etablere musiksproglig gren i det kommende skoleår, men
kun 9 elever meldte sig. Der kræves mindst 10 elever for at
grendeling kan etableres.
Forsøg med såvel datalære l og datalære II vil blive videre
ført i det kommende år.

Elevoptagelse og dimission
Til det kommende års 1 g har 65 søgt optagelse på den sproglige
linje, 88 på den matematiske linje. Tallene for sidste år var
henholdsvis 69 og 91. Skolen opretter 3 sproglige og 3 mate
matiske 1 g-klasser. Da de 88 matematiske ansøgere ikke vil
kunne rummes i 3 klasser - selv med en klassekvotient på 28 er et mindre antal af de matematiske ansøgere overført til
Morsø Gymnasium.
Til skolens HF-kursus er der i år 118 ansøgere mod sidste
års 90. Der oprettes 3 HF-klasser, hvorefter skolen sammen
med Morsø Gymnasium vil kunne optage samtlige kvalificerede
ansøgere i området.
Skolen dimitterede i juni 1974 141 studenter og 64 HF’ere.
Legater
Midlerne af Skive Diskontobanks jubilæumsfond er uddelt med
kr. 1.0000,- til hver af følgende elever:
Ella Thomsen, 3z, Lis Helt, II r, Elsebeth Pedersen, 2a.
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ELEVERNE
Skolens elevtal pr. 1/4 1975: ialt 550 elever, fordelt på 25 klasser.
3 g: 131 elever, heraf 3 klasser med ialt 64 elever, nysproglige og
3 klasser med ialt 67 elever, matem./fys.
2 g: 144 elever, heraf 3 klasser med ialt 63 elever, nysproglige og
4 klasser med ialt 68 elever, matem./fys.,
13 elever matem./naturfagl.
1 g: 130 elever, heraf 3 klasser med ialt 57 elever, nysproglige og
3 klasser med ialt 73 elever, matem./fys.
2 HF: 65 elever fordelt på 3 klasser.
1 HF: 80 elever fordelt på 3 klasser.
Elevernes navne meddeles nedenfor i alfabetisk orden med angi
velse af deres fødselsdag, adresse og telefonnummer.

1 sa
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Birte Andersen, 18. 7.57, Nr. Thise, Roslev, til'. 59 71 63.
Lene Andreesen, 18. 6. 58, Hasselvænget 52, Skive, tlf. 52 12 18.
Jan Villy Bruun, 30. 7. 57, Fyrrevænget 9, Skive, tlf. 52 36 98.
Anne Grethe Lautrup Holm, 26. 9. 57, Superfos, Roslev, tlf. 57 10 88.
Elin Marie Holm Jakobsen, 14. 10. 57, Søbyvej 14, Højslev.
Lillian Jensen, 7. 10. 57, Galgebakken 10, Skive.
Lisbet Burlund Jepsen, 5. 8. 58, Lyby, Skive, tlf. 58 41 50.
Vibeke Kristensen, 7. 9. 57, Holstebrovej 46a, Skive, tlf. 52 51 53.
Sine Dalsgaard Kristensen, 17. 1. 58, Vejsmark, Roslev, tlf. 57 62 77.
Lisbeth Krogh, 18. 11.58, Primulavej 10, Skive, tlf. 52 02 62.
Heidi Lorenzen, 3. 10.58, Estvad, Skive, tlf. 53 41 37.
Inge Nielsen, 18.7.57, Viborgvej 159, Højslev, tlf. 53 53 90.
Eva Saugstrup Nielsen, 25. 7. 57, Junget, Roslev, tlf. 59 72 41.
Hanne Bach Pedersen, 13.9.58, Højmarksvej 16, Nr. Søby, til. 53 54 25.
Karin Elise Pedersen, 18. 12. 56, Holstebrovej 59, Skive.
Sonja Ramskov, 31. 3. 58, Vejsmark, Roslev, tlf. 57 61 70.
Peter Holm Stampe, 7.5.57, Mølletoften 11, Skive.
Margit Thordal, 8. 6. 58, 0. Lyby, Skive, tlf. 58 40 20.
Ole Asbjørn Wolff Vinther, 6. 12.57, Egerisvej 19, Skive, tlf. 52 55 12.

1b
1. Lis Balling Andersen, 13. 5. 57, Galgebakken 8, Skive, tlf. 52 01 22.
2. Vera Trine Bæk, 16. 1.58, Estvadgaardsmark, Skive, til. 53 40 40.
3. Bente Laursen Dahl, 4.4.58, Hindborgvej 131, Hem, tlf. 53 10 91.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

1.
2.
3.
4.

Lene Dalsgaard, 25. 7. 57, Lærkevej, Breum, tlf. 57 61 81.
Helle Ganer, 21. 10.58, Primulavej 1, Skive, tlf. 52 39 50.
Lone Jachobsen, 16. 4. 57, Jyllandsgade 41 b, Skive, tlf. 52 39 84,
Dorthe Baadsgaard Jensen, 21. 9. 58, Lyby, Skive, tlf. 58 41 61.
Inge Munk Jensen, 10. 2. 58, Fyrrevænget 2, Skive, tlf. 52 27 58.
Lis Lystbæk Kristensen, 3.5.57, Aage Nielsensvej 1, Skive.
Inge Madsen, 2. 7.57, Johs Ewaldsvej 5, Skive.
Hanne Ruby Nielsen, 6. 12.57, Thise, Roslev, tlf. 57 80 II.
Peter Kristian Nørskov, 14. 7. 57, Nyvej 13, Højslev, tlf. 53 55 80.
Carsten Pedersen, 29. 1. 58, Vinkel Vestergaard, Højslev, tlf. 53 55 47.
Lone Damgaard Pedersen, 17.9.58, Emilievej 7, Skive, tlf. 52 38 68.
Gert René Bak Pedersen, 22. 4. 58, Kærmindevej 12, Skive, til. 52 18 17.
Susanne Plichta, 3.3.58, Granvænget 13, Skive, tlf. 52 48 51.
Mette Milling Rasmussen, 9. 11.58, Ahornvænget 37, Skive, tlf. 52 00 07.
Annette Vester, 12. 2. 58, Salomonsensvej 6, Oddense, tlf. 58 11 92.
Karen Marie Wind, 6. 9. 57, Aaglimt 4, Skive, tlf. 52 01 93.

1 C
Alis Andersen, 28. 10 57, Aabakken 32, Krejbjerg, tlf. 56 31 16.
Conny Andersen, 22. 8. 58, Rønbjerg, Skive.
Mie Boll Andersen, 15. 9. 57, Rettrupvej, Brøndum, tlf. 53 30 13.
Karen Sofie Dahl-Hansen, 19. 7.58, Bredgade 62, Glyngøre, til. 73 10 11.
Anette Hansen Gade, 10.6.58, Hellegaard, Sæby, Roslev, tlf. 59 22 12.
Cai Grau, 5. 4. 58, Katrinevej 40, Skive, tlf. 52 16 53.
Eva Hansen, 19. 1. 58, Grundtvigsvej 15, Skive.
Mette Marie Havemann, 22. 11. 58, Mogenstrup, tlf. 54 41 24.
Lisbeth Iversen, 2. 5. 58, Smollerupgaard, Bers, tlf. 53 40 28.
Lene Jensen, 28. 1 1. 57, Præstemarken 22, Breum, tlf. 57 62 80.
Anne Merete Jensen, 28.9.57, Brøndum Kirkevej 6, Hvidbjerg,
tlf. 53 30 78.
Alice Toft Jensen, 3. 11.57, GI. Skole, Mogenstrup, tlf. 54 40 43.
Asta Irene Bisgaard Jepsen, 28. 6. 58, Mogenstrup, tlf. 54 40 28.
Marie Kristensen, 16. 2. 57, Sdr. Andrupvej 23, Balling, tlf. 56 60 26.
Dorte Meulengracht, 4. 9. 58, Skovvang 8, Durup, tlf. 59 24 18.
Hans Jørgen Bjørnholt Nielsen, 5. 7.58, Nymøllevej 9, Spottrup,
tlf. 56 10 44.
Dorte Møller Pedersen, 28. 12. 57, Kielgastvej 54, Skive, tlf. 52 01 48.
Stella Magdalene Svindborg, 20.3.58, Dalgasparken 41, Skive,
tlf. 52 31 14.
Ane Mette Vognsen, 17. 4. 58, Dalgasallé 5, Skive, tlf. 52 36 85.

1 X
Kristian Brink-Jensen, 15.2.58, Dølby, Skive, tlf. 53 11 88.
Steen Christensen, 20. 6. 57, Bredgade 9, Stoholm, tlf. 54 12 85.
Poul Erik Christensen, 25. 2. 58, Staarup, Højslev, tlf. 53 70 74.
Henrik Søbøtker Chhristensen, 9. 3. 59, Kastanievænget 14, Skive,
tlf. 52 22 75.
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5. Lars-Jørn de Claville Christiansen, 5. 8. 56, Kirkeallé 46, Skive,
tlf. 52 20 70.
6. Bent Dyrberg, 29.3.59, H. C. Ørstedsvej 36, Skive, til. 52 10 87.
7. Michael Grundt Godtfredsen, 9. 1.58, Torvegade 7, Skive, tlf. 52 02 70.
8. Lone Allermand Gjørtz, 15. 6. 57. Egerishave 8, Skive.
9. Per Albæk Jensen, 12. 6. 57, Ahornvænget 24, Skive, tlf. 52 25 45.
10. Merethe Nygaard Jensen, 26. 8. 57, GI. Skivehus, Skive, tlf. 52 11 44.
11. Lone Rahn Jensen, 1.5. 58, Skovbakken 45, Skive, tlf. 52 03 68.
12. Søren Schonning Jensen, 14. 6. 58, Engvej 13, Skive, tlf. 52 15 50.
13. Birte Sønderup Jensen, 30. 9. 57, Braarupvej 83, Skive, tlf. 52 45 58.
14. Anne Møller, 29. 4. 57, Lyngtoften 17, Skive, tlf. 52 03 23.
15. Karsten Nielsen, 10. 6. 57, Stokrosevej 10, Skive, tlf. 52 32 02.
16. Lisa Nielsen, 10.9.58, Vestervang 12, Skive, tlf. 52 45 32.
17. Anette Bech Nielsen, 14. 12. 58, Skovbakken 41, Skive, tlf. 52 30 25.
18. John Olsen, 12. 11 57, Katrinevej 1, Skive, tlf. 52 37 28.
19. Lars Paaske, 11. 12.58, Porshøjvej 52, Skive, tlf. 52 47 30.
20. Esben Offer Pedersen, 12. 2. 58, Sjørup, Viborg, tlf. 54 80 03.
21. Karen Sieg, 20. 9. 58, Lundbro, Skive, tlf. 52 13 57.
22. Per Niels Stallknecht, 5. 8. 57, Bøgevænget 42, Skive, tlf. 52 35 95.
23. Henrik Færgegaard Sørensen, 28. 2. 57, Hasselvænget 11, Skive,
tlf. 52 40 04.
24. Lone Toftgaard Sørensen, 29. 10.58, Vridsted, Skive, tlf. 54 70 60.
25. Kurt Svendsen, 30. 6. 58, Viborgvej 218, Højslev, tlf. 53 52 01.

1y
1. Susanne Alsbjerg, 2.3.57, Viborgvej 44, Skive, tlf. 52 13 55.
2. Kirsten Marie Christensen, 6.5.57, V. Hærup Strandvej 31, Lihme,
tlf. 56 02 28.
3. Bjarne Haubo Christensen, 4. 5. 57, Odgaardsvej 3, Skive, til. 52 06 72.
4. Ole Aksel Bock Gadegaard, 20. 5. 58, Joh. Bittmannsvej, Stoholm,
tlf. 54 14 11.
5. Søren Hendriksen, 10. 12.57, Højlundsvej 63, Skive, til. 52 18 14.
6. Peter Lauridsen Høy, 21. 10. 57, Skovbakken 19, Skive, tlf. 52 00 22.
7. Lene Jakobsen, 14. 11.58, Borgergade 4, Spøttrup, tlf. 56 10 51.
8. Elisabeth Boel Jensen, 4. 4. 57, Rude Mølle, Skive, til. 52 18 84.
9. Else Kirstine Jørgensen, 9. 11.57, Aalbækvej 22, Lihme, tlf. 56 01 08.
10. Lise Wende Møller, 23. 10. 58, Bøgevænget 54, Skive, tlf. 52 27 98.
11. Claus Nielsen, 3. II 58, Violvej 11, Skive, tlf. 52 21 75.
12. Jan Nielsen, 13.4.57, Aa. Nielsensvej 31, Skive, til. 52 23 74.
13. Inger Feldbæk Nielsen, 30. 7. 58, Iglsøvej, Stoholm, tlf. 54 10 59.
14. Per Ravnborg Nielsen, 26. 5. 57, Valmuevej 29, Skive, tlf. 52 37 29.
15. Finn Paulsen, 30. 1.58, Katrinevej 58, Skive, tlf. 52 13 30.
16. Gert Paulsen, 30. 1.58, Katrinevej 58, Skive, tlf. 52 13 30.
17. Ole Rix Pedersen, 25. 10.57, Resenvej 3, Skive, tlf. 52 18 10.
18. Henrik Fuglsang Petersen, 5.11.57, Radiostationen, Havnevej, Skive.
19. Bente Stamp, 13. 10.58, Mellemtoften 7, Lihme, tlf. 56 00 52.
20. Mette Sørensen, 25. 7. 58, Johs. Ewaldsvej 15, Skive, tlf. 52 05 68.
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21. Lars Vestergaard, 30.4.57, Hasselvænget 38, Skive, tlf. 52 35 48.
22. Preben Kvist Østergaard, 15.1.58, Vestergade 34, Stoholm, tlf. 54 15 40.

1 Z
1. Frank Andersen, 21.6.57, Ringparken 7b, Skive.
2. Steen Møller Andersen, 10. 6. 57, Vestergade 9, Skive, tlf. 52 07 37.
3. Peder Chirstensen, 13. 5. 58, Buksager 28, Krejbjerg, til. 56 30 66.
4. Niels Ivan Christiansen, 5. 6. 58, Hem, Skive, tlf. 53 11 00.
5. Søren Guldberg, 30. 5. 57, V. Fælledvej 5, Skive, tlf. 52 17 45.
6. Alfred Dahl Hansen, 26. 5. 58, Nr. Lem, Brodal.
7. Kaj Janus Hillgaard, 23. 3. 58, Violvej 325, Skive, til. 52 01 00.
8. Inge Hvid, 30. 11. 58, Dalgasallé 11, Skive, tlf. 52 43 07.
9. Margrethe Høstgaard, 26. 3. 58, Bilgrav, Balling, tlf. 56 40 34.
10. Lene Jakobsen, 7.4.57, Frederiksdalallé 64a, Skive.
11. Niels Erik Jakobsen, 7.2.58, Grundtvigsvej 7, Skive, til. 52 44 85.
12. Kirsten Storgaard Jacobsen, 17. 5. 58, Violvej 135, Skive, tlf. 52 44 12.
13. Lene Ravn Jensen, 27. 11.57, Skivevej 46, Balling, tlf. 56 41 07.
14. Hanne Stærdahl Jensen, 29. 9. 57, Nedergaard, Hostrupvej, Brodal,
tlf. 56 80 97.
15. Steen Bo Kalms, 16.3.58, Violvej 145, Skive, tlf. 52 44 96.
16. Mogens Strunge Larsen, 20.4.58, Stoholmvej, Højslev, tlf. 53 51 77.
17. Ruth Lundgaard, 13.9.58, Dalgasvej 5, Volling, tlf. 56 41 13.
18. Christen Mejlgaard, 22. 10. 58, Birkevej, Lem, tlf. 56 80 57.
19. Henny Simmelkjær Nielsen, 24.9.58, Egerisvej 51. Skive.
20. Niels Anders Kjær Olsen, 12. 10.58, Ahornvænget 3, Skive, tlf. 52 37 01.
21. Mette Kathrine Pedersen, 26.3.58, Dølbyvej 100, Skive, tlf. 52 09 89.
22. Anders Christian Rasmusen, 6.2.57, Bøgevænget 60, Skive, til. 52 27 91.
23. Flemming Skov, 10.4.58, Viborgvej 216, Højslev, tlf. 53 50 13.
24. Jens Peter Stærk, 9. 5. 57, Grønnegade 22, Skive.
25. Mona Sørensen, 25.3.58, Aabakken 31, Krejbjerg, Balling.
26. Niels Erik Zøylner, 3. 2. 57, Braarupvej 54, Skive, tlf. 52 40 55
(tlf. 52 46 44).

2a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Merete Andersen, 3. 1. 57, Fly, Skive, til. 54 52 02.
Mihael Pilgaard Andersen, 28. 10. 56, Fyrrevænget 14, Skive, tlf. 52 25 10.
Lisbeth Askjær Dahl, 9. 9. 56, Mogenstrup, Skive, tlf. 54 40 63.
Jette Hansen, 24. 11. 57, Fly, Skive, til. 54 52 38.
Ove Heinrich Hørleik, 23.6.57, Liljevej 4, Skive, tlf. 52 36 47.
Anne-Marie Jensen, 15. 6. 57, Violvej 307, Skive, tlf. 52 48 65.
Bodil Mikkelsen, 15.8.56, Oddense, Balling, tlf. 58 10 33.
Dorte Mikkelsen, 6.6.56, Hemmersvej 44, Skive, til. 52 17 84.
Vibeke Mikkelsen, 8. 6. 56, Gadekæret 19, Vejby, tlf. 56 62 52.
Jonna Møller, 6.3.56, Lyngtoften 17, Skive, tlf. 52 03 23.
Anne Pagter, 12.7.57, Svanedamsvej, Skive, til. 52 00 03.
Carsten Elbrønd Pedersen, 7.2.55, Haderup, Skive, til. 45 21 66.
Edith Refsgaard Pedersen, 27. 5. 56, Agertoften 59, Skive, til. 52 47 92.
Kristian Birch Poulsen, 17. 12. 55, Fly Nord, Skive, til. 54 52 88.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Helle Primdahl, 1. 11.57, Bøgevænget 15, Skive, tlf. 52 09 98.
Morten Glud Primdahl, 9. 3. 56, Viumvej, Roslev, tlf. 57 12 27.
Nanna Maria Rask, 11.9.57, Skivevej 18, Seide, tlf. 59 60 60.
Elsebeth Sørensen, 27.8.57, Floutrupvej 17, Seide, tlf. 59 60 62.
John Hornshøj Thomsen, 29. 11.54, Mosrosevej 2, Skive, tlf. 52 23 09.
Vigga Palmquist Werge, 16. 1.56, Stoholm, tlf. 54 10 45.

2b
1. Pernille Neergaard Berglind, 30.8.56, Toftum, Stoholm, tlf. 54 14 32.
2. Birgitte Kirstine Christensen, 19. 11.57, Brøndumvej, Hem, Skive,
tlf. 53 10 90.
3. Inge Dahl, 27. 4. 57, Lindevænget 5, Skive, tlf. 52 40 85.
4. Jens Jørgen Dalsgaard, 4. 7.57, Islandsvej 2, Skive, tlf. 52 15 01.
5. Birthe Hejlskov Fihl, 13.3.57, Højslev Lie, Højslev, tlf. 53 70 23.
6. Inger Skytte Høj, 26. 2. 58, Solvangsallé 17, Skive, tlf. 52 08 46.
7. Susanne Bøgh Jensen, 8. 9. 57, Viborgvej 8, Skive, tlf. 52 16 46.
8. Conni Biilow Jensen, 20. 7.56, Nørreallé 13, Jebjerg, tlf. 57 41 12.
9. Mette Selchau Jørgensen, 17. 7. 56, Hemmersvej 60, Skive, tlf. 52 16 44.
10. Lene Krogh, 11. 1057, Hemmersvej 58, Skive, tlf. 52 13 27.
11. Eva Benitta Hemmert Lund, 1. 10. 57, Egerisvej 13, Skive, tlf. 52 42 04.
12. Erna Nielsen, 22. 6. 57, 0. Hærup, Lihme, tlf. 56 00 67.
13. Dorthe Mikkelsen Nielsen, 7.3.57, Pileallé 7, Ramsing, tlf. 56 60 21.
14. Ove Møller Nielsen, 28.4.56, Nr. Thise, Roslev, tlf. 57 80 86.
15. Aase Pedersen, 30. 8. 57, Rønbjerg, Skive, tlf. 53 40 84.
16. Lone Vind Pedersen, 11. 1.58, Hemmersvej 38, Skive, tlf. 52 46 33.
17. Karen Marie Hedev. Pedersen, 27. 7. 56, Breum, Roslev, tlf. 57 60 79.
18. Inge Marie Ringgaard, 15.6.57, Fly, Skive, tlf. 54 52 34.
19. Britta Cecilie Simonsen, 8.7.56, Engedal, Sjørup, tlf. 54 80 69.
20. Inger Jensen Skov, 16. 4. 57, Bøstrup, Fløjslev.
21. Birte Smedegaard, 3.2.57, Egerisvej 23, Skive.
22. Preben Tinggaard, 1. 3. 57, Iglsø, Stoholm, tlf. 54 51 43.
23. Aase Østergaard, 4. 2. 56, Koldkur, Karup, tlf. 45 22 04.

2c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Hanne Thostrup Andersen, 26.9.56, Nederby, Fur, tlf. 59 30 45.
Karen-Inger Bast, 20. 11. 57, Ramsdahlsvej 9, Skive, tlf. 53 50 70.
Anne Birgitte Christensen, 31.5. 56, Bakkerne, Fur, tlf. 59 31 53.
Linda Enevoldsen, 27. 6. 56, Åhavevej 14, Højslev, tlf. 53 53 42.
Mette Overgaard Eriksen, 12. 3. 56, Lihme Skole, Brodal, tlf. 56 00 81.
Lone Gørup Eskildsen, 16. 9. 57, Violvej 309, Skive, tlf. 52 56 79.
Lone Hastrup, 3. 10. 56, Østerbrogade 4, Lem, tlf. 56 80 09.
Aase Ibsen, 7. 4. 56, Dalgasallé 31, Skive, til. 52 13 40.
Else Bæk Jensen, 30. 3. 57, Teglborg, Fly, til. 54 50 38.
Hanne Kjeldgaard Jensen, 6. 3. 57, Thorupsgade 3, Skive, tlf. 52 00 96.
Susanne Koitzsch, 25.4.56, Fly Nord, Skive, tlf. 54 52 85.
Vagn Kristensen, 2. 11.56, Gammelstrup, Stoholm, tlf. 54 11 05.
Ellen Pallesen, 9.8.57, Ørum, 7840 Højslev.
Keld Louie Pedersen, 27. 1. 57, Brorsonsvej 3, Skive, tlf. 52 43 86.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jens Dalsgaard Pedersen, 9. 4. 56, Junget, Rosrev, cif. 59 71 53.
Arne Thomsen, 16.4.57, Højlundsvej 93, Skive, tlf. 52 39 59.
Jens Thøgersen, 29. 2. 56, Fjordvej 2, Skive, tlf. 52 04 23.
Kim Thorn Vangsgaard, 26.3.57, Lyby, Skive, tlf. 58 41 45.
Ulla Vester, 23. 3. 57, Nørregade 22, Skive, tlf. 52 35 42.
Charlotte Laursen Vig, 18. 11.57, Reberbanen 19, Skive, tlf 52 24 05.

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Johnny Heinrich Enevoldsen, 8. 9. 56, Højlundsvej 109, Skive, tlf. 52 47 91.
Lars Henrik Hansen, 13.8.56, Nyvej 17, Højslev, tlf. 53 56 49.
Erik Højmark Hansen, 20. 6. 57, Engvang 4, Skive, tlf. 52 15 71.
Jytte Højmark Hansen, 3. 1.56, Engvang 4, Skive, tlf. 52 15 71.
Anne-Dortc Jensen, 12. 11.57, Sandbyvej 26, Skive, tlf. 52 13 19.
Carsten Jensen, 24.2.57, Vesterbrogade 13, Lem, tlf. 56 81 00.
Michael Bennett Jensen, 29. 12.56, Liljevej 1, Skive, tlf. 52 09 86.
Bende Riis Jensen, 12. 7. 57, Toftevej 4, Højslev, tlf. 53 54 46.
Kaj Aakjær Jensen, 31.7.56, Krokusvej 8, Skive, tlf. 52 26 35.
Kirsten Kaagaard, 5. 12. 55, Nørregade 13, Roslev, tlf. 57 12 41.
Carlo Arnold Laursen, 18.9.56, Sdr. Daas 14, Skive, tlf. 52 13 73.
Kristen Bertil Nielsen, 23. 2. 56, Fly, Skive, tlf. 54 52 22.
Finn Bech Nielsen, 22. 7. 57, Skovbakken 41, Skive, tlf. 52 30 25.
Rita Stagsted Olsen. 18. 11.56, Voldgade 15, Skive.
Jan Lindgaard Pedersen, 17.3.57, Kjeldbjerg, Skive, tlf. 54 51 22.
Mette Maagaard Riis, 18. 11.57, Søby gi. Skole, Højslev, tlf. 53 51 92.
Anne-Marie Smedemark, 5. 12.57, Lihme, Brodal, tlf. 56 01 30.
Jette Stokholm, 6. 1. 57, Vestreallé 20, Skive, tlf. 52 17 54.
Kurt Thor Straten. 13. 12. 56, Ringparken 6b, Skive, tlf. 52 13 20.
Svend Holm Svendsen, 1. 10.56, Østertorv 7, Skive, tlf. 52 24 65.

1.
2.
3.
4.
5.

Hans Bertelsen, 11.8.56, Brøndum Kirkevej 25, Brøndum, Skive.
Peter Bidstrup, 27. 12.57, Højlundsvej 77, Skive, tlf. 52 46 86.
Jørgen Chr. Blach, 9.4.55, Søndergaard, Sepstrup, tlf. 54 41 54.
Anne Mette Borup-Jensen, 28. 8. 57, Vestervang 3, Skive, tlf. 52 03 84.
Bente Søbøtker Christensen, 26. 11.57, Kastanievænget 14, Skive,
tlf. 52 22 75.
Asbjørn Mohr Drewes, 23. 7. 56, Skovvænget 4, Skive, tlf. 52 45 00, 1. 295.
Carsten Frank Hansen, 14. 12 56, Ringparken 7b, Skive, tlf. 52 12 74.
Mary Susanne Jensen, 31. 3. 57, Kastanievænget 16, Skive, tlf. 52 22 25.
Jørgen Dyrholm Jensen, 9.9.55, Bostrup, Roslev.
Henning Frostholm Jensen, 23.2.56, Voldgade 5, Skive.
Niels Boe Krag, 17.8.56, Brøndum, Skive, tlf. 53 30 II.
Hanne Kristensen, 6. 11. 56, Pilevænget 12, Skive, tlf. 52 05 05.
Hanne Kristensen, 29. 9. 56, Vestre Allé 6, Skive.
Peter Lillelund, 6. 8. 56, Bøgevænget 32, Skive.
Karin Meyer, 10.3.56, Søndergade 7, Balling, tlf. 56 42 31.
Anders Dahig. Mikkelsen, 14. 1. 57, Skove, Roslev, tlf. 59 71 78.
Henrik Nielsen, 9.9.57, Violvej 15, Skive, tlf. 52 36 60.

2x

2y

6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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IS.
19.
20.
21.

Mogens Johnsen Nielsen, 6. 10.55, Bøgevænget 16, Skive, tlf. 52 29 95.
Anne Gjerløv Nørgaard, 10. 5. 56, Thinggade 11, Skive, tlf. 52 18 18.
Jan Kristensen Præst, 6. 8. 56, Dalgasparken 65, Skive, tlf. 52 06 60.
Ellen Margrethe Sørensen, 25. 1. 58, Spottrup Mark, tlf. 56 11 95.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Susanne Berntsen, 11. 7.57, Hald, Højslev, tlf. 53 83 41.
Mette Dahl Christensen, 15.7.57, Hemmersvej 49, Skive, tlf. 52 17 75.
Bodil Grove Christensen, 7. 2. 58, Søndergade 41, Skive.
Flans Peter Hansen, 4.9.56, Fløjlundsvej 51, Skive.
Anna Marie Høstgaard, 16.6.56, Bilgrav, Balling, tlf. 56 40 34.
Jørgen Jensen, 20.3.57, Gammelstrup, Stoholm.
Anni Ilsø Jensen, 25.6.57, Hemmersvej 28, Skive, tlf. 52 21 64.
Jens Ole Graulund Jensen, 3. 2. 57, Højslev Kirkeby, tlf. 53 71 20.
Bodil Lynderup, 12. 12.56, Rettrupvej 6, Brøndum, tlf. 53 30 57.
Søren Peder Madsen, 3.4.56, Hvidtfeldsgade 31, Skive, tlf. 52 26 44.
Glaus Mortensen, 24.5.56, Galgebakken 32, Skive.
Jacob March, 21.4.56, Christiansgade 17, Skive, tlf. 52 04 25.
Lissi Nielsen, 24. 11.56, Violvej 119, Skive, tlf. 52 43 00.
Stig Maagaard Pedersen, 31. 10.56, Højlundsvej 69, Skive, tlf. 52 25 03.
Tove Kirstine Juul Pedersen, 6. 12.56, Bangsvej, Stoholm, tlf. 54 13 62.
Niels Christian Svendsen, 31.5.57, Adelgade 16, Skive, tlf. 52 06 52.
Flanne Vestergaard, 7. 1.58, Fyrrevænget 87, Skive, tlf. 52 35 81.
Anna Vibeke Vestergaard, 28. 4. 56, Oddense, Balling, tlf. 58 10 26.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kim Allan Andersen, 18. 7.56, Dalgasparken 37, Skive.
Torben Dahl, 26. 6. 57, Drosselvej, Balling, tlf. 56 42 55.
Ivan Martin Faarkrog, 19. 10.56, Dalgasallé 21, Skive.
Flanne Jensen, 26. 9. 56, Lærkevej 10, Skive.
Jørn Bach Jensen, 6. 9. 55, Sandbyvej 2 a, Skive, tlf. 52 02 50.
Agnete Heiberg Jensen, 4.2.56, Frederiksdalallé 25, Skive, tlf. 52 13 37.
Dorte Lisbeth Jeppesen, 13. 7. 57, Äglimt 3, 7800 Skive.
Lise-Lotte Jørgensen, 9. 11.57, Kålundsvej 9, Skive, tlf. 52 36 40.
Frida Anette Kristensen, 5. 1. 56, Vestervænget 6a1 tv., Skive.
Conny Laursen, 2.2.56, Vejby, Brodal, tlf. 56 11 21.
Anne Lundager, 26. 8. 57, Vester Lemtorp 19, Lemvig, tlf. 82 23 18.
Birthe Lundager, 26.8.57, Vester Lemtorp 19, Lemvig, tlf. 82 23 18.
Jens Bro Miltersen, 25.2.57, Kastanievænget 3, Skive, til. 52 33 97.
Henrik Munk, 17. 10.55, Ahornvænget 74, Skive.
Tove-Pia Møller Nielsen, 16. 10. 56, Brøndumsgade 60, Skive.
Helle Petersen, 16. 6. 57, Aa. Nielsensvej 17, Skive, tlf. 52 45 19.
Marianne Ravn Rasmussen, 26. 1.57, Hald, Højslev, tlf. 53 81 33.
Chresten Sinding, 12. 4. 57, Lihme, Brodal, tlf. 56 00 18.
Jes Skriver Sørensen, 9. 5. 56, Sjørup, Viborg, tlf. 54 80 02.
Anne-Mette Trankjær, 31. 7. 56, Amstrup, Vroue, til. 54 83 40.
Karsten Bo Veming, 21. 10.57, Søndergade 34, Balling, tlf. 56 41 03.
Arne Vestergaard, 7. 1.58, Frammerslev, Balling, tlf. 58 10 44.

2Z

2U
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3a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I 1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Lise Astrup Andersen, 16.6.55, Voldgade 83 th., Skive.
Jan Torben Christnesen, 24. 7.56, Granvænget 42, Skive, tlf. 52 20 90.
Estrid Læssøe Eiler, 4. 3. 56, Vridsted, Skive, tlf. 54 70 72.
Helle Balling Engelsen, 23. 6. 55, Violvej 6, Skive, tlf. 52 04 11.
Annette Falkenberg, 11.4.55, Grundtvigsvej 11, Skive, tlf. 52 39 56.
Ane H. Gadegaard Frandsen, 15.5.55, Noørdbanevej 34, Skive.
Jette Hansen, 11.8.56, Enghavevej 3, Skive.
Anne Lise Jakobsen, 13.4.55, Jyllandsgade 10, Skive.
Kirsten Albæk Jensen, 16. 4. 55, Åge Nielsensvej 7, Skive.
Jens Højgaard Jensen, 22.5.56, Holstebrovej 66, Skive, tlf. 52 16 38.
Gerner Høy Jensen, 7. 12. 54, Skovbakken 18, Glyngøre, tlf. 73 10 33.
Birgit Kristensen. 23. 1.56, Bådsgårds Mark, Højslev, tlf. 53 70 98.
Inge-Marie Lund, 18. 2. 55, Viborgvej 27, Skive, tlf. 54 51 23.
Ulrik Sterner Nordam, 27.6.54, Fyrrevænget 19, Skive, tlf. 52 25 33.
Rita Olesen, 19. 6. 56, Markvænget 18, Spottrup, tlf. 56 12 00.
Elsebeth Marie Pedersen, 12.5.55, Vrå Kjærg., Balling, tlf. 56 40 48.
Susanne Petersen, 16.2.55, Gammelgårdsvej 8, Skive, tlf. 52 26 68.
Christine Jørgensen. 21.2.55, Resenvej 75, Skive.
Ellen Birgitte Riis, 13.7.56, Søby gi. Skole, Højslev, tlf. 53 51 92.
Jørgen Schou, 5. 3. 56, Granvænget 15, Skive.
Pia Fløe Simonsen, 31.5.56, Erantisvej 13, Skive, tlf. 52 13 03.
Bo Sundtoft, 8. 10.55, Skolevej 8, Spottrup, tlf. 56 11 20.
Birgitte Svarrer, 10. 11.56, Troelstrup gi. Skole, Stoholm.
Lone Engborg Sørensen, 1.11. 56, Skolevej 23, Højslev, tlf. 53 55 07.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ruth Margrethe Andersen, 7.3 56, Blichersvej 2a, Skive, tlf. 52 08 97.
Søren Birch-Jensen, 9. 7. 56, Resenvej 20, Skive, tlf. 52 45 00.
Birte Bjerre, 24. 12. 56, Kirkebakken 4, Skive, tlf. 52 17 09.
Lene Colding, 26. 5, 56, Skovvænget 2, Skive, tlf. 52 00 70.
Niels Christian Dørk.n, 19. 4. 55, Bilstrup, Skive, tlf. 52 16 81.
Ole Harder, 18.11.55., Palgasallé 61, Skive, tlf. 52 35 71.
Susanne Horup, 23. 6. 56, Vinkel, Højslev, tlf. 53 53 78.
Birte Jensen, 1. 11. 54, JJrøndumsgade 15, Skive, tlf. 52 04 64.
Lone Jensen, 6. 8. 55, ßlattrupvej 18, Skive.
Lene Brøndum Jensen, 5- 3- 55, Højlundsvej 75, Skive, tlf. 52 09 11.
Karen Lykkegaard Jensen, 13. 11.55, Ramsing, Balling, tlf. 56 61 59.
Lisbeth Jørgensen, 18.6.54, Grønnegade 22, Skive, tlf. 52 34 30.
Gurli Laursen, 25. 10. 54. Adelgade 7, Skive, tlf. 56 11 21.
Hanne Nielsen, 1. 11.56, c/o Lauritzen, Trandum, Skive.
Susanne Troelsgaard Nielsen, 12.7.55, Kirkevej 33, Skive, tlf. 52 19 52.
Knud Arild Sørensen, 16. 7. 55, Bilstrup, Skive, tlf. 52 20 62.
Birgit Kjølhede Sørensen, 24. 4. 55, Lundø, Højslev, tlf. 53 81 64.

3b

3C
1. Torben Albers, 10. 10. 55, Kastanievænget 30, Skive, tlf. 52 67 88.
2. Anne Lyngdal Andresen, 26. 2. 55. Danelykkke 19, Hem, Skive.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lisbet Borg, 25. 2. 56, Fyrrevej. Glyngøre, tlf. 73 11 10.
Hanne Christensen, 19. 12.56, Bostrup, Roslev, tlf. 57 42 69.
Karen Juul Clausen, 3. 7.56, Hedetoften 43, Skive.
Ejnar Dahl-Hansen, 25. 7. 56, Bredgade 62, Glyngøre, tlf. 73 10 11.
Dorte Gadegaard Frandsen, 8.3.57, Vridsted, Skive, tlf. 54 70 27.
Jonna Jensen, 5. 9. 55, Præstemarken 4, Breum, tlf. 57 62 35.
Kurt Ulrik Jensen, 17. 12.54, Englyst, Viborgvej, Skive, tlf. 52 04 08.
Linda Kirsten Jensen, 1.8.55, Frederiksgade 46, Skvie.
Robert Just, 19.5.55, Nautrup Bakke, Roslev.
Inge Lis Jørgensen, 7. 11.56, Iglsø, Stoholm.
Tove Lykke Kirkegaard, 13. 5. 55, Fasanvej 8, Breum, tlf. 57 60 40.
Hanne Kirsten Meyer, 14. 7. 55, Engtoften 15, Skive, tlf. 52 53 70.
Eva Linda Møller, 15.6.55, Langmosevej 10, Højslev, tlf. 53 54 08.
Anni Kousgaard Pedersen, 19.8.56, Mellemtoften 29, Skive.
Birgit Hanggaard Pedersen, 8. 1.56, Møllegade 14, Vinderup.
Jenny Thuesen Pedersen, 16. 9. 55, Nederby, Fuur, tlf. 59 31 07.
Ole Staunsbjerg Pedersen, 28.4.55, Vester Hald, Højslev, tlf. 53 81 49.
Rosa Marie Sander Rasmussen, 14.4.55, Mellemtoftcn 21. Skive.
Solveig Refsgaard, 26. 3. 56, Vroue, Skive, tlf. 54 70 03.
Anne Mette Skullerud, 15. 7. 56, Lille Dalgård, Lyby, Skive.
Jens Kvist Østergaard, 8. 10.55, Hejlskov, Højslev.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Margit Bisgaard Andersen, 19.2.56, Spottrup, tlf. 56 11 17.
Søren Blom, 1. 11. 55, Skovbakken 34, Skive, tlf. 52 21 48.
Jens Erik S. Bovbjerg, 13. 7. 55, Skovbakken 34, Skive, tlf. 52 21 48.
Dorthe Østerg. Børsting, 19. 5. 55, Hindborg, Skive, tlf. 53 1 1 41.
Christian Frederiksen, 15.4.55, Estvadgårds Mark, Skive, tlf. 53 41 19.
Ejler Lautrup Holm, 21.8.55, Superfos, Roslev, tlf. 57 10 88.
Peter Kjærsgaard, 15. 6. 55, Erantisvej 4, Skive, tlf. 52 39 95.
Frank Schaaning Kristensen, 13.6.55, Erantisvej 21, Skive, tlf. 52 28 16.
Henrik Laursen, 15. 2. 55, Hemmersvej 35, Skive, tlf. 52 00 88.
Lisbet Lindberg, 26. 4. 55, Egerisvej 23, Skive.
Kirsten Kirstine Møller, 17.3.56, Torvet 3, Oddense.
Aase Odgaard, 10. 4. 56, Hald, Højslev, tlf. 53 81 98.
Hanne Pedersen, 12. 9. 55, Vestergade 4, Balling.
Claus Engelgr. Pedersen, 23. 9. 55, Hemmersvej 54, Skive, tlf. 52 01 80.
Anette Schiøler, 22. 4. 56, Kirkeallé 9, Skive, tlf. 52 03 98.
Finn Dueholm Støy, 25. 8. 56, Højmarksvej 32, Nr. Søby, tlf. 53 53 32.
Svend Erik Tanderup, 25.2.55, Yttrup, Roslev, tlf. 57 13 63.
Lis Kristensen Vinther, 25.3.55, Grettrup gi. Skole, tlf. 59 71 98.
Ane-Grethe Vistisen, 22. 5. 56, Kirkeby, Roslev, tlf. 57 11 39.
Per Ørberg, 24. 7. 54, Hejlskov Præstegård, tlf. 53 80 19.

3x

3y
1. Jens Peter Christensen, I. 11.56, Højlundsvej 46, Skive, tlf. 52 26 81.
2. Mogens Albæk Christensen, 2. 11.55, Vestervænget 20c, Skive,
tlf. 52 43 48.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Gert Platen Daugaard, 19. 2. 55, Højlundsvej 47, Skive, tlf. 52 17 90.
Anne Marie Frandsen, 23. 7. 55, Hvidtfeldtsgade 33, Skive, tlf. 52 13 85.
Gerda Hansen, 4. 3. 55, Nørregade 44, Skive.
Erik Hauberg, 20. 6. 56, Galgebakken 40, Skive, tlf. 52 04 52.
Lars Plejdrup Houmøller, 9. 1. 57, Porshøjvej 37, Skive, tlf. 52 02 88.
Sven Irgens-Møller, 13.11.55, Flyndersøhus, Estvad, tlf. 53 41 57.
Vibeke Jakobsen, 7. 6. 56, Majgaarde, Højslev, tlf. 53 70 65.
Peder Frandsen Jakobsen, 27. 1.56, Vinde Østergård, Skive, tlf. 52 22 44.
Lars Peter Jensen, 22. 10.56, Ringparken 7b, Skive, tlf. 52 23 07.
Per Svenning Jensen, 1. 5. 55, Østergård, Vroue, tlf. 54 70 13.
Henrik Jeldtoft Jensen, 25.6.56, Hemmersvej 40, Skive, tlf. 52 20 27.
Poul Lindhard Jensen, 3. 6. 55, Jyllandsgade 40, Skive.
Karsten Bjørnholt Nielsen, 6.5.56. Roding, Spottrup, tlf. 56 10 44.
Peter Ovist Olesen, 2. 8. 55, Grønningne 16, Skive, tlf. 52 01 34.
Jette Otte, 24.6.55, Egerisvej 49, Skive.
Gurli Norsg. Pedersen, 5. 11.55, Krcjbjerg, tlf. 56 30 85.
Ilse Buskbj. Poulsen, 31.3.56, Jyllandsgade 40, Skive.
Peter Sondergaard, 26. 9. 54, Sdr. Dås 16, Skive, tlf. 52 19 06.
Hanne Toftgaard Sørensen, 19. 4. 56, Toftgård, Vridsted, tlf. 54 70 60.
Anne-Marie Toft, 6. 8. 56, Vinkel, Fløjslev, tlf. 53 52 29.
Ole Ærthøj, 13. 7. 54, Nørregade 13, Balling, tlf. 56 40 II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Anette Andersen, 2.3.56, Strandvej 20, Glyngøre, tlf. 73 10 68.
Bjarne Andresen, 24. 10. 52, Thomsensgade 3, Skive.
John Bæk, 25. 2. 56, Birkevej, Breum.
Kr. Nørg. Christensen. 13.2.56, Vejby, Brodal, tlf. 56 60 34.
Kirsten N. Dahlgaard, 20.4.55, Højgaard, Vejby, tlf. 56 60 20.
Jens Peter Graverholt, 17. 9. 56, Villaparken 9, Skive, tlf. 52 19 71.
Per Gravesen, 30. 12. 55, Rosenlund, Skive, tlf. 52 40 77.
Lars Kehlet Hansen, 3. 12. 54, Hem Skole, Skive, tlf. 53 11 71.
Stig Skanse Hinge, 2. 9. 55, Frederiksgade 15, Skive, tlf. 52 42 70.
Niels Erik Holmstrøm, 15. 10.55, Havnen, Skive, tlf. 52 39 34.
Steffen Jensen, 23.2.56, Sejstrup Høj, Højslev, tlf. 53 71 13.
Karen Marie Glud Jensen, 6. 12. 55, Otting, Balling, tlf. 58 11 16.
Anette Johansen, 16. 3. 56, Glattrupvej 25, Skive, tlf. 52 08 78.
Thorkild Clement Kjær, 3.2.55, Ahornvænget 18, Skive, tlf. 52 37 17.
Anne-Marie Kristensen, 10. 1.55, Lærkevej 25, Balling, tlf. 56 42 18.
Karen Marie Madsen, 3. 2. 55, V. Hærup, Lihme, tlf. 56 00 73.
Jytte Nørg. Madsen, 7.10.56, Højlundsvej 71, Skive, tlf. 52 15 32.
Carsten S. A. Nielsen, 15.6.56, Kærvænget 20, Skive, tlf. 53 54 18.
Kurt Schirmer Nymann, 16. 1. 56, Ahornvænget 25, Skive, tlf. 52 42 92.
Johannes Pedersen, 6.5.55, Ramdal, Højslev, tlf. 53 71 19.
Dagny Kirstine Pedersen, 19. 5. 54, Thomsensgade 2, Skive, tlf. 57 12 48.
Else Smedemark, 14.3.55, Oddense, tlf. 58 10 50.
Flemming Sørensen, 27.3.55, Ramsing, Balling, tlf. 56 60 01.
Niels Ulrik Tanderup, 21. 4. 55, Thomsensgade 3, Skive.

3z
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HF - 1 p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hanne Andersen, 1.4.57, Mogenstrupvej, Breum, Roslev.
Inga Færk Andersen, 22. 6. 56, Anshede, Fur, tlf. 59 32 10.
Mariane Dalgaard, 16. 10. 55, „Flyndersøhus“, Estvad, Skive.
Leif Ehlers, 8. 11.53, Skrænten 39, Skive.
Regner Graversen, 16. 1. 56, Præstevejen, Rønbjerg, tlf. 53 40 67.
Ane-Sofie Vrou Hansen, 11. 10.53, „Lærkenborg“, Hald, Højslev.
Bodil Lauge Jakobsen, 28. 7. 57, Nymøllevej 34, Spottrup, tlf. 56 12 23.
Tove Toft Jacobsen, 3. 5. 55, Odgårdsvej 38, Skive.
Bitten Dalsgaard Jensen, 20. 2. 56, Karolinegade 7, Skive, tlf. 52 02 36.
Henning Ladefoged Jeppesen, 20.11.56, Dalgaskoll. værelse 101, Skive.
Anna Jepsen, 6.5.57, Søndermarken 18, Spottrup, tlf. 56 12 13.
Ole Johansen, 27. 6. 50, Bøstrup, Højslev, tlf. 53 83 55.
Dorte Lykke Kirkegaard, 12. 4. 57, Klostervej 6, Breum, Roslev.
Karen Kirstine Kjærgaard, 4. 7. 51, Roslev, tlf. 57 43 46.
Bente Koldkjær Kristoffersen, 8. 2. 56, Klostervej 22, Breum, tlf. 57 62 06.
Henning Løndal, 1.2.58, Samsøgade 15, Skive, tlf. 52 40 84.
Susanne Kildebæk Madsen, 4. 8. 57, Nr. Allé 2, Jebjerg, Roslev.
Elsebeth Møller, 13.7.57, Hemmersvej 1, Skive, tlf. 52 48 15.
Ola Møller Nielsen, 5.5.56, Christiansgade 16, Skive.
Else Marie Olsen, 2. 12. 54, Ballingvej 34, Hem, tlf. 53 10 72.
Lis Petersen, 12. 10.56, Junget, Roslev, tlf. 59 71 79.
Susan Goul Poulsen, 31. 8. 57, Frederiksgade 33, Skive, tlf. 52 18 28.
Jørgen Sieg, 21. 1.46, Glattrupvej 18, vær. 14, Skive.
Anette Sørensen, 28. 9. 56, Brårupvej 34, Skive, tlf. 52 11 72.
Lene Sørensen, 21.5.56, Frederiksdalallé, Åglimt 5, Skive.
Lene Østerskov, 20.3.56, Lyngtoften 1, Brodal, tlf. 56 80 11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jørgen Christensen, 23. 9. 56, Bromholm, Roslev, tlf. 59 70 66.
Mette Gundersen, 6.9.56, Hindborg, Skive, tlf. 53 11 02.
Torben Gyldenøhr, 16.8.56, Anemonevej 24, Skive, tlf. 52 32 67.
Käte Hansen, 28.9.52, Dalgasallé 11 st., Skive.
Ejvind Frausing Hansen, 18.8.57, Kærvej 16, Stoholm, tlf. 54 15 81.
Kurt Jeppesen, 16. 12.53, Nymøllevej 13, Spottrup, tlf. 56 11 66.
Jens Erik Middelhede, 24. 12. 54, Teglgårdsvej 3, Hald Ege, Viborg.
Jonna Lykke Mikkelsen, 8.12.56, Anshede, Fur, tlf. 59 33 45.
Hanne Nielsen, 23.9.57, Nordbanevej 28, Skive, tlf. 52 33 37.
John Nielsen, 13.6.53, Brøndumsgade 7, Skive.
Verner Graversen Nielsen, 27.3.44, Mellemtoften 27, Skive.
Bent Holmgaard Nielsen, 23. 10. 55, Kåsvej 31, Brodal, til. 56 00 76.
Lise Nymann, 16.6.55, Krarup Toftegår, Skive, tlf. 52 33 95.
Per Christian Nørgaard, 10. 8. 51, Skovvænget 9, Skive.
Elisabeth K. Kammer Olesen, 15.3.41, Mellemtoften 21, Skive.
Finn Munk Olsen, 16. 12.55, Gammelgårdsvej 8, Skive, tlf. 52 27 54.
Tove Kirstine Pedersen, 14. 2. 57, Hem Toftegård, Skive, tlf. 53 10 49.
Lene Nordheim Pedersen, 25.5.57, Nørregade 11, Skive, til. 52 01 66.
Helga Priess, 14. 1 57, Nørregade 8, Balling, tlf. 56 42 44.

HF-Ir
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Kurt Hornshøj Riisgaard, 12. 6. 56, Skrænten 35, Skive, tlf. 52 36 13.
Dorthe Hougaard Sørensen, 21. 12 50, Bajlum, Roslev, tlf. 57 14 44.
Ole Frimodt Sørensen, 27. 9. 56, Østervang 10, Skive.
Grethe Heilskov Sørensen, 19. 10. 52, Sdr. Allé 7. Ramsing.
Poul Ivan Heilskov Sørensen, 1.2.56, Sdr. Allé 7, Ramsing.
Torsten Thomsen, 19.5.51, Glattrupvej 18, Skive.
Steen Vendelboe, 15. 3. 51, Dalgaskoll. værelse 526, Skive.
Kristian Boel Villadsen, 8. 6. 56, Lyby, Skive, tlf. 58 41 80.

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ulla Andersen. 16.5.57, Skovbakken 42, Skive, tlf. 52 26 64.
Claus Hansen, 11.3.56, Sandbyvej 49, Skive, tlf. 52 30 61.
Bente Hedegaard, 8. 11.55, Søndergade 3, Skive.
Gunver Hohwy, 24. 4. 44, Nattergalevej 9, Skive, tlf. 52 45 00, 1. 335.
Klaus Jachobsen, 16. 2. 54, Dalgaskoll., vær. 307, Skive.
Kirsten Jensen, 3. 11.56, Bundgårdsvej 3, Kjeldbjerg, Skive.
Lili Høy Jensen, 5. 2. 56, Skovbakken 18, Glyngøre, tlf. 73 10 33.
Birthe Lund Jensen, 13. 8. 57, Durupgårde, Roslev, tlf. 59 22 88.
Ulla Susanne Jensen, 5. 12.56, Dalgasparken 391 th., Skive, tlf. 52 03 91.
Thomas Toft Jessen, 14.6.55, Hedegård, Haderup, Skive, tlf. 45 23 70.
Lise Lotte Johansen, 31. 10.57, Glattrupvej 25, Skive, tlf. 52 08 78.
Hanne Lykke Kirkegaard, 13.5.55, Fasanvej 8, Breum, tlf. 57 60 40.
Dorte Kristensen, 2. 6. 53, Toftgård, Hasselholt, Vinderup.
Leif Juhl Kristensen, 7. 9. 56, Syrenvej 3, Breum, tlf. 57 62 49.
Jenny Skov Kristensen, 26. 11.52, Østergade 10, Skive.
Alie Meta Fly Kristensen, 11.5.57, Lundbro, Skive, tlf. 52 24 86.
Else Kristiansen. 13.2.56, Nr. Feldingbjerg, Højslev, tlf. 54.12 34.
Kirsten Elisabeth Kristiansen, 29. 7. 57, Højslev Kirkeby, tlf. 53 70 14.
Rosa Larsen, 1. 2. 55, Hans Tausensvej 2, Skive.
Anne Mette Lykke Laursen, 22.4.56, Østerrisvej 1, Højslev, tlf. 53 50 48.
Kirsten Madsen, 21. 2. 56, Vester Hærup, Brodal.
Børge Morsing, 14. 3. 50, Arvikavej, værelse 427, Skive.
Jørgen Mortensen, 23. 5. 54, Rolighedsvej 2, Højslev, tlf. 53 54 84.
Jette Pia Skals Møller, 28. 2. 54, Strøget 15, Oddense, Balling.
Konny Gundelund Nielsen, 10.4.54, Lindevænget 11, Skive, tlf. 52 44 95.
Rosa Kathrine Poulsen, 31. 8. 45, Bøgevænget 35, Skive, tlf. 52 48 92.
Hanne Bornholt Rasmussen, 5. 4. 53, Dalgaskoll., værelse 204, Skive.

HF- lq

HF -2 p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kareny Bach, 4. 8. 54, Dalgasallé 1232, Skive.
Niels Ole Christensen, 14. 7. 55, Brøndumsvej 57, Hem, tlf. 53 10 90.
Bodil Dahl Frandsen, 5. 6. 55, Lindum, Roslev, tlf. 59 60 74.
Henning Hangaard, 3. 3. 54, Grønnegade 22, Skive, tlf. 52 28 08.
Hanne Marie Hansen, 24. 7. 54, Odgårdsvej 26, Skive.
Jane Hansen, 18. 10. 53, Christiansgade 3, Skive.
Jens Jørgen Bech Hollesen, II. 12. 55, Nautrup Bakke, Roslev.
Joan Holmberg, 27. 8. 56, Enghavevej 3, Skive.
Egil Hoppe, 18. 3. 25, Arildsvej 13, Viborg, tlf. (06) 62 31 05.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bjarne Jensen, 7. 3. 56, Resenvej 49, Skive, tlf. 52 33 17.
Torsten Hasager Kirk, 2.6.54, Østertorv 4, Skive.
Mogens Ladefoged, 21.9.51, Resenvej 62, Skive.
Gerda Lambertsen, 20. 3. 52, Aa. Nielsensvej 18, Skive.
Lene Toft Møller, 25. 6. 55, Resengab, Skive, tlf. 52 05 77.
Conni Dorte Nielsen, 29. 2. 56, Skovhuset, Fly, Skive, tlf. 54 52 23.
Ilse Kristiane Nielsen, 9. 8. 56, Oddense, Balling, tlf. 58 10 37.
Ole Lynggaard Pedersen, 19.7.56, Junget, Roslev, tlf. 59 71 05.
Erik Vium Petersen, 25.8.55, Porshøjvej 53, Skive.
Leif Primdal, 9.4.56, Østervang 18, Skive, tlf. 52 18 77.
Aase Røjkjær, 24. 1.40, Thomsensgade 2, Skive.
Connie Svane, 23. 7.50, Dalgasallé 115, Skive.
Anny Sørensen, 5. 12. 55, Resenvej 62a, Skive.
Jytte Thomsen, 6. 10. 56, Viborgvej 63, Skive, tlf. 53 82 34.
Gudrun Bente Thøgersen, 3. 3. 55, Resenvej 62a, Skive.
Hans Vesterby, 29. 3. 56, Mellemtoften 29, Skive.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Søren Hessellund Andersen, 27.6.49, Torvegade 13, Skive.
Kirsten Skov Augustinussen, 27. 5. 53, Grønnegade 22, Skive.
Holger Lykke Friborg, 6. 5. 55, Sallinggade 5, Skive.
Svend Erik Jørgensen, 22. 8. 56, Hvidbjerg, Skive, tlf. 53 30 30.
Bruno Klausen, 3. 10. 54, Bellisvej 15, Skive.
Morten Krohn, 9. 10.54, Nørregade 212, Skive.
Jane Mortensen, 27. 3. 52, Hedevang, Sevel, Vinderup.
Kirsten Nielsen, 26.4.55, Nordbanevej 28, Skive, tlf. 52 33 37.
Knud Erik Hesselaa Nielsen, 18. 8. 55, Fredensgade 23, Skive.
Erik Gunnar Olsen, 16.8.47, Villaparken 12, Skive.
Anette Pedersen, 8.7.55, „Allegården“, Næstild, Roslev.
Ole Pedersen, 10. 3. 43, Åkjærsvej 53 tv., Skive.
Knud Kristian Pedersen, 20. 12. 51, Østergade 19, Roslev, til. 57 13 78.
Kurt Viggo Sørensen, 18. 6. 49, V. Breum, Roslev.
Ejnar Tang, 30. 10.54, J. Laursensvej, Skive, tlf. 52 18 11.
Anne Vesterby, 12. 4. 54, Brårupgade 301, Skive.
Inge Rita Vogt, 5. 8. 49, Brårupgade 4, Skive, tlf. 52 39 38.

HF -2 q

HF - 2 r
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Birgit Andersen, 1. 7. 47, Junget, Roslev, tlf. 59 71 42.
Inga Andersen, 13. 2. 54, Harre, Roslev.
Jane Dahl Andersen, 24. 4. 55, Brårupvej 1, Skive.
Axel Simon Kristensen Boel, 3. 7. 55, Lyby, Skive, tlf. 58 41 21.
Birgit Kallestrup Christensen, 14. 7. 55, Ålbæk Præstegård, Brodal,
tlf. 56 00 40.
Lya Bente Christensen, 24.2.55, Glattrupvej 18, Skive.
Anny Elnegaard, 24.5.56, Hejlskov, Højslev, tlf. 53 82 04.
Børge Kirkegaard Hansen, 26. 1. 55, Ørum, Højslev, tlf. 53 80 43.
Harly A. S. Hansen, 16. 8. 52, Voldgade 2, Skive.
Kjeld Flavaleschka, 22.9.50, Dalgasallé 331, Skive.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Søren Hedegaard, 15. 10.53, Vindevej 20, Skive.
Erik Frank Jensen, 23.2.48, Thinggården 731, Holstebro.
Jens Jørgen Jensen, 12. 7. 56, Holstebrovej 405, Hvidbjerg, tlf. 53 30 19.
Susanne Gadkjær Jensen, 31.5.56, Sjællandsgade 5, Skive.
Bjarne Ladefoged, 29. 10.53, Højgård, Jebjerg, tlf. 57 43 63.
Anita Laursen, 10. 11.55, Torvegade 16, Skive, tlf. 52 03 35.
Steen Løvlund, 19. 7.54, Møllegade 18, Skive.
Niels Jørgen Olsen, 2. 12. 54, Hem, Skive, tlf. 53 10 72.
Aase Pedersen, 18. 12.55, Østerrisvej 44, Fløjslev.
Hanne Petersen, 24. 2. 54, Brårupvej 44, Skive.
Johannes Riis, 23.5.49, Hvidbjerg, Skive, tlf. 53 30 45.
Jette Stilling, 21. 1.56, Hvidbjerg, Skive.
Ole Groos Vestergaard, 25. 9. 52, Agertoften 55, Skive.

+
ELISABETH OLESEN
Den 13. maj 1975 døde Elisabeth Olesen, 1 HF r, 34 år.
Hun kom til Skive første gang i slutningen af 60’erne og flyt
tede med sin daværende mand til Junget. Senere flyttede de til
Nykøbing Sjælland, Elisabeth Olesen vendte tilbage til Skive
sidste forår og blev optaget på Skive Gymnasiums HF-kursus.
Selvom hun havde gennemgået flere alvorlige sygehusophold,
så det ud til, at hun var ved at være restitueret.
Rektor mindedes Elisabeth på skoleforsamlingen:
„Elisabeth havde sine problemer. Nu har hun dem ikke læn
gere. Det er kun få dage siden Elisabeth færdedes blandt os i
skolens gange, en lys pige med et godt smil. Sådan er vi mange,
der vil huske hende“.
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STUDENTER OG HF-HOLD JUNI 1974
Sproglige

3a
Forreste række:
Inge Marie Bavnshøj, Linda Kragh Christensen, Helle Katholm Christensen,
Inger Thorgaard Jensen, Dorit Lund Poulsen, Helle Bohn, Margith Nielsen,
Susanne Helsted Nielsen.
Midterste række:
Tatjana Birgitte Mikelsen, Frands Erik Frandsen, Aase Færk Jørgensen,
Elsebeth Pedersen, Peter Valdemar Svendsen, Finn Thostrup Andersen, Lis
Christensen, Lissy Marie Larsen, Lone Sjølander.
Bagesle række:
Jens Heiring Sørensen, Henrik Quist Jensen, Thomas Klode, Peter Vinde
Kristensen, Henrik Fibæk Jensen, adjunkt Jon Lindhardtsen.

3b
Forreste række:
Lillian Udsen Ladefoged, Berit Poulsen, Karin Larsen, Lene Petersen, Jette
Reinholdt Nielsen, Elsa Schütte, Niels Ernst Hörleik, Per Schou, Sussie Larsen.

Midterste række:
Randi Holmgaard Larsen, Ina Olle, Jytte Kjær Sørensen, Lene Østergaard,
Grethe Christensen, Birgit Thorup Jørgensen, Bente Jeppesen, Lise-Lotte
Sørensen, Annette Hendriksen.
Bagesle række:
Per Redder Laursen, Haagen Blomberg, Lars Penstoft, Jens Kr. Jensen, Sven
Skov Madsen, Petter Wende Møller.

3c
Forreste række:
Margit Mehlsen Bækhøj Riis, Ruth Vejby Jensen, Anne Kaastrup Frederiksen,
Anni Kirkebye Poulsen, Jane Torp Bodilsen, Birgitte Serritslev.

Midterste række:
Adjunkt Karl Hvam, Anny Andersen Led, lærer David Boradbridge, Anna
Sofie Christensen, adjunkt Torben From.
Bagesle række:
Hans Chr. Hein, Ole Riis Christensen, Lars Anders Dalsjö, Jørn Robert Jensen.
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Matematikere

3x
Forreste række:
Michael Riis Jensen, Torben Hagbart Dalgaard, Karl Vistisen, Kirsten
Raslow, Bodil Bundgaard Christensen, Jan Madsen, Bjarne Andersen.
Midterste række:
Adjunkt Poid Samuelsen, Bjarne Stenum, Kaj Bjarne Elgaard, Else Marie
Feld, Anne Mette Bærndl, Elisabeth Sørensen, Gunna Bilstrup, Ove Kaastrup.
Bageste række:
Arne Wang, Ole Stokholm, Peter Sondergaard Christensen.

3y
Forreste række:
Annemarie Stouby Andersen, Lisbet Haldrup.

Midterste række:
Hans Jørgen Andersen, Per Dalgaard, Ole Damgaard Jacobsen, Erling Abildhauge Thomsen, Annie Smedegaard, Per Flemming Nors, Jonna Olle, Birgit
Merete Mikkelsen.
Bagesle rcekke:
Peter Kjærsgaard Rasmussen, Erik Schou, Poul Hennig Madsen, Niels Chr.
Vestergaard, Søren Gytz Olesen, Søren Kr. Sørensen, Jørgen Visti Jørgensen,
Anton Boel Villadsen,adjunkt Thorkild Skj elborg.

3z
Forreste række:
Peter Møller, Johan Nielsen.

Midterste række:
Ella Thomsen, Birte Vester, Kjeld Poulsen, Jens Baadsgaard Pedersen, AnneLise Hansen, Kristian Hansen, Hanne Damgaard Møller, Linda MølgaardJensen, Slig Jørgensen.
Bageste række:
Niels Thøgersen, Mikael Rahbek, Poul Johannes Pedersen, Torben Stouby
Christensen, Lars Yde, Ole Broberg Jensen, Finn Abildgaard Jacobsen, Hen
ning Bøgh Jensen, adjunkt Jørn Mygind.
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3u
Forreste række:
Poul Østergaard, adjunkt Finn Nygaard, Bente Kirk, Johanne Marie Peder
sen, Margrethe Vestergaard.

Midterste række:
Adjunkt Flemming Johansen, Erik Frosthelm Jensen, Hans Chr. Ravnborg,
Peter Astrup, Allan Herrstedt Jensen, Erik Rene de Claville Christiansen.

Bagesle række:
Jens Erik Kjeldsen, Erik Fløjguard Kristensen, Torben Sørensen.

HF

2P
Forreste række:
Sylvia Nielsen, Lone Vannerup Nielsen, Mari-Ann Skræm, Peter Kr. Gade.

Midterste række:
Ketty Riis, Jytte Marie Nylund, Kirsten Marie Ramsdahl, Eva Hesse Fogtmann, Aase Kuhlmann Nielsen, Lene Meier Jensen, Anne Katrine Nørby,
Leif Georg Bach.
Bageste række:
Niels Lynggaard Pedersen, Bodil Greisen, Ole Troelsgaard Nielsen, Jens
Casper Lund, Karin Otto Jørgensen, Anders Mortensen, Kaj Skov Kristensen,
adjunkt Ebbe Kühle.

2q
Forreste række:
Grethe Hedetofl Nielsen, Inge-Lise Skjelborg, Kamma Kristensen, Karen
Jensen, Inger Møller Andersen, Anette Weigelt, Pia Due Pedersen.

Midterste række:
Kirsten Pedersen, Peter Stjernholm Møller, Lis Torp, Tove Lynderup, Søren
Koitzsch, Tommy Gundelund Jespersen.

Bageste række:
Anne MetteNymann, Claus Agerbech Sørensen, Ritla Marie Nielsen, Peter
Høirup Johansen.
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2r
Forreste række:
Ketty Blaabjerg Jørgensen, Britta Schrøder Andersen, Else Marie Bonde
Christensen, Jens Ernst Larsen, Bjørn Baastrup, Anna Grete Frederiksen,
adjunkt Ejnar Haubro.

Midterste række:
Lena Karin Sørensen, Susan Kjær Andersen, Niels Bo Bertel, Marenlise Slot
Nielsen, Anna-Lise Iversen, adjunkt Jens Frese.
Bageste række:
Johanne Elisabeth Helt, Peder Johannesen, Flemming Ebbesen, Kaj Evald
Nielsen, Bjarne Teilgaard Sørensen.
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LÆRERNE
1 henhold til overenskomst mellem økonomi- og budgetministe
riet, undervisningsministeriet, amtsrådsforeningen i Danmark og
gymnasieskolernes lærerforening ansatte Viborg amtsråd cand.
scient. Erling Clausen, cand, theol. Vagn Krogh Christensen,
cand. mag. Peter Cordes, cand. mag. Morten Lund, cand, scient.
Ka j Nedergaard Mortensen, cand. mag. James Scott-Fordsmand
som adjunkter pr. 1. august 1974.
Følgende lærere har i skoleåret været knyttet til skolen som
timelærere: gymnastiklærerinde Helen Christensen, overlærer
Hans Givskov-Dein, formningslærer Hans Jørgen Hvid, lærer
Preben Laursen, pastor Gunner Lund-Sørensen, stud. mag. Niels
Nygaard Jensen, lærerstuderende Finn Møller, gymnastiklærer
Jens Tang Olesen, stud. mag. Jens Roikjær.
1. adjunkt har i skoleåret været knyttet til skolen som års
vikar: Jan Otto.
Latinundervisning for sproglige elever uden den lille latin
prøve varetoges af adjunkt James Scott-Fordsmand.
Følgende adjunkter har i løbet af skoleåret gennemgået kursus
i praktisk undervisningsfærdighed: adjunkt Vagn Krogh Chri
stensen i kristendomskundskab i efterårssemestret på Viborg
Katedralskole og i oldtidskundskab i foråret på Morsø Gym
nasium. Adjunkt Bent J. Jørgensen i dansk i efterårssemestret
på Viborg Katedralskole og i tysk i foråret på Holstebro Gym
nasium. Adjunkt Kai Nedergaard Mortensen i efterårssemestret
i legemsøvelser på Vesthimmerlands Gymnasium og i matematik
i foråret på Morsø Gymnasium. Adjunkterne Lisbeth Hvam og
Bent J. Jørgensen har i perioden 6/3—8/3 gennemgået regional
kursus i tysk i Ålborg.
1 skoleåret har følgende adjunkter gennemgået kursus i prak
tisk undervisningsfærdighed på skolen: cand. scient. Bjarne Møl
ler Nielsen i biologi ved adjunkterne Lise Pedersen og Svend
Bichel. Cand. mag. Winnie Arnholtz i engelsk ved adjunkterne
Ejnar Haubro, ida Christiani og Jon Lindhardtsen. Cand. mag.
Willy Zickert i formning ved adjunkt Ida Christiani. Cand. phil.
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Mona Christensen i dansk ved lektor Gerhard Tybirk og ad
junkterne Torben From, Marianne Espegaard og Morten Lund.
Cand. scient. Lis Homann Jespersen i fysik ved adjunkterne
Thorkild Skjelborg og Erling Clausen.
Ved skoleårets afslutning forlader følgende fastansatte ad
junkter skolen: Søren Thorsøe-Jacobsen.
Følgende lærere er pr. 1/8 1975 blevet fastansat på skolen som
adjunkter: cand. mag. John Bech Thomsen, cand. phil. Karen
Hauge Olsen, cand. mag. Inger Svane, cand. scient. Jan Otto.
Til deltidsansættelse er indstillet 2 adjunkter: cand. mag. Aase
Schjøtz-Christensen, cand. scient. Bjarne Møller Nielsen.
LÆRERNES ADRESSER OG TELEFONNUMRE
Rektor Jens Lund, Svenstrup, 7840 Højslev, tlf. 53 71 15.
Adjunkt Svend Bichel, Håsum Præstegård, 7861 Balling,
tlf. 56 62 57.
Gymnastiklærerinde Helen Christensen, Nellikevej 7, Skive,
tlf. 52 21 08.
Adjunkt Marie Christensen, Vestervænget 10b3 tv., Skive.
Adjunkt Ida Christiani, Dalgasallé 612 tv., Skive, tlf. 52 53 46.
Adjunkt Erling Clausen, Hans Tausensvej 2, Skive, tlf. 52 55 43.
Adjunkt Peter Cordes, Jyllandsgade 21, Skive, tlf. 52 55 36.
Adjunkt Vagn Krogh Christensen, Fredensgade 9, Skive,
tlf. 52 49 81.
Adjunkt Marianne Espegaard, Dalgasallé 652 th., Skive,
tlf. 52 09 99.
Adjunkt Jens Frese, Lindevænget 28, Skive, tlf. 52 36 90.
Adjunkt Torben From, Ahornvænget 34, Skive, tlf. 52 38 94.
Adjunkt Jørgen Frydenlund, Buen 8, Højslev, tlf. 53 57 07.
Adjunkt Inga Gad, „Bakkehuset“, Tolstrup, 8832 Skals,
tlf. (06) 69 72 69.
Timelærer Hans Givskov Dein, Koholmhus, Estvad, Skive,
tlf. 53 40 44.
Adjunkt Fritz Hall, Skovhuset, Ulbjerg Vestermark, 8832 Skals,
tlf. (06) 69 71 95.
Adjunkt Ejnar Haubro, Vester Fælledvej 27, Skive, tlf. 52 26 39.
Adjunkt Karl Hvam, Hostrupsvej 3, Skive, tlf. 52 57 17.
Adjunkt Lisbeth Hvam, Hostrupsvej 3, Skive, tlf. 52 57 17.
Formningslærer Hans Jørgen Hviid, Set. Mathiasgade 50,
Viborg.
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Adjunkt Bente Kier Jepsen, Nordbanevej 13 st., Skive,
tlf. 52 42 18.
Adjunkt Flemming Johansen, Pilevænget 9, Skive, tlf. 52 53 59.
Adjunkt Bent Jørgensen, Tastum, 7850 Stoholm, tlf. 54 16 10.
Adjunkt Knud Kramshøj, Granvænget 7, Skive, tlf. 52 29 91.
Adjunkt Ebbe Kühle, Hasselvænget 19, Skive, tlf. 52 38 54.
Adjunkt Kjeld Langballe, Risvænget 10, 7863 Spottrup,
tlf. 56 14 24.
Adjunkt Jon Lindhardtsen, Holstebrovej 873 th., Skive,
tlf. 52 49 33.
Adjunkt Morten Lund, Blichersvej 11, Skive, tlf. 52 55 80.
Adjunkt Niels Løkkegaard, Kastanievænget 4, Skive,
tlf. 52 27 34.
Adjunkt Kaj Nedergaard Mortensen, Holstebrovej 423,
Hvidbjerg, tlf. 53 31 38.
Adjunkt Jørn Mygind, Violvej 155, Skive, tlf. 52 35 87.
Adjunkt Johan Nielsen, Frederiksdalallé 39, Skive, tlf. 52 01 60.
Adjunkt Finn Nygaard, Bilstrupvej 73, Skive, tlf. 52 32 05.
Gymnastiklærer Jens Tang Olesen, værelse 126, Dalgaskollegiet,
Skive.
Timelærer Jan Otto, Vestervænget 18a2 tv., Skive.
Adjunkt Lise Pedersen, „Nørregård“, Nr. Rind, 8832 Skals,
tlf. (06) 69 61 42.
Timelærer Jens Roikjær, Gærup, 7752 Snedsted, tlf. 93 13 40.
Adjunkt Poul Samuelsen, Århusvej 140, Viborg,
tlf. (06) 62 63 83.
Adjunkt James Scott-Fordsmand, Borgergade 1, Spottrup,
tlf. 56 14 13.
Adjunkt Thorkild Skjelborg, Kastanievænget 2, Skive,
tlf. 52 31 94.
Pastor Gunner Lund-Sørensen, Kirkevej 25, Resen, Skive,
tlf. 52 18 06.
Adjunkt Else Theill Sørensen, Violvej 8, Skive, tlf. 52 17 74.
Adiunkt Søren Thorsøe- Jacobsen, Rosevej 9, Skelhøie, Viborg,
tlf. (06) 66 17 59.
Lektor Gerhard Tybirk, Bøgevænget 8, Skive, tlf. 52 36 83.
Adjunkt Sonja Uhrenholdt, Skrænten 34, Skive, tlf. 52 47 83.
Adjunkt Kirsten Zacho, Kastanievænget 8, Skive, tlf. 52 38 77.
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FAGFORDELING
Svend Bichel (Bi):
Biologi:

Helen Christensen (C):
Gymnastik:

Marie Christensen (Ch):
Engelsk:
Musik:

Vagn Krogh Christensen (Kc):
Religion:

Ida Christiani (Ci):
Engelsk:

Formning:

3 b (3), 3 c (3), 3 x (3), 3 z (3),
2 N (3), 2 PQR (4), 1 r (3/2)

3 ax (2), 2 by (2), 2 cz (2),
1 cz (2), 1 pq (2)

2 c (4), 2 pqr (3), 2 0 (8/7)
3xz(l), 2 c (2), 2 y (2)

3
3
2
2
3

x (2/2), 3 y (2/2), 3 z (2/2),
c (-/2), 2 a (-/l), 2 b (-/l),
c (-/l), 2 y (-/l), 2 z (-/l),
p (3/-), 2 q (3/-), 2 r (3/-),
a(2/2)

3 b (6), 2 b (4), 1 HF-tilvalg
(4)
2 by (2), 1 q (2)

Erling Clausen (EG):
Matematik:
Fysik:

2 u (5), 1 b (2)
2 u (3), 2 N (2), 1 z (3)

Peter Cordes (PG):
Dansk:
Historie:
Oldtidskundskab:

2 z (3), 1 y (3), 1 p (3)
1 c (2), 1 x (2), 1 r (3), 2 q (3)
1 c (1), 1 x (1)

Marianne Espegaard (Esp):
Dansk:
Formning:

3 c (4), 2 c (3), 2 y (3), 1 r (3)
3 x (1), 3 a (1), 2 ac (2)
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Jens Frese (F):
Historie:
Fransk:

Torben From (Fr):
Dansk:

Oldtidskundskab:
Religion:

3 x (4), 2 y (3), 2 p (3), 1 q (3)
2 b (3), 2 y (3)

3 b (4), 2 x (3), 1 a (3), 2 q
(3/5)
2 xyz (2)
3 b (2), 3 c (2/-), 2x(l)

Jorgen Frydenlund (Fry):
Matematik:
Datalære:

3 x (6), 1 y (5), 1 p (5)
(4)

Inga Gad (Gad):
Engelsk:

3 c (6), 2 P (8/7)

Hans Givskov-Dein (De):
Geografi:

Fritz Hall (Hall):
Tysk:

Ejnar Haubro (Hau):
Engelsk:

Karl Hvam (KH):
Tysk:
Lisbeth Hvam (LH):
Tysk:

Hans Jorgen Hviid (Hv):
Formning:

Niels Nygaard Jensen (Ny):
Gymnastik:

2 z (3), 2 u (3), 1 a (2), 1 b (2),
1c (2)

3 a (5), 2 c (3), 1 x (5), 1 c (3),
2 POR2 (3/3)

3 a (6), 1 a (4), 1 y (5), 1 q
(4/3)

3 b (5), 2 POR1 (8/7)

3 c (5), 2 a (3), 2 b (3), 1 a (3),
1 r(3)

3 by (1), 3 cz (1), 2 xzu (2),
1 qr (2)

2 ax (2), 2 by (2), 2 cz (2)
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Bente Kier ]epsen (Ki):
Fransk:
Gymnastik:

3 b (3), 3 xz (3), 3 y (3), 2 x
(3), 1 c (5)
2 ax (2), 1 ax (2), 1 by (2),
2 u+1 r (2)

Flemming Johansen (Jo):
Fysik:
Matematik:
Datalære:

3 z (5), 1 x (3)
2 a (3), 2 x (5)
2 x (2)

Bent Jørgensen (Jø):
Dansk:
Tysk:

3x(4)
1 b (3), 1 p (3), 1 q (3)

Knud Kramshøj (K):
Dansk:
Engelsk:

3 a (4), 3 z (4), 2 a (3), 2 u (3)
1 x (5)

Ebbe Kühle (Kü):
Historie:
Matematik:
Datalære:

3 z (4), 2 b (3), 2 c (3), 2 u (3)
1 x (5). i q (5)
2 u (2)

Kjeld Langballe (L):
Musik:

Preben Laursen (Lau):
Psykologi:

Jon Lindhardtsen (Lin):
Engelsk:
Russisk:

Morten Lund (ML):
Dansk:
Historie:
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3 abc (1), 3 y (1), 2 ab (2),
2 xz (2), 2 u (2), 1 a (2), 1 b
(2), 1 c (2), 1 x (2), 1 y (2),
1 z (2), 1 p (2), 1 pr (2),
2 PQR (3/4)

2 PQR (2)

1 c (4), 1 z (5), 1 HF-fæll.
(4/3) (1 r)
3 ay (3), 2 ay (3), 1 ay (5)

1 b (5), 1 c (5), 1 x (5)
2 z (3), 1 y (2), 1 a (2), 1 p (3)

Gunner Lund-Sørensen (LS):
Religion:

Niels Løkkegaard (Lø):
Geografi:

2 a (1/-), 2 b (1/-), 2 c (1/-),
2 y (1/-), 2 z (1/—), 2 u (1)

2 x (3), 2 y (3), 2 N (3),
2 p (2/3), 2 q (2/3), 2 r (2/3),
1 p (3/2), 1 q (3/2), 1 r (3/2)

Kai Nedergaard Mortensen (KM):
Matematik:
1 r (5)
Gymnastik:
1 ax (2), 1 by (2), 2 PQR (4/3)

Jørn Mygind (M):
Fysik:
Kemi:

Johan Nielsen (Ni):
Historie:
Samfundsfag:

Finn Nygaard (N):
Fysik:
Matematik:
Datalære:

]ens Tang Olesen (Ta):
Gymnastik:

Jan Otto

3 y (5), 2 x (3), 1 HF-tilvalg
(0/3)
2 x (3), 2 u (3), 1 y (2), 2 HFtilvalg1 (4/0)

3 c (4), 3 y (4), 2 a (3), 1 b (2),
1 z (2), 2 r (3/3)
2 PQR (2/3), 1 p (2), 1 q (2),
Ir (2)

3 x (5), 2 y (3)
2N (3), 2 HF-tilvalg2 (5/6)
2y(2)

3 ax (2), 3 by (2), 3 cz (2),
1 cz (2), 2u+lr (2), 1 pq (2)

(0):
Matematik:

Lise Pedersen (Pe):
Biologi:
Gymnastik:

2 z (5), 1 z (5), 2 p (3), 2 q (3)

3 a (3), 3 y (3), 1 p (3/2), 1 q
(3/2)
3 by (2), 3 cz (2), 2 PQR (4/3)
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]ens Roikjær (R):
Dansk:

Poul Samuelsen (Sa):
Matematik:

James Scott-Fordsmand (SF):
Latin:

Oldtidskundskab:

Thorkild Skjelborg (SK):
Fysik:
Datalære:

Else Theill Sørensen (Sø):
Matematik:
Kemi:

Søren Thorsøe-Jacobsen (Th):
Fransk:

Gerhard Tybirk (T):
Dansk:
Oldtidskundskab:
Sonja Uhrenholdt (Uhr):
Fransk:

Engelsk:
Kirsten Zacho (Z):
Historie:
Engelsk:
Oldtidskundskab:
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2 b (3), 2 p (5), 2 r (5)

3 z (6), 2 b (3), 2 c (3), 2 qr
(3), 2 PQR (5/6)

2 a (4), 2 b (4), 1 a (4), 1 b (4)
le (4)
2 c (2), 1 a (1), 1 b(l)

2 z (3), 1 y (3), 2 HF-tilvalg
(5)
2 z (2), 3 xy (2)

3 y (6), 2 y (5), 1 a (2), 1 c (2)
2 y (3), 2 z (3), 1 z (2), 1 x (2)

2 a (3), 2 z (3), 1 a (5), 1 x (5),
1 z (5), 1 P (0/3) (2 u/3)

3 y (4), 1 z (3), 1 q (3)
2 a (2), 1 y (1), 1 z (1)

3 a (3), 3 c (3), 2 c (3), 1 b (5),
1 y (5), 2 HF-tilvalg (3/2)
1 p (4/3)

3 a (4), 3 b (4), 2 x (3)
2 a (4), 2 r (3)
2 b (2)

FORDELING AF DE ØVRIGE HVERV
Else Theill Sørensen
Rektors stedfortræder:
Lærerrådsformand:
Ebbe Kühle
Thorkild Skjelborg
Administrativ inspektion:
Finn Nygaard
Indre inspektion:
Biologisk samling:
Svend Bichel
Fysisk samling:
Thorkild Skjelborg
Jørn Mygind
Kemisk samling:
Niels Løkkegaard
Geografisk samling:
Bibliotek:
Jon Lindhardtsen
Jørgen Frydenlund
Skemalægning:
Jens Frese
Studievejleder, HF:
Finn Nygaard
Erh vervsvej ledere:
Jørgen Frydenlund
Gorm Uhrenholdt
Skolepsykolog:
Hanne Thorning
Familievejleder:
Gerda Vester
Skolens kontorpersonale:
Aase Ejlertsen
Henning Nielsen
Skolens pedel:
Søren Villadsen
Skolens pedelmedhjælp:
Skolens pedlmedhjælp ved
aftenarbejde:
Poul Erik Jensen
Kantinen:
Kirsten Stærk
Birgit Jensen
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SKOLEFORSAMLINGEN
Det var ventet, at skoleforsamlingen efter at have fungeret i ca.
4 år ville få svært ved at overleve skoleåret 1974/75.
Med den officielle nedsættelse af lektionslængden fra 50 til
45 min. pr. 1. december, ville det ikke længere være forsvarligt
at bruge undervisningstid til forsamlingen, da lektionerne så
kun ville blive på 40 min. Man måtte forudse, at problemet ikke
kunne klares ved at skoleforsamlingen bevaredes som en ekstra
ordinær lang pause imellem to lektioner, idet man måtte gå ud
fra, at GL ville kræve, at den overenskomstmæssige forkortelse
af lærernes arbejdstid reelt burde komme dem til gode, således
at de kunne forlade skolen ca. V2 time tidligere end før.
På forespørgsel blev det imidlertid fra GL oplyst, at man ikke
nærede noget ønske om at spænde ben for skoleforsamlingen.
Forudsat ingen af lærerne var imod det, kunne GL acceptere, at
skoleforsamlingen bevaredes som en ekstraordinær pause i un
dervisningen. Dog ville der ikke kunne pålægges lærerne pligt
til at være til stede på forsamlingen.
Det blev derefter vedtaget at lade skoleforsamlingen fortsætte
som hidtil, dog således, at der fra 1. december 1974 ikke længere
var mødepligt til forsamlingen, hverken for elever eller lærere.
Dette medførte, at fremmødet i løbet af de følgende måneder
reduceredes betydeligt, fra ca. 80-85 % af samtlige lærere og
elever til ca. 30-35 %.
Hermed var forsamlingen i realiteten ophørt med at fungere
som et brugbart instrument i skolens daglige liv. Meddelelser
givet på forsamlingen kunne ikke længere forventes kendt af
alle og beslutninger taget af de få fremmødte kunne ikke læn
gere forventes respekteret hverken indadtil eller udadtil. Dertil
kom, at debatten på forsamlingen ikke længere forekom at have
et rimeligt niveau.
Det blev hurtigt klart, at enten måtte skoleforsamlingen op
høre eller mødepligt til forsamlingen genindføres.
Problemet blev drøftet indgående og umiddelbart før sidste
skoledag blev det ved en afstemning blandt eleverne i 1 g, 2 g
og 1 HF med stort flertal vedtaget, „at skoleforsamlingen be
holdes. Mødepligt indføres for elever i 5 eller 10 min. og et
tidsrum stilles til rådighed for debat bagefter“.
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Elevernes beslutning blev forelagt lærerrådet, som støttede
elevernes ønske om bevarelse af skoleforsamlingen.
Der nedsattes et udvalg af lærere og elever til at overveje
forslag til forbedring af forsamlingens funktion.
]ens Lund.

KORET
Af korets aktiviteter i skoleåret 1974/75 er der særlig grund til
at fremhæve samarbejdet med nabogymnasierne om større op
gaver. — I begyndelsen af november var Skive Gymnasium vært
ved et stævne med deltagelse af kor fra Århus Statsgymnasium,
Grenå Gymnasium, Struer Statsgymnasium og de 2 gymnasier
i Viborg. Det fælles program bestod af satser fra George
Gershwins „Porgy & Bess“. Efter opførelsen om aftenen var der
underholdning i kantinen ved et til lejligheden sammensat
orkester, „The Albani Brothers“. Stævnet blev af samtlige del
tagere betegnet som en stor succes.
Samarbejdet fortsatte i forårssemestret; gymnasiekorene fra
Viborg Amt (Struer, Skive, Viborg) lavede fælles forårskoncer
ter - 2 ialt - på henholdsvis Struer Statsgymnasium og Viborg
Amtsgymnasium. Programmet bestod denne gang af uddrag af
Joseph Haydns „Die Jahreszeiten“.
Ved alle fællesarrangementer har der været lejlighed til at
høre de enkelte kor; her har næsten alle musikalske genrer været
repræsenteret: folkeviseudsættelser, beatsange, spirituals o. m. m.
Det er tanken, at dette samarbejde skal videreføres i det kom
mende skoleår.Af programforslag kan nævnes Brahms„Requim“.
Endvidere er der følere ude efter et evt. samarbejde med Ålborg
Byorkester.
I december havde koret 3 arrangementer. Ved det første af
disse sang koret med vanlig succes for Skive Husmoderforening.
De øvrige 2 koncerter fandt sted på heholdsvis sygehuset og
alderdomshjemmet.
Ch & L
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EGGK.ISVEJ

SKIVE GYMNASIUMS FILMKLUB
Filmklubben har i det forløbne år vist 33 film. Heraf har de 23 været
35 mm film, d. v. s. film, der er så brede, at de skal vises i en almin
delig biograf. Resten var i det mere beskedne 16 mm format og blev
vist på Handelsskolen. På grund af et stort antal medlemmer (ca. 290)
har alle disse film kunnet ses for kr. 80,-.
Klubbens formål er at vise en række fremragende film, som ikke
kunne tænkes vist i nogle af byens almindelige biografer. Desuden
tilstræbes ved repertoirevalget, at en del af filmene kan indgå som
et supplement til skolens undervisning (vi har f. eks. vist en filmati
sering af „Hamlet“).
Klubben er tilsluttet Skive kulturelle Samråd og Sammenslutningen
af danske Filmklubber, der bl. a. fører forhandlinger med filmud
lejerne. Disse sidste har forøvrigt ved dette års forhandlinger vist sig
så hårde og urimelige, at det nok vil blive nødvendigt med kontingent
forhøjelser allerede i næste sæson (forhåbentlig ikke alt for store).
Efterårsprogrammet på ca. 20 film vil blive lagt i sommerferien og
præsenteret på den ordinære generalforsamling lige i begyndelsen af
skoleåret. Hvis du kunne tænke dig at være med i klubben, vil vi blive
henrykte, hvis du møder op på generalforsamlingen (da vi har haft
et mindre overskud, vil der blive serveret øl og sodavand). Der vil
under alle omstændigheder blive givet meddelelse om medlemstegning
i begyndelsen af skoleåret. Alle over 16 år kan være med. 35 mm
filmene vises i Bio kl. 11,00 lørdag formiddag. 16 mm filmene på
Handelsskolen fredag kl. 15,00 og 19,30.
Vi håber ikke, at disse mærkværdige tidspunkter vil forhindre
nogen i at melde sig til. Man har i hvert fald muligheden for at se
et stort antal film ret billigt, et tilbud, der nok er værd at overveje.
Bestyrelsen.
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FORSØG MED DATALÆRE, 3. ÄR
I skoleåret 1974/75 har forsøgsundervisningen i datalære I været fortsat efter
de hidtidige retningslinier, og det første forsøg med undervisning i data
lære II er blevet gennemført.

DATALÆRE I har kunnet vælges således:
Sproglige: 2 g: Datalære I valgfrit med oldtidskundskab ellei' sang/formning

3 g: Datalære I valgfrit med religion.
Matematikere: 2 g: Datalære I valgfrit med oldtidskundskab eller sang/form

ning
3 g: Datalære I valgfrit med religion eller fransk.
1 og 2 HF: tilvalgsfag med 4 point.
Følgende hold blev oprettet: 2 x (adj. Flemming Johansen), 2y (adj. Finn
Nygaard), 2 z (adj. Thorkild Skjelborg), 2 u (adj. Ebbe Kühle), 1 r 2 abc 3 cyz
(adj. Jørgen Frydenlund).
Ved undervisningen i år blev benyttet et sæt noter udarbejdet af J. Fry
denlund og Th. Skjelborg. Da noterne fik et større omfang end forudset, på
virkede det undervisningen på den måde, at det ikke blev muligt at nå
særskilt projekt og speciale. I stedet har holdene arbejdet med større eks
empler. Denne lejl søges rettet ved revision og omarbejdelse af noterne til
bogform.
Noterne har behandlet følgende emner:
Data — definition og repræsentation.
Repræsentation i digitale datameter.
Nøjagtighed og præcision.
Centralenheden.
Dataregistrering.
Maskinlæsbare databærere.
I/O - enheder.
Lagertyper.
Datatransmission.
Algoritmer og problemløsning.
Algoritmebeskrivelse ved rutediagrammer.
Eks. på algoritmer og algoritmeskrivelse.
Kontrol af algoritmer.
Fil-organisation (ordning, søgning, sortering, fletning).
Systemarbejde (herunder diagramtyper, beslutningtabeller, databeskrivelse).
Da forsøget med datalære I iøvrigt forløber i fortsættelse af tidligere års
undervisning og efter samme retningslinier, skal dette ikke uddybes mere.

DATALÆRE II har kunnet vælges således:
Forudsætninger: Datalære I: timetal 2 ugentlige.
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Sproglige: 3 g: valgfrit med religion.
Matematikere: 3 g: valgfrit med religion eller fransk.
2 HF: tilvalgsfag med 4 point.

Følgende hold blev oprettet: 3 xy 2 p (adjunkt Thorkild Skjclborg).
3 yz (adjunkt Jørgen Frydenlund).
Undervisningen startede på grundlag af en læseplan med følgende ud
seende:
Emner:

1. Datastrukturer: Køer, stakke og træer.
2. Maskinprogrammering: Adressering, maskininstruktionens opbygning, re
gistre.
3. Dataprocesser: Intern og extern sortering, fletning, filorganisation.
4. Operativsystemer: de to hovedoperativsystemer på eget anlæg gennem
arbejdes efter manualer og egne noter.
5. Datamaskiner: portkredse, eks. på ciffertekniske netværk (logiske kredse,
halv- og heladder), mikroprogrammering.
6. Algol eller Fortran: et af sprogene tænkes gennemarbejdet efter manual
til anlægget og egne noter, således at eleverne bliver i stand til at pro
grammere simple algoritmer i det valgte sprog og køre disse under anvendefse af operativsystemet.
7. Projekter: i den udstrækning det bliver muligt at nå det, arbejdes med
små projekter - eks.: „operationsanalyse“ (Bogen om edb), anvendelse in
denfor numeriske metoder, sproganalyser, etc. efter valg.
Denne plan viste sig imidlertid ikke at kunne holde, og i realiteten blev føl
gende hovedemner behandlet:
Programmering og datalogi“ (fra Bogen om EDB, Politiken) med hovedvæg
ten på begreberne maskinsprog og datamatisk bibliotek.
„Maskinprogrammering“ hvor bl. a. adresseringsmetoder er gennemarbejdet.
„Principopbygningen af en datamat“: registre, formatering, adressering, lagerinstr., I/O-instr.), assembler og maskinkode, mikroprogrammer, bussyste
mer, buffere, drivere.
„Datamaskinen“ (Bogen om EDB, Politiken): Portkredse, addere, register
opbygning, lager med lineær og coinsident selection, opbygning og styring
af CPU.
„Organisation af digitale data“: filer, ordning og sortering af filer, søgning,
samling og fletning.
Herudover blev i 3 xy (Skj elborg) behandlet emnet
„Numerisk metoder“: følgende metoder blev gennemarbejdet i forskellige
grupper: fejlteori, lineær iteration, Newton-Raphsons iterationsmetode, nu
merisk integr., Eulers metode til løsning af diff.lign., Runge-Kuttas metode,
en prædiktor-korrektor metode, Gauss elimination, Gauss-Seidels iterations
metode. Disse emner blev læst efter bogen „Grundlæggende Datamatik“ af
Dresling m. fl.

Grupperne har afleveret dokumentation af deres arbejde udført efter stan
dardiserede regler.
I 3 yz (Frydenlund) blev behandlet emnet
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„Operationsanalyse“: med særligt henblik på lagermodeller, lineær program.,

netværkskonstruktion og simulering.

Emnerne udviser en klar slagside i teknisk-matematisk retning på bekostning
af de mere datalogiske emner. Denne udvikling i undervisning var en følge
af den fordybning i emnerne, der føltes naturlig på dette fortsættelseskursus,
og som medførte, at emnerne tidsmæssigt fyldte en del. I næste års under
visning vil disse erfaringer formodentlig føre til en stramning af disse ting,
så emner som datastrukturer og operativsystemer bliver trukket mere ind i
stoffet.
T. Skjelborg.
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FORSØG MED ÅRSPRØVEFORM I DANSK
1. g-årsprøven i dansk opleves af mange dansklærere som en
noget problematisk foreteelse. Problemerne knytter sig til spørgs
målet, om årsprøvepensa skal bestå af læste eller ulæste tekster.
Opgives læste tekster løber man en risiko for, at eksaminationen
flader ud til vidløs reproduktion af analyser og tolkninger fra
årets dansktimer. Opgives ulæste tekster er problemet dels at
finde egnede tekster, dels at elevernes analyseniveau i 1. g er
forholdsvis lavt.
Tanken om at lave en anden slags årsprøve, der har form af
et kursus eller et projekt, har derfor ikke svært ved at opstå.
Ydermere er de ydre rammer til stede: de 2 dage, der er stillet
til rådighed til enkelteksaminationer af 25 elever, kan i stedet
udnyttes til fællesaktiviteter. Evt. kan en del af „læseferien“
inddrages. Aktiviteterne kan foregå i eksaminations- og for
beredelseslokalerne. - På dette stadium melder der sig især to
sæt af betænkeligheder. For det første m. h. t. elevernes motiva
tion: det er snart sommerferie, det er måske varmt og der gives
ingen karakterer. Hvordan vil arbejdsindsatsen blive under disse
vilkår? For det andet m. h. t. bedømmelsen af elevernes indivi
duelle viden og færdigheder i faget. Hvordan kan eleven be
dømme sig selv og hvordan kan skolen (lærer, censor, lærer
forsamling, rektor) bedømme eleven uden årsprøve og uden
karakterer? Motivationsproblemet og evalueringsproblemet skal
vi senere vende tilbage til.
Ovennævnte problemer blev diskuteret med klassen (Ix).
Diskussionen mundede ud i en afstemning, hvor flertallet gik
ind for at forsøge en alternativ årsprøve. Dernæst drejede det
sig om at vælge sig ind på et emne, der havde et omfang, der
gjorde det muligt at behandle det på forsvarlig vis på de 2-3
dage, der var til rådighed. Flere emner var i forslag: 1. 16—19åriges identitetsproblemer. 2. De unges alkoholforbrug. 3. Ar
bejdsforhold på en Skive-virksomhed. 4. Aviser.
Emnerne blev diskuteret, hvorefter en afstemning viste størst
interesse for emne 4. Som udgangspunkt aftalte vi, at projektets
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materiale skulle bestå af aviser af forskellig type (landsavis,
lokalavis, seriøs avis, sensationsavis) og af forskellig holdning,
at projektet skulle omfatte et besøg på den stedlige avis (Skive
Folkeblad), og at projektet skulle omfatte gruppevis produktion
af rapporter.
Projektets målsætning skulle være:
1. kunne skeine mellem forskellige stofområder i avisen (tele
gram, leder, reportage, kronik),
2. kunne gøre rede for avisens kilder m. h. t. udlands- og
indlandsstof,
3. kunne type- og holdningsbestemme avisen som helhed samt
holdningsbestemme enheder i avisen: f. eks. reportage,
leder.

Da skoleåret på dette tidspunkt havde nået sin afslutning, blev
det videre arbejde med projektets praktiske tilrettelæggelse lagt
i hænderne på et koordinationsudvalg (ko-udvalg) bestående af
4 elever og læreren. Udvalget fik også til opgave at holde
censor (Torben From) løbende orienteret om planlægningen.
Ko-udvalgets arbejde kom især til at bestå i 2 dele: 1. sam
menstykning af et grundbogsmateriale. 2. fastlæggelse af pro
grammet, der kom til at strække sig over 3 dage (herunder aftale
besøg med Skive Folkeblad, fremskaffe avismaterialet, klargøre
det tekniske materiel såsom båndoptager, skrivemaskiner, sakse,
lim).
Grundbogen skulle introducere eleverne til projektets pro
blemstillinger og forsyne dem med arbejdsbegreber, informatio
ner og debatmateriale. De 16 sider kom til at bestå af følgende
typer materiale:
- diagrammer (f. eks. nyhedens vej til læseren, et bladhus’
opbygning)
— statistisk materiale (danske dagblades oplag og politiske
tilhør)
— leksikon (forkortelsesnøgle, begrebsforklaring, journalist
slang)
- debatmateriale (f. eks. Jørgen Knudsen, Lars Møller-Rasmussen, se litteraturlisten)
Grundbogen blev udleveret til eleverne nogle dage inden pro
jektets start og skulle være læst, når de mødte op 1. dag.
Ko-gruppen valgte følgende aviser fra mandag den 9/6 til og
med fredag den 13/6 til projektet: Information. Aktuelt, B.T.,
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Jyllands-Posten, Skive Folkeblad. Klassen blev delt i 5 grupper
og hver gruppe fik tildelt én avis fra hver af de fem dage.
Selve programmet fik dette udseende:
Fredag den 13/6:
Kl. 8,00- 9,00: Fællesgennemgang af grundbogsmaterialet
med vægt på avisens opbygning, stofområder
og kilder.
Kl. 9,00- 9,30: Oplæg til gruppearbejdet: hvordan holdnings
bestemmer man en avis? (prioritering af stof
områder og emner, nyhedens præsentation,
sammenligning af reportage og leder om
samme emne).
Kl. 9,45-15,00: Gruppearbejde: hvordan er de 5 avisers hold
ning til en given samfundsgruppe (lønmod
tagere, kongehuset, militæret) / en enkeltper
son (Anker Jørgensen, Henning Becker) / en
aktuel sag (flykøbet, de vietnamesiske flygt
ninge på Livø). Gruppen vælger selv sit emne.
Gruppearbejdet munder ud i en maskinskrevet
rapport, som fotokopieres og fordeles til hele
klassen.
Kl. 12,00-12,30: Frokost.

Mandag den 16/6:
Kl. 8,00- 8,30: Oplæg om Skive Folkeblad (opståen, ejerfor
hold, politisk tilhør).
Kl. 8,30- 9,30: Gruppearbejde ud fra oplægget:
Gruppe i: SFs dækning af Indre Missions
årsmøde i Skive.
2: SFs behandling af udlandsstoffet.
—
3: Det politiske indlandsstof i SF.
4: SFs ledere.
5: Kvantitativ analyse af SFs forsider.
Hver gruppe tildeles en arbejdsseddel med
underspørgsmål.
Kl. 9,30-10,30: Plenum: grupperesultaterne fremlægges, disku
teres og kritiseres.
Kl. 10,30-12,00: Gruppevis produktion af spørgsmål til SFs
redaktion. Hver gruppe vælger en ordfører,

48

der mødes med de andre ordførere samt lærer
og censor til koordinering og redigering af
spørgsmålene.
KL 12,00-12,30: Frokost.
Kl. 13,00-15,00: Besøg på SF: diskussion med redaktionssekre
tær Arne Sørensen og journalistelev Gunhild
Torbiesen, rundvisning. Eleverne tager notater
under diskussionen, der også optages på bånd.

Tirsdag den 17/6:
Kl. 8,00- 9,30: Fællesdiskussion og -kritik af 1. dagsrappor
terne.
Kl. 9,30-13,30: Produktion af rapporter om besøget på SF (i
form af reportager eller referater).
Kl. 12,00-12,30: Frokost.
Kl. 13,30-15,00: Diskussion af rapporterne, evaluering af pro
jektet (i form af spørgeskema og mundtlig
kritik).
3 af programmets punkter skal kort kommenteres.
Gruppernes valg af emner til fredagsrapporterne fordelte sig
sådan, at 3 grupper analyserede de 5 blades behandling af fly
købet, mens 2 arbejdede med Livø-flygtningene. Rapporternes
omfang: 2-3 maskinskrevne A-4 sider. Rapporterne var med et
par enkelte undtagelser præget af manglende indtrængen i tekst
materialet og som følge deraf af tilfældige holdningsbestem
melser. Det kan skyldes, at opgaverne har været for omfattende,
at der har været for lidt tid til rådighed eller at motivationen
har været for ringe. Lærer og censor søgte at bøde på skaden ved
at lave en grundig efterkritik af rapporterne om tirsdagen (til
elevernes tilfredshed, ifølge spørgeskemaet). Ved efterkritikken
søgte vi bestandig at relatere elevernes analyser til tekstma
terialet (aviserne), bl. a. ved at fotokopiere en reportage og
2 ledere om henholdsvis flykøbet og flygtntingesagen, og der
efter i fællesskab gøre dem genstand for undersøgelse.
Spørgsmålene til Skive Folkeblads redaktion gik på bl. a. flg.
ting: bladets ejerforhold, bladets økonomi, journalistens prakti
ske arbejde, politiske frihed og forholdet mellem journalist og
redaktionssekretariat, bladets stofkilder, stofvalg og redigering
(ud fra synsvinklen: lokalavis), bladets behandling af nogle
aktuelle sager (undersøgt ved fredagens og mandagens gruppe
arbejde).
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Tirsdagsrapporterne, udarbejdet med støtte i båndoptagelse,
notater og fotos fra debatten, var i modsætning til de analytiske
fredagsrapporter lagt an på elevernes kreative evner, idet grup
perne fik til opgave selv at producere et stykke journalistik om
besøget på Skive Folkeblad. En gruppe lavede sensationsjour
nalistik under overskriften: „Chok-rapport: gymnasieelever af
slører rystende forhold på Skive Folkeblad“. En anden gruppe
søgte at forholde sig neutralt refererende, mens en tredje ar
bejdede sig hen mod en kritisk journalistik. I sidstnævnte rap
port hedder det under overskriften „Redaktionssekretær ved
Skiv Folkeblad udtaler, at hans avis skal være snæversynet“
bl. a.: „En af eleverne spurgte, om det ikke er et udtryk for
farlig provinsialisme, at man ligesom antyder, at bryllupper og
andre nære ting er vigtigere end de større begivenheder i indog udland, idet der blev henvist til en annonce, hvor Skive
Folkeblad reklamerer for sig selv under overskriften: „De
vigtigste nyheder kommer aldrig i TV-avisen“. Arne Sørensen
gav til dels eleven medhold i, at den pågældende annonce satte
tingene lovligt stærkt op, når den ligesom antydede, at vigtige
lands- og verdensbegivenheder var af mindre betydning for
avisens læser. Men samtidig fremhævede Arne Sørensen, at
avisen måtte lægge vægten på de lokale begivenheder for at
fastholde sin læserkreds, med andre ord: avisen skal være snæ
versynet af profithensyn.
Elevernes vurdering af projektet fremgår af det spørgeskema, de
udfyldte ved projektets slutning. Tolkede og systematiserede
kan resultaterne stilles således op:
Projektet som helhed er klart positivt vurderet (3 mener, det
har været mindre godt). Som et særligt godt indslag fremhæves
af mange besøget på Skive Folkeblad, mens der er delte me
ninger om gruppearbejdets funktion. Der er også delte meninger
om projektets varighed, idet ca. halvdelen mener, det har haft
en passende længde, mens resten henholdsvis mener, det har
været for langt og for kort. Målsætningens 3 punkter opleves
som realiserede, og et flertal mener at være blevet bedre avis
læsere.
M. h. t. planlægning og grundbogsmateriale har en del savnet
forberedelse af projektet i normaltimer inden skolegangens af50

slutning. Grundbogsmaterialet vurderes som tilfredsstillende og
er blevet læst af de fleste.
Avismaterialet har efter de flestes mening haft et passende
omfang og tilstrækkelig alsidighed. En del savner flere fælles
tekster til analyse. Der er udbredt tilfredshed med efterkritikken
af fredagsrapporterne.
M. h. t. alternativet projekt/årsprøve, så ville 13 efter pro
jektet igen vælge projekt i stedet for årsprøve, hvis de fik valg
muligheden, mens 7 ville foretrække årsprøve og 5 ikke véd
(bemærkelsesværdigt i betragtning af den markant positive
vurdering af projektet). Karaktersystemets fravær har for 19
elever ikke betydet dårligere motivation til at arbejde, mens
5 mener, det har influeret og 1 ikke véd. Et flertal mener, klas
sen har været jævnt engageret i projektet.
Ved den mundtlige kritik af projektet efter udfyldningen af
spørgeskemaet blev der efterlyst mere stramning af projektets
første faser, grundigere fælles indkøring med fastere definerede
opgaver og en mere eksakt nøgle til holdningsbestemmelse. Der
blev ytret ønske om flere fællestekster og mere debat. Til gen
gæld var der udtalt tilfredshed med lærerfunktionerne, idet man
mente, at 2 lærere tilknyttet projektet skabte en god veksel
virkning. Lærerne var primært blevet oplevet som hjælpere og
ikke som „lærere“ (her kan vistnok konstateres en modstrid
mellem ønsket om frihed for lærerstyring og kravet om stram
ning!). Man bør nok bemærke, at diskussionen var præget af,
at ret få elever brugte en stor portion af taletiden.
Som det fremgår af spørgeskemaet, er der stadig efter projektet
et uafklaret forhold hos eleverne til alternativet projekt/prøve.
Dette har formentlig sin baggrund i, at de 2 arbejdsformer
dækker forskellige behov. Årsprøven dækker et behov for ekstern
evaluering. Den kan i bedste fald give eleven oplysning om,
hvor han/hun står i faget, hvad han/hun kan præstere. Projektet
kan dække et behov for samlet skabende udfoldelse på tværs af
fagopsplitning og lektionslængde. Det kan i bedste fald give
eleven et nyt indblik i et problemområde af overskueligt omfang.
Men individuel, ekstern evaluering kan et projekt af typen som
det her gennemførte ikke give. Dertil ville kræves en langt
strammere, mere lærerstyret form med løbende produkteva
luering — og sandsynligvis et andet fag.
Det fremgår af spørgeskemaet, at eleverne mener, klassen har
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været jævnt engageret i projektet. Lærer og censor vil tilføje:
jævnt og svingende. 1. dagen var det tydeligvis svært at komme
i gang, arbejdet med de krævende, frie opgaver havde i flere
grupper vanskeligt ved at fange og fastholde interessen. Det af
spejler sig også i 1. dagsrapporterne, der i flere tilfælde er tynde
og præget af et overfladisk forhold til tekstmaterialet. Til gen
gæld var aktiviteten under forberedelsen, afviklingen og efter
behandlingen af besøget på Skive Folkeblad livlig og præget af
opfindsomhed, initiativ og kritisk fornemmelse. 1 den forbin
delse kommer man nok ikke uden om, at tidspunktet for projek
tets afvikling ikke er helt heldigt med henblik på elevernes
motivation. Et tidspunkt midt i skoleåret ville uden tvivl være
bedre egnet, blot løber man så her ind i problemer med at til
kæmpe sig en eller flere hele skoledage til et sådant projekt.
På denne baggrund må vi konkludere, at projektet betragtet
som et overskueligt forsøg med en anden form for danskunder
visning må betragtes som vellykket og givende for både elever
og tilknyttede lærere.* Betragtet som alternativ til den traditio
nelle årsprøve er vores bedømmelse af projektets muligheder
mere usikker. Fraværet af individuel og ekstern evaluering har
været et uomgængligt problem, som vi ikke har formået at løse —
i hvert fald ikke i denne omgang.
Juni 1975
Torben From
Morten Lund
* (Projektet må kunne anvendes som emne for danskopgaven i 2. HF).

At lære om avisen 1-3 (Pressens Oplysningsudvalg, uden årstal).
Avisen som undervisningsmedium (Pressens Oplysningsudvalg, u. årstal).
Thorkild Behrens: Media-leksikon (1972).
Chr. P. Fogtmann: Den danske avis (Pressens Oplyningsudvalg, 1974).
Garantseslkabet Skive Folkeblad (1956).
Helge Jensen: Journalistik - talent og håndværk (1966).
Jørgen Knudsen: Nyheden som underholdning I-Il (Informations kronik,
22/8 og 23/8 1972).
Erki Lund: Hvorfra véd vi det? (1973).
Lars Møller-Rasmussen: Presse og magt (1972).
Niels Thomsen: Udenrigsnyheder i dansk presse (Tidens Stemme 1963,7).
Niels Thomsen: Partipressen (1965).
Tidens Stemme 1975,5 (temanummer om nyhedsstrømmen).
Niels Ufer: Pressens pris (1972).
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Studieugen 1975: Atomalderen

lig ud over mange hvide pletter på
Kundskabspaddehatteskyen vokser forhåbentEnergialternativer? Atomaffaldsbeton præservativer?
blinde vækst?Mutationerne?Men igen! Mad til millionerne?
fremskridtet? Hva’ med menneskemad år 2021? Miljøet? Den
hvad så? Jamen, vi må da! Nej, det ka’ man da ikke! Hva’ med
emotionel. Mindsker frygten. Men hvad med indflydelse? Hvis ikke,
ningerne? Frygten er irrationel. En god STUDIEUGE er rationel/
længe? Hvor sikkert? Energireserven, ja! Hvad er omkost
potentielle dødbringere! Nej, indkapslede! Ja, hvor
individer? Atomaffaldets automobilkirkegårde, nej,
reserve? Børn uden øjne? Ingen skrufuløse
nen? Stagnationen? Affaldsbjerge/kraftFordelene? Ulemperne? ProduktioHvem er størst? Hvor er faren?
liarderne. Hvem kom først?
lionerne, skrot til mil
forøgelse, mad til mil
fundet, ressourcernes
skeliggørelsen af samfællesskabet, menneprivatistiske idyller
rosen i min baghaves
fisken i hav og flod,
børn, myrerne i jorden,
men hvad var og er konsekvenserne for os, vore
var muligheder for noget andet end udslettelsesbrug,
de titanens gyselige vidunderlige kræfter. Man vidste, der
get på jorden. Som altid var det krigen, der demonstrereSe det skete i de dage, at en vældig kraft blev opda-
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RAPPORTENS INDHOLD
Med direktoratets tilladelse afholdtes den 10.-15. februar 1975 en
studieuge over emnet „Atom-alderen “. Direktoratets tilladelse var
betinget af, at der efter afholdelsen indsendtes en rapport om ugens
forløb. Denne rapport foreligger herved med følgende indhold:
1. Det endelige program for ugen.
2. Gruppearbejder:
En fortegnelse over de emnegrupper, blandt hvilke eleverne skulle
udvælge de emner, som de ønskede at beskæftige sig med i de til grup
pearbejde på programmet afsatte tidsrum.
3. Øvrige aktiviteter:
En beskrivelse af de aktiviteter der foregik, udover de i programmet
anførte gruppearbejder, film og foredrag, og som manifesterede sig
på forskellig vis.
4. Elevreaktioner:
Disse gengives i form af en citatmosaik fra studieugeprodukterne.
Ved de tidligere afholdte studieuger afsluttedes hvert gruppearbejde
med udarbejdelse af en rapport over gruppens arbejde. Det blev
denne gang besluttet - efter nogen diskussion, at der i løbet af ugen
og i nær tilknytning til aktiviteterne i ugen af alle, enten alene eller
i gruppe, skulle afleveres et studieugeprodukt, som samlede væsentlige
sider af oplevelserne og udbyttet under ugens beskæftigelse med det
fælles emneområde.
Studieugeproduktet kunne antage vidt forskellige former - spæn
dende fra den neutrale emnerapport til den personlige kunstneriske
frembringelse. Aflevering var obligatorisk, cg produktet afløste en
dansk stil.
5. Opinionsundersøgelse:
Efter ugen blev der foretaget en undersøgelse af den enkelte elevs
opfattelse af ugens tilrettelæggelse og forløb og dens indflydelse på
den enkeltes syn på spørgsmålet om udnyttelse af A-kraft. Spørgs
målene var udformet således, at svarene lod sig databehandle med
henblik på udarbejdelse af statistisk oversigtsmateriale. Afsnittet inde
holder:
a) Statistik over undersøgelsesresultat.
b) Kort sammenfatning af nogle hovedtendenser i undersøgelses
resultatet.
6. Forholdet til offentligheden:
I kraft af emnets almene og aktuelle karakter var det naturligt i
størst muligt omfang at inddrage den lokale befolkning i arrangemen
tet, hvilket naturligt medførte omtale i den lokale presse.
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ATOM-ALDEREN
Færdigt program

Grundbog: „Skal vi satse på atomkraft?“ (udleveret til alle 9. januar
1975) - oplysende artikler fra Ingeniørens Ugeblad 1973-74, med
ordliste. Obligatorisk stof: s. 1, 3, 11, 22, 28, 31, 34, 39, 40, 60.
Optakt: 28. oktober 1974 - Jomfru Ane Teatrte: „Atomslagstykket“.
1974 (fællestime).
23. januar 1975 - Tjekkisk kortfilm: „Duel“. (9 min.) (SFC).
5. februar 1975 - Stanley Kubrick: „Dr. Strangleove“. 1963 (95 m.)
(fællestime).
Forhåndsmateriale: Vejledende retningslinier for studieuge-produkt.
Tilvalgskort + fortegnelse over emnegrupper.
Program over skolen: gruppeplacering/friere aktiviteter.
Sangtekster.
Mandag den 10. februar: Atom-forskningen (8-15)
8,00- 8,30: Revy, instruks m. m. (lille sal).
8,30-11,00: Gruppearbejde (materiale + opgaver fremlagt; bibliote
ket klart).
11,00-12,00: Frisk luft (diverse turmål) - frokost (kantineretter,
musik).
12,00-12,50: Film: „En ny virkelighed“ (50 m.) (SFC) (lille sal).
13,00-14,50: Friere aktiviteter: Non-stop tilbud af varieret karakter,
fysiske og biologiske eksperimenter, båndforedrag, lys
billeder, film, TV, kreative aktiviteter, diverse „sevær
digheder“, sang i pejsestuen, musik i kantinen.

1. februar: Atom-energien (8—15)
Revy, instruks m. m. (lille sal).
Gruppearbejde.
Frisk luft + frokost.
Professor Wandel (Århus Universitet): Nuklear energi
(store sal).
13,00-13,45: Spørgsmål til professor Wandel (store sal).
14,00-14,50: Friere aktiviteter: Non-stop tilbud (som mandag).

Tirsdag den
8,00- 8,30:
8,30-11,00:
11,00-12,00:
12,00-12,50:

Onsdag den 12. februar: Atom-bomben (8-15)
8,00- 8,50: Oberstløjtnant Sverre Flansen (Karup):
Den nyere kernevåben-teknologiske udvikling og
Danmarks placering i NATO’s kernveåben-strategi
(store sal).
9,00- 9,45: Spørgsmål til Sverre Hansen (store sal).
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10,00-10,50: Lektor Klaus Jørgensen (Odense Universitet):
Atomvåbnenes rolle i dansk politik og
„Kampagnen mod Atomvåben“ (store sal).
11,00-11,45: Debat med og mellem Sverre Hansen og Klaus Jørgensen
(store sal).
11,45-13,00: Frokost og frisk luft.
13,00-13,50: Film: Peter Watkins: „Krigsspillet“. 1967 (49 m. (SFC)
(lille sal).
14,00-14,50: Debat med sektionschef Meyer, Civilforsvaret - om fil
men og om det danske civilforsvar (store sal).
13. februar: Atom-kraften (8-14)
Revy, instruks m. m. (lille sal).
Gruppearbejde.
Frisk luft og frokost.
Amanuensis Henry Nielsen, Århus Universitet:
Ressource-problemet og atom-reaktorer (store sal).
13,00-13,50: Lektor Bent Sørensen: Niels Bohr Instituttet:
Alternativ energi - sol og vind (store sal).

Torsdag den
8,00- 8,30:
8,30-11,00:
11,00-12,00:
12,00-12,50:

Eftermiddag: (efter 14) (frit)
Friere aktiviteter på skolen (som non-stop tilbuddene mandag).
Sang og musik i pejsestuen - kantinen åben 14-16 - boldspil.
Da aftenarrangementet er helt centralt placeret i studieugens sammen
hæng, anbefales det kraftigt. Skive-elever bedes indkvartere kamme
rater udefra.

Aften-høring: Dansk atomkraft? (19-22, store sal) (Offentlig adgang)
Panel: Amanuensis Henry Nielsen, Århus Universitet.
Lektor Bent Sørensen, Niels Bohr Instituttet.
Civilingeniør Hjerteholm, ELS AM.
Repræsentant for Organisationen til Oplysning
om Atomkraft (OOA).
Civilingeniør Lone Dybkjær, Det radikale Venstre, MF.
Miljøminister Holger Hansen, Venstre, MF (?)
Forløb: I. 19,00-20,30: Spørgsmål fra salen.
20,30-21,00: Pause — kantinen åben.
II. 21,00-22,00: Debat mellem paneldeltagerne.
Fredag den 14. februar: Atom-fremtiden (8-14)
8,00- 8,30: Revy, instruks m. m. (lille sal).
8,30-11,00: Gruppearbejde.
11,00-12,00: Frisk luft og frokost.
12,00-12,45: Professor i biologi Anders Munk: Vort ansvar for efter
tiden (store sal).
12,45-13,15: Debat med Anders Munk (store sal).
13,25-13,50: Ris/ros.
Eftermiddag og aften: (frit)
Terrænleg - 14,30: Evt. filmoptakt (lille sal).
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16,30: Instruks (pejsestue/lille sal).
17,30-20,00: „Kampen om det tunge vand“!
Fest - fra 19,30
20,00-21,00: Varme pølser i kantinen (jvf. terrænleg).
21,00-21,30: Revy.

Lørdag den 15. februar: „Atom-alderen“ (10-14) (frit)
Skolen åben for interesserede:
Kantinen åben - ild i pejsen - friere aktiviteters non-stop tilbud.
Evt. produkter fra ugens aktiviteter udstilles.
Ugen igennem er der offentlig adgang til følgende arrangementer:
Samtlige foredrag ved gæster udefra.
Høringen om „Dansk Atomkraft?“ torsdag aften.
Udstillingen „Atom-alderen “ på skolen lørdag.
Disse indslag bli’r annonceret i pressen og på andre skoler i Skive.

1
2
3
4
5
6
7
8

GRUPPEARBEJDER
Stråling, mutation, livets opståen og evolution
Biologiske virkninger af de vigtigste isotoper i radioaktivt nedfald
Direkte biologiske virkninger af Hiroshima-bomben
Længere varende biologiske virkninger af Hiroshima-bomben
Strålingspåvirkning på arveanlæggene (generne) (mutationer)
Menneskets anvendelse af stråling i landbrug m. m.
Strålingsskader og deres behandling
Behandling af specielle kræftformer med stråler

9
10
11
12
13

Opinionsundersøgelse
Organisationen til Oplysning om Atomkraft
Atommarcherne
Avisundersøgelse 1 (kernevåben-problemet)
Avisundersøgelse II (atomkraft-debatten)

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Grønland som energilager for Danmark?
Kendte uheld ved atomkraftværkerne
Alternative energiformer: Fusionsenergi
Alternative energiformer: Vind-, vand- og solenergi
Eksperiment: „Solfanger“
Antik atom-teori
Kan man lave sin egen atombombe?
Reaktortyper
Svenske atomkraft-erfaringer

23
24
25
26

A-kraftens betydning i socialistisk økonomisk vækstteori
Socialistisk økonomisk vækstteori
Borgerlig økonomisk vækstteori
A-kraftens betydning i borgerlig økonomisk vækstteori

27 A-våben i international politik efter 1945
28 Energiforbruget
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29 Det politiske spil omkring nedkastningen af a-bomber over Japan
31 Otte A-kraftværker i Danmark?
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Einstein’s tanker om freden
Utopier
Bertrand Russell’s fredsfilosofi 11
Bertrand Russell’s fredsfilosofi I
Videnskabsmandens samvittighed
Fredsforskning
Etik og kernevåben
Dansk filosofisk debat om den tekniske udvikling
Niels Bohr om mennesket og atomerne

41
42
43
44
45
45
46
47
48
49
50

Roman (Sven Holm: „Termush, Atlanterhavskysten“)
„Den yderste dag“ (tekster) (digteriske især)
Science Fiction
Atomtids-digte

51
52
53
54

Båndsløjd
„Den yderste dag“ (musik)
Beatgruppe
Atombilledværk

„Følelsernes analfabetisme“
„Følelsernes analfabetisme“
„Følelsernesanalfabetisme“
„Følelsernesanalfabetisme“
„Følelsernesanalfabetisme“
„Følelsernes analfabetisme“

1: Bergman-manuskripter
2: Beckett-dramaer
3: Beat-tekster
4: Indianer-tekster
5: Hitler-tekster
6: Max Frisch: Homo Faber

ØVRIGE AKTIVITETER
Emnet og hele oplægget til ugen gav anledning til flere skabende
aktiviteter end ellers. Ikke alene var der i den teknisk/naturvidenskabelige del af emnet et naturligt udgangspunkt for opstillinger af
biologiske og fysiske forsøg, illustrerende plancher, montering og op
stilling af solfang m. m. Men selve produktideen satte mange igang
med allerede i ugens løb at skabe og færdiggøre selvstændige indtryk
af ugen, selv om over halvdelen af resultaterne først blev afleveret
et par uger efter.
Studieugeproduktet skulle som nævnt andetsteds træde i stedet for
den rapport, der ved de tidligere uger havde været obligatorisk. En
stor del af eleverne valgte dog den skriftlige form, skønt mange andre
muligheder var til stede. Af de skriftlige studieugeprodukter forholdt
en væsentlig del af dem sig til studieugen som helhed. Der var illu
strerede dagbøger fra de fem dage, kritiske udsagn om foredrag og
gruppearbejder og anmeldelser af f. eks. film.
En anden gruppe af de skriftlige produkter lå nærmere de tidligere
rapporter, idet de forholdt sig mere direkte til det eller de emner, der
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var blevet arbejdet med i ugens løb. Men det var karakteristisk, at
mange af dem nåede ud over den konklusionsløse og rent refererende
holdning.
Endelig var der en del, der havde givet sig i kast med at forfatte
digte og sange af meget varieret indhold og kvalitet.
En væsentlig del af eleverne havde valgt at benytte sig af de mere
frie muligheder, der lå i produkttanken. En foretrukken udtryksform
var collagen som i stort antal dukkede op på opslagstavlerne i slut
ningen af ugen og i dagene efter. Som de fleste af de musiske indslag
var de emnerettede, nogle humoristisk-satiriske, de fleste alvorlige
og profetiske kommentarer til emnets hovedproblem atomkraft — ikke
atomkraft.
I malerierne var der større variation, idet adskillige ikke blot
brugte ugens emner som motiv, men i nok så høj grad som inspiration
til en videre fabuleren over temaet: Mennesket i atomalderen. Noget
af den samme opfindsomhed gjorde sig gældende i udfærdigelsen af
skulpturer, hvoraf en del var blevet til på kollektiv basis.
Nogle få valgte at aflevere resultater af arbejde med båndoptagere.
Der var interviews med folk i byen om deres syn på atomkraftværker
og båndmosaikker, hvor tekster og musik blev kædet sammen.
De fysiske og biologiske opstillinger og de produkter, der forelå
færdige ved ugens udgang udgjorde tilsammen en væsentlig del af det
synlige resultat af ugens arbejde, som skolen kunne præsentere for
forældre og andre interesserede. Det skete lørdag den 16., hvor skolen
i forlængelse af ugens offentlige foredrag og de forskellige forsøg på
at skabe interesse om ugen og emnet også uden for skolens mure
holdt åbent hus.
Uden i øvrigt at tage stilling til om studieugeproduktet er at fore
trække fremfor en studieugerapport, kan man vist godt fastslå, at det
første viste udfoldelse af evner, der til hverdag ikke har de samme
vilkår, som ugen gav.
En lignende udfoldelse af talent gjorde sig gældende i nogle af de
grupper, som etableredes i planlægningsfasen og fungerede hele ugen.
Det gjaldt servicegrupperne som den tekniske gruppe (TEK),plakat
gruppen og informationsgruppen. Mens de øvrige servicegrupper op
løstes med ugens begyndelse, arbejdede disse tre videre og leverede
med deres indsats et væsentligt studieugeprodukt. Det var TEK-gruppens opgave at sørge for, at hele det tekniske udstyr var i orden, at
navnlig højttalersystemet fungerede - ikke alene i forbindelse med
foredrag, men på hele skolen. Desuden arbejdede de med almindelig
båndoptager og videotape.
Plakat-gruppen stod til rådighed for alle, der ville have oplysninger
eller illustrationer i stort format. Og informationsgruppen sørgede for
kontakten med pressen og udgav en daglig avis med ris og ros(er) til
arrangementerne.
Det gjaldt også en række andre grupper, som ikke arbejdede direkte
med emnerne, men som på forskellig vis medvirkede til at skabe
rammen om ugen og give den atmosfære.
Ligesom ved tidligere studieuger var der en filmgruppe og en foto59

gruppe. Mens resultatet af filmgruppens arbejde endnu ikke fore
ligger, leverede fotogruppen deres bidrag dag for dag i sammen
hængende kommenterende billeder, der viste forskellige aktiviteter.
Et udvalg af billederne samlede de efter ugen til en billedrapport.
Musikgruppens størrelse varierede dag for dag. Men den var dog
stor nok til at give morgenerne en festlig start. I den forbindelse
havde de skabt en sangbog med protestsange af forskellig art. Und
tagelsesvis lykkedes det at få morgenforsamlingen til at synge med.
Før musikgruppens indslag var der hver morgen på nær en bidrag
fra revygruppen. Repertoiret spændte over satiriske sange og sketches
med adresse til dagens emne, en atommesse fremført af skolekoret og
en atomballet. Teksterne og musikkerne var til dels hentet andre
steder fra, men det meste materiale var dog skabt af deltagerne selv.
Endelig arbejdede en formningsgruppe på at skabe et billedværk,
der i lighed med Mao-billedet og USA-frisen kunne bevares som et
totalprodukt for hele ugen.
Rammerne for gruppernes virke og ugens hele forløb gav mulig
heder for improvisationer og nyskabelser. Eksempelvis kan nævnes
folkedans i middagspausen, musikkomsammen i pejsestuen, atommarch
i terrænet omkring skolen og ikke mindst TV-avisen som udsprang af
TEK-gruppens arbejde med videooptageren.
ELEVREAKTIONER
I deres studieugeprodukter kommer en del elever ind på planlægnin
gen af ugen, herunder sammenhængen mellem deltagelse i planlæg
ningen og udbyttet af ugen:
„Det kan meget let fastslås, at for få gik ind i forarbejdet. (Sml. bilaget,
red. anm.) Mange laktorer har været medvirkende årsag hertil. Først og
fremmest den almindelige sløvhedstilstand på skolen. Man regner med at
de andre trækker læsset. Jeg tror også mange var bange lor det ansvar,
der fulgte med. (. . .)
Nu det hele er overstået må man beklage, at man ikke tog aktivt del i
det indledende arbejde. Jeg tror udbyttet af ugen ville være betydeligt
større ved at være aktivt med!“ (2 g, mat.)

I forbindelse med forarbejdet til ugen er „grundbogen“ blevet oplevet
som en nyttig håndbog:
„En ting som var meget udbytterigt var, at alle lik udleveret „Artikler
fra Ingeniørens Ugeblad“. Det gav en meget god baggrundsviden om
atomkraft. Det var blot en skam, at alle ikke fik læst bogen.“ (Sml.
bilaget, red. anm.) (2 g, mat.)

Valget af emne til studieugen hang ikke mindst sammen med Jomfru
Ane Teatrets opførelse af „Atomslagstykket“ på skolen. Forestillingen
knyttede på effektfuld, men måske ikke helt saglig vis, atombombe- og
atomkraftproblematikken sammen, idet den brugte atombombens efter
virkninger som skræmmemiddel mod „fredelig“ udnyttelse af atom
kraft. Denne opførelses stærke engagement imod atomkraft kan måske
være anledningen til følgende passage i en rapport:
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„En fejl som studieugen havde, var at der var lagt op til et nej til atom
kraft i Danmark. Selvfølgelig ikke et konsekvent nej fra alle aktiviteter
i ugen. Denne holdning blev opvejet af den udleverede bog, der sagde
ja til den fredelige udnyttelse af atomkraft i Danmark. De to ting kædet
sammen, gav et varieret syn på atomkraft“. (2 g, mat.) (Sml. bilaget, red.
anm.)

Forventningerne til ugen, som betød et afbræk i hverdagens monotoni,
var store:
„Det er mandag morgen. Man begiver sig på vej til gymnasiet, men ikke
helt så træt, som man plejer at være mandag. Man har nogle forvent
ninger til den kommende uge. Hvilke? De er ganske udefinerlige. En
studieuge, hvad er det? Men allerede når man træder ind i den lille sal,
fornemmer man forandringen. Folk er ligesom mere oppe på mærkerne
end ellers. Den sædvanlige mandagstræthed spores faktisk slet ikke. Det
summer med forventning og initiativ i luften. Alle er ligesom med på,
at ugen skal blive en succes. (1 g, sp.)

De fleste giver i deres rapporter udtryk for, at forventningerne ikke
blev skuffede:
„Så kan man spørge sig selv, hvad man fik ud af det hele. Jeg mener,
at det var fuldkommen op til en selv. Vi skulle bare have haft mere end
en uge, så vi kunne have vænnet os til den frie form. Men vi kom
hinanden mere ved og der var hyggeligere på skolen i den uge.“ (1 g, sp.)
„Min mening om ugen er: den var fremragende og godt planlagt p. g. a.
det omfattende forarbejde. Der blev overalt skabt mere sammenhold
mellem både elever og lærere, da man ikke skelnede mellem disse. Også
gruppearbejdet fik jeg indtryk af kørte godt, ligesom revy, foredrag og
alt det andet gjorde det. Og alle pausei- var godt udfyldt med forskellige
aktiviteter. Det at der hver dag mødte så mange op, tyder også på, at de
fleste syntes godt om ugen“. (1 g, sp.)

Enkelte har dog en nogen anden opfattelse:
„Endelig er fredag overstået og med den er studieugen også færdig. En
lang dødkedelig uge er endelig overstået. Hvad har man så fået ud af
den? For mit vedkommende kan svaret kun være, at jeg ikke har fået
spor ud af den“. (1 g, sp.)

Fire af ugens formiddage var som det fremgår af programmet optaget
af gruppearbejde. At arbejdet oplevedes som problematisk, men at
der også (emnerne ufortalt) var muligheder for udvikling i ugens løb.
fremgår af følgende citat:
Mandag - emne 15 - A-våben i international politik efter 1945:
„Indtil kl. 11 var beregnet på gruppearbejde. Hvad der så end havde
været i vejen fungerede vores gruppe ikke helt efter hensigten. Det var
som om, at folk ikke var motiveret for at lave noget. Resultatet blev for
det første, at besvarelserne på spørgsmålene forekom brudstykkeagtige og
for det andet diskuterede man ikke med hinanden om forskellige interes
sante punkter. Man skrev bare henvisninger til det pågældende sted. Det
var med en meget utilfredsstillende følelse, jeg gik til frokostpause.“
Tirsdag - emne 19 - Antik atom-teori:
„I dag kom gruppearbejdet til at fungere bedre, dog stadig med visse
skønhedspletter. Emnet kunne ellers godt give en grå hår i hovedet,
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fordi det lå på et højt sværhedsniveau. Men alligevel mener jeg at have
fået et virkeligt godt billede af det højt udviklede græske samfund og
hvilken stor betydning kultur og videnskab havde lor menneskene."
Torsdag — emne 33 — Utopier:
„I dag lykkedes det for første gang at få gruppearbejdet alviklet for
billedligt. Alle var meget opsatte på, at det her skulle fungere. Det gjorde
det vitterligt også, og vi fik sat en god diskussion i gang“. (1 g, sp.)

Studieugemiljøet omtales af mange. Det har tilsyneladende frigjort
energi og kreativitet:
„Selvfølgelig først og fremmest den gode arbejdsstemning, en stemning
der ligesom opfordrede til aktivitet. For det andet den enorme kreative
kraft der blev frigjort, og som synligt kom til udtryk gennem de mange
arbejdsprodukter såsom billeder, revy, fotos, SG-avis o. s. v. Skulle jeg
fremføre kritik, bliver det irrelevante ting som at stolene var for dårlige
i den store sal, tek-gruppen skulle have haft mere teknisk materiel til
deres rådighed o. 1.
Hvad har vi lært af studieugen? At eleverne udmærket selv kan lede og
fordele arbejdet. Det kunne være spændende at forestille sig endnu mere
frihed for eleverne og lærerne til næste studieuge. Ikke så meget plan
lægning, men meget mere frihed til frit at lave hvad man havde lyst
og evner til. Hvad ville perspektivet blive? Måske at det hele løb ud i
sandet, men måske blev perspektivet at endnu flere kreative kræfter kom
frem?!“

„SOLFANGER“ opstilles
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20 SKIVE FOLKEBLAD — LØRDAG DEN 1. MARTS 1975
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SUCCES-REVY PÄ GYMNASIET. Studieugen på Skive gymnasium klargjorde mange ting. Ikke blot alt
dette om atomalderens mange farlige sider, men også, at gymnasiet disponererover et godt dramatiker
hold. Det blev man først klar over, da elever fra flere klasser løb sammen og lavede dramatiske forløb i
forbindelse med studiedagene. De enkeltstående dele blev samlet til en dramatisk helhed og serveret
som en »atomrevy«. Den var så god, at den blev gentaget i aftes i fuld offentlighed. Billedet viser den
indledende kantate til forestillingen.

(Kantaten er trykt som afslutning på denne rapport.)

Flere rapporter har form af dagbøger, der er styret af et ønske om at
skabe overblik over ugens mange begivenheder. Få har dog så lakonisk
som følgende digt sammenfattet torsdagens arrangementer, der spænd
te fra atommarch over gruppearbejde og frokost til eftermiddagens
universitære foredrag:
talentf uld tale
pløret march
grupper
hunger stilles
universitet
institut
slut

(lg, sp.)

En enkelt vælger at give sin vurdering af ugen en typografisk form,
der svarer til ugens brede spektrum af aktiviteter:
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Risikoen for atomkrig var temaet for tre af ugens filmiske indslag alle tilsyneladnede oplevet med stærkt engagement. Stanley Kubricks
satiriske science-fiction film fra den kolde krigs tid virkede både ved
sin komik og ved sin frygt:
„Som optakt til studieugen blev filmen Dr. Strangelove vist. Den havde
en kolossal virkning på mig. Samtidig med at spændingen steg på lær
redet, sad man og rystede for at væggene snart faldt sammen omkring en.
Filmen viste virkelig, at en mand, der pludselig bliver sindssyg, kan være
årsag til en enorm katastrofe. Man fandt virkelig ud af, at ingen ved,
hvor længe vi lever og at katastrofen kan ske ligesåvel i dag som i mor
gen. Som prikken over i’et afsluttes filmen med en sang, hvori der synges
..We’ll meet again“!! Det gav faktisk et mærkeligt sug i mellemgulvet.“
(1 g, sproglig)

Den umiddelbare baggrund for Kubricks film fra 1963 var den inter
nationale krise omkring Cuba året forinden, hvor Sovjet og USA
truede hinanden med kernevåbenkonfrontation. Ved et gunstigt til
fælde viste TV netop under studieugen det amerikansk-producerede
TV-spil „Raketterne i Oktober“ (1974) - en halvdokumentarisk skil
dring af Cuba-krisen, af stærk dramatisk intensitet:
„Cuba-krisen viste med al ønskelig tydelighed, at menneskeheden stadig
lever på randen af en vulkan, men det viste sig også, at demokratierne
ikke mere som i Hitlers dage lader sig skræmme til den ene eftergivelse
efter den anden, blot modparten optræder tilstrækkeligt truende.“ (2 HF)

Hvor amerikaneren Stanley Greenberg med sit TV-spil dramatiserer
end faktisk historisk krise, hvor kernevåbenkrig blev afværget, for
søger englænderen Peter Watson med sin film „Krigsspillet“ (1967)
at skildre situationen efter en krise der slipper ud af kontrol: England
efter et atombombe-angreb. Filmens sigte om indlæg i en debat om
det engelske civilforsvars beredskabsplaner træder i baggrunden for
en lammende oplevelse af selve katastrofevisionen:
„Filmens mest forfærdende budskab ligger nok i forestillingen om at se
sig selv som overlevende efter et atomangreb. Den intellektuelle og emo
tionelle fornedrelse af mennesker, der bl. a. vistes ved at folk dræbte
soldater, politibetjente for at få mad og drikke osv.
Hvis det nogensinde når så vidt, er politik rystende ligegyldig.“
(1 g. spr.)

Det er karakteristisk, at eleverne fortrinsvis vælger at give deres reak
tioner på atombomben et kunstnerisk betonet udtryk. Adskillige billedcollager kredser om atom-teknologiens dilemma - energimulighederne
kontra ødelæggelseskraften. Indignationen over atombombens anven
delse mod Japan giver sig udtryk i flere digte:
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HIROSHIMA OG NAGASAKI
Et blændende lysskær, et lyn
af overmådige dimensioner
Et øredøvende brag
jorden ryster i sin grundvold

Huse står i flammer
jorden er et flammehav
Skrig
mennesker brænder
skind hænger i laser
blod
øjne kan ikke mere se

Tusinder af døde
tusinder af lemlæstede
leukæmi
kræft
evnesvaghed
mongolisme
handciap
dødfødsel
væksthæmning
tusinder uskyldige bliver ramt
nu og i fremtiden
hvorfor?

Vil statsmændene lære af deres fejl?
Før var et helt menneske
Vil videnskabsmændene?
nu er kun et halvt
Er verden blevet bedre?
Hvorfor?
Vil den nogen sinde blive det?
Hvad er der sket?
Er der overhovedet nogen fremtid
Hvad har vi gjort?
Tusinde ubesvarede spørgsmål på jorden?
med den evige trussel
kender de amerikanske
atombomben.
1 g, spr.)
politikere svaret?
Kender de noget til samvittighed?
Mon de anede konsekvenserne?
Digtet reflekterer på den historiske erfaring, og anslår med sin fremtidsuvished et motiv, der i talrige variationer går igennem elevpro
dukterne - som den måske centrale personlige anfægtelse i mødet med
de omfattende problemer der rejser sig af samtidsudviklingen. Denne
følelse kan ejendommeligt nok gøre ældre tekster nærværende - som
når en elev sætter det oldnordiske digt om „Vølvens spådom“ i musik,
ud fra en oplevelse af Ragnarok-myten som udtryk for en fremtids
angst beslægtet med nutidens.

Problemerne er af en sådan størrelsesorden, at man i stedet for kon
frontationen fristes til at vælge fortrængningen. En elev gør opmærk
som på en form for medie-eskapisme, der består i at man lader masse
mediernes tilrettelagte og overskuelige virkelighedsbillede aflede fra
de problemfyldte realiteter - virkeligheden opleves som håndterlig
fiktion:
„Vi er istand til at fortrænge ubehageligheder 1. eks. krig og sult, så
længe de er afgrænset til T.V., radio og aviser. Vi kan trykke på en knap,
smide avisen væk. Vi kan fortrænge sålænge vi ikke direkte personligt
bliver ramt al ubehagelighederne.
Vil vi også være istand til at fortrænge farerne ved anvendelse af
A-kraft (det radioaktive affald, transporten og opbevaringen af det,
muligheden for privat fremstillede a-våben m. V.)?
Hvis dette er muligt er vejen åben for at teknikere, eksperter og
politikere kan indføre a-kraft uden modstand fra befolkningen, da fa
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rerne, af befolkningen, ikke opfattes som reelle, det der evt. vil kunne
ske, kan lukkes ude ved et tryk på en knap.“ (2 HF)

Adskillige elever problematiserer selve beslutningsprocessen omkring
den civile anvendelse af atomkraft - problemernes omfang udfordrer
de kendte politiske systemer:
„. . . hvem skal tage ansvaret? Politikerne? Videnskabsmændene? Eller
ved en folkeafstemning? Det kan være svært at sige. Politikerne har de
nok forudsætninger til det? Videnskabsmændene der jo snart er delt op
i to lejre, for og imod? Vil en folkeafstemning være det rette, når folk
er så lette a tpåvirke ved almen propaganda?“ (1 g, spr.)

En gruppe opsøger et nærliggende cafeteria og stiller folk spørgsmål
om deres holdning til indførelse af atomkraft i Danmark:
„Jeg har selv det indtryk, at over 50 o/o svarede nej til atomkraftværker i
Danmark. Der var mange forskellige grunde, men folk er bange for det,
man véd ikke nok. Flere var også bange for at politikerne og selv eksper
terne heller ikke véd nok. Inde i cafeteriaet var folk meget villige til at
svare, og da vi gik derfra, sad man endnu og diskuterede, om vi skal have
atomkraftværker i Danmark.“ (1 g, spr.)

I deres egne overvejelser omkring anvendelsen af atomkraft lægger
eleverne vægten forskellige steder. En række emne-rapporter fra
gruppearbejdet belyser forskellige tekniske sider af atomenergiens
fredelige anvendelse - gennemgående med tillid til atomkraftværker
nes driftssikkerhed, men med betænkelighed vedrørende affaldspro
blemerne. Følgende citat giver indblik i et gruppearbejde med emnet
„Kendte uheld ved atomkraftværker“:
„Da vi havde læst stoffet og besvaret spørgsmålene og nogenlunde nået
frem til det, jeg nu har fortalt, havde vi en diskussion om, hvem der var
for eller imod a-kraft. Risikoen for uheld i en reaktor er ganske vist
meget lille, men jeg mener ikke, at vi blot hele tiden skal forsøge at
finde frem til nye muligheder, men også prøve at udnytte de energi
former, som altid har været og vil være tilgængelige, og hvilke ingen
frygter. Jeg tror heller ikke, at vi svage sjæle i en krigssituation vil kunne
modstå den fristelse, det vil blive at tage kernevåben i brug. Det ville
være en frygtelig katastrofe, og da hele skolen har set filmen „A War
Game“, tror jeg, at mange er enige med mig.“ (1 g, spr.)

Det mærkes bag citatet, at et par af foredragsholderne havde berørt
det problem, at spredning af civil atom-teknologi måske indebar risiko
for spredning af viden og materiale, der kunne misbruges militært. For andre elever er den økonomiske sammenhreng afgørende. En elev
forklarer sine grunde til ugen igennem at koncentrere sig om atom
kraftes placering i forskellige økonomiske vækstteorier, socialistiske og
borgerlige:
„Formålet med at vælge så ensidigt var et bevidst ønske om at blive
dygtigere på området; så dygtig at jeg kunne forsvare over for mig selv
at tage stilling til vækstproblematikken set i relation til samfundssyste
merne og A-kraften. Dette formål med deltagelse må siges at blive delvis
opfyldt, idet jeg fik belyst problematikken fra mange nye sider og syns
vinkler.“ (2 HF)
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Forskellige konklusioner drages — jvf. opinionsundersøgelsen andet
steds i rapporten. Negle betragter atomkraften som uomgængelig,
hvis vor levestandard skal opretholdes:
„Jeg tror at det vil være umuligt at undgå at vi får atomkraften; vi har
brug for den, hvis vi ikke vil hen i en energiløs fremtid med hungersnød,
næsten overalt i den civiliserede verden.“ (2 g, mat.)

Mange efterlyser forskning i og anvendelse af alternative energikilder:
„Vrager vi atomkraften, så er vi nu alligevel ikke helt dårligt stillede,
for naturen rummer enorme og utømmelige energiressourcer, som sol- og
vindenergi.“ (2 g, mat.)

Som tidligere nævnt fremstår forholdet til fremtiden som det centrale
tema i studieugeprodukterne - således som det for øvrigt også blev
hovedtemaet for årets studenterstile, hvad der gav skolens 3 g’ere en
gunstig lejlighed til at videreføre deres refleksioner. Forskellige frem
tidsprognoser har indgået som materiale i gruppeoplæg - således har
Dennis Meadows’ analyse af den igangværende globale samfunds
udvikling, „Grænser for vækst“ (1972), været til diskussion:
„De moderne samfund befinder sig i uligevægt med naturen. Problemets
kerne er, at udvikling og vækst indtil dato har hørt uhjælpeligt sammen,
og at vækst i et begrænset system som jorden ikke kan fortsætte i det
uendelige: En fremskrivning af den nuværende konstante væksttendens
et eller to hundrede år Irem i tiden leder umiddelbart til fysiske urime
ligheder. Optimisterne mener, at forbruget i stedet af sig selv på fredelig
måde vil nå til et konstant niveau, hvorimod pessimisterne mener for
bruget overladt til sig selv, vil nå en top, og et kaos derpå vil følge.“
(2 g, mat.)

Fremtidsusikkerheden mærkes som drivkraften bag adskillige elevers
søgen mod forskellige alternativer til den blinde udvikling imod evt.
kaotiske tilstande. Denne søgen kan tage form som en bekendelse til
bestemte politiske ideologier, eller som en tilslutning til en positiv
fremtidsutopi - hvadenten denne fremholdes i et fællesforedrag (som
især Anders Munks), eller man selv i en gruppe forsøger at tænke
nogle muligheder igennem:
„Vi kunne ikke blive enige om, hvordan den ideelle utopi skal være.
Men i flæng skrev vi nogle grundlæggende ting op:
Lavenergisamfund - Meget lille forøgelse af befolkningen - Respek
tere naturens krav (de økologiske betingelser) - Ejerfællesskab Ligelig fordeling af goder - Nedsættelse af arbejdstiden - Borgerens
ret til at udfolde sig i intellektuelle aktiviteter - Andre værdinormer
(dybtgående forandringer i menneskenes forestillingsverden).“ (1 c, spr.)

Afsluttende skal bringes et citat som giver udtryk for en udbredt
oplevelse af afmagt:
„Vi har svært ved at ændre på tilværelsen på grund af magtesløshed
opstået af at vi ikke står sammen og fordi vi ikke kan forstå problemerne
og sætte dem i perspektiv.
Min følelse af magtesløshed er ikke blevet mindre p. g. a. studieugen.“
(2 HF)
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Citatet er væsentligt, fordi det udover at udtrykke afmagt også rum
mer en refleksion på afmagtsoplevelsen som peger mod dens mulige
overvindelse — i oplysning og samarbejde. Afgørende er det, at den
vakte problembevidsthed ikke stivner til frustration, men bliver en
spore til engagement og aktivitet. Om dette sker, er vel til dels et
spørgsmål om personlig holdning hos den enkelte elev, men også et
ansvar for hans omverden: Der ligger heri en udfordring til væsent
ligheden i skolens pædagogiske arbejde, til virkelighedstroskaben i
massemediernes information, til lødigheden af de politiske program
mer.

Til yderligere belysning af elevernes meningsdannelse skal anføres et
klip fra Skive Folkeblad 15.2.75, hvor avisen lader 12 elever gøre
status over ugens pædagogiske forløb og deres personlige udbytte:
Hvad kom der ud af anstrengelserne? Det spurgte vi et tilfældigt udvalg af
elever om i går. Vi lejrede os om et ovalt bord og startede ved Anne
Andresen fra 3 c, der svarede:
— Jeg har fået et stort og alsidigt udbytte ud af ugen. Inden var jeg tviv
lende over for spørgsmålet om anvendelse af atomenergi. Efter foredrag,
diskussioner og studiearbejde er jeg modstander af atomkraftens udnyttelse,
især er der grund til betænkelighed over for atomaffaldet. Jeg synes, hele
studieugen har haft et godt forløb.
Svend Irgens Møller, 3 y: - Der er på denne uges arbejdsplan lagt for
megen vægt på selve atomkraften. Vi har ikke fået det tilstrækkeligt belyst,
hvorfor der er vækst i samfundet. Hele ugens forløb har forstærket min tro
på, at vi ikke skal betjene os af atomkraft.
Kirsten Nielsen, 2 HF: - Det har været for lidt med denne ene uge. Inden
man når at sætte sig ind i det enorme stof, er ugen gået. Alligevel synes jeg,
at jeg har fået en stor portion viden, jeg ikke har haft før. Jeg ved nok til,
at jeg må erklære mig som modstander af atomkraften.
Erik Olsen, FIF: — Jeg har været stærkt engageret i forberedelserne til
studieugen. Det har været en glæde at se, at så mange udefra har fået lyst
til at være her sammen med os andre. Jeg tror, at næsten halvdelen af
mødedeltagerne torsdag aften ved høringen var folk udefra. Jeg er mest
betænkelig ved strålingsfaren, og de deraf følgende kræftsygdomme.
Annette Schiøler, 3 x: - Der har vist aldrig været så mange elever på
skolen som i denne studieuge. Det siger noget om elevernes interesse. Jeg
har i en gruppe beskæftiget mig med atombombernes virkninger i Hiroshima
og i Nagasaki. Jeg var i lorvejen imod atomkraftens anvendelse. Efter
denne uge er jeg endnu mere modstander. Det er forkert at tilsidesætte de
menneskelige hensyn på grund af penge. Det vil ske, hvis atomkraften skal
udnyttes.
Kurt Sørensen, 2 HF og udlært smed: - I det store og hele er denne uge
forløbet efter mine forventninger. Ganske vist synes jeg, at ugen er fuset
noget ud i formiddag. Ugen har ligesom manglet det sidste gode skub. Før
ugen startede var jeg meget skeptisk over for atomenergien. Men jeg ved,
hvilken enorm betydning energikilderne har. Hvis olien forsvinder, frygter
jeg, at vi kommer ud i en stor arbejdsløshed. For at undgå dette må man
have et energi-alternativ. Jeg synes, man skal gøre sin stilling op og spørge,
om man kan tillade sig at være imod. Jeg vil gerne tilføje, at et atom
kraftværk dog først må sættes i gang, når man har fundet et tilstrækkeligt
sikkert system.
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Per Albæk, 1 x: - Jeg har ikke så store forudsætninger for en stilling
tagen, da jeg har været med i fotogruppen og derfor ikke kunne fordybe
mig i studiearbejdet. Men på grundlag af foredragene synes jeg alligevel, at
jeg godt kan vurdere for og imod. Jeg er imod.
Johnny Enevoldsen, 2 n: - Ugen har givet mig et stort udbytte. Jeg går
ind for atomenergiens udnyttelse med den motivering, at sikkerheden nu
er så stor, at der næppe kan ske noget ved at bruge den.
Nana Rask, 2 a:- Det er alt for tidligt, at man vil presse atomenergien
ned over hovedet på os. Det er jeg ikke i tvivl om, efter at jeg har været
igennem denne studieuge, som jeg synes var anlagt bredt. Vi, eleverne, har
lået nogle muligheder for selv at tage stilling. Efter min opfattelse bør
samfundet investere mere i alternative energiformer.
Carsten Jensen, 2 x: - Denne uge havde en eneste fejl, nemlig at der
kun var én uge til rådighed. Vi kunne vælge mellem 50 emner, men kun
fire til hver. Jeg har ikke taget stilling til, hvad jeg foretrækker, men for
holder mig indtil videre neutral.
Thomas Toft Jensen, HF: - Jeg har ikke fået stof nok til, at jeg kan
tage stilling, men en stillingtagen er på vej. Jeg synes, ugen har givet et
godt udbytte.
Lars Hansen, 2 x: - Jeg har været med i den gruppe, der gav oplæg i
form af revy-agtige indslag. Det har været en mægtig oplevelse. Vi har brugt
kendte ting fra revyer af Erik Knudsen, Klaus Rifbjerg og Jesper Jensen.
Nogle tekster har vi selv skrevet. Jeg ville gå ind for atomkraft, hvis det
ikke var farligt. Så længe det er det, bør vi forske i vind- og sol-energi.
En af ugens foredragsholdere, Jacob Sørensen, sagde, at hele Danmarks
forbrug kunne dækkes ind af sol og vind.
(Signeret jen.)

OPINIONSUNDERSØGELSE
1. Statistik over undersøgelsesresultatet (412 besvarelser)
1. Besvarelsernes fordeling på klasser i %:
1 g, s.

2 g, s.

3 g, s.

1 g, m.

2 g, m.

3 g, m.

1 HF

2 HF

13

13

11

10

16

14

10

13

2. Elevernes deltagelse i forarbejdet til studieugen.
„lidt“ er defineret som en arbejdsindsats svarende til planlægningen af ét
gruppearbejde.
„en del“ er defineret som et omfang svarende til forarbejde til flere grupper
eller mere generel planlægning.
„meget“ er defineret som det at være hovedplanlægger for mange grupper
eller aktiv deltager i den generelle planlægning.
ikke deltaget
i forarbejde
66%

70

lidt

en del

meget

20 %

10%

4%

3. Elevernes forberedelse til ugen.

En række artikler var udleveret til alle og forudsattes læst før ugen for at
introducere en række begreber.
læst artiklerne

læst artiklerne
delvist

ikke læst
artiklerne

26%

53%

20%

4. Elevernes emnevalg.

De fire dages gruppearbejder var fordelt på fire emnegrupper: natur
videnskabelig, samfundsvidenskabelig, humanistisk og „andet“.
Den 4. emnegruppe „andet“ dækkede f. eks. teknikergrupper, foto-gruppe,
TV-gruppe, kreative grupper, revy-gruppe o. 1. Den var karakteriseret ved,
at der ikke forelå oplæg til gruppearbejder. Således er gruppearbejde omking musikstykker, hvor der forelå arbejdsspørgsmål og andet materiale,
blevet henført til „humanistisk emnegruppe“. Dette skyldes et ønske om at få
en vurdering af det udleverede materiales egnethed, og denne vurdering er
sket for de tre første gruppers vedkommende.
Elevernes fordeling på emnegrupper taget som gennemsnit af de fire dage:
naturvid.

samfundsvid.

humanistisk

andet

44%

18%

23%

15%

Oplæggene til de enkelte gruppearbejder blev udarbejdet på følgende måde:
En lille flok lærere og elever (ikke nogen fast gruppe) udformede en
række mulige gruppearbejdsemner og skitserede for hvert emne mulige
angrebsvinkler, litteratur etc. Dette indledende arbejde var naturligt domine
ret af lærere, der jo netop i denne fase kan bygge på et fagligt overblik og
et vist tværfagligt arbejde fra det daglige.
Emneforslagene blev ophængt samlet på en stor plakatvæg, og nu kunne
alle skrive sig på emnerne og derved påtage sig at færdigudarbejde emneforslagte til ét eller flere gruppearbejdsoplæg. På hvert emneforslag var
anført nogle vejledere, der kunne rådspørges. Disse vejledere var oftest
ophavsmændene til forslagene, og da dette var en ret begrænset gruppe, gav
denne vejledningsvirksomhed en udmærket koordinationsmulighed, således at
ideer, materiale o. 1. på denne måde kunne komme alle emnegrupperne til
gode ret hurtigt.
b. Elevernes vurdering af de på denne måde udarbejdede arbejdsoplæg (i %
af dem, der har arbejdet i emnegrupperne. Der er midlet over de fire dage):
oplægget ikke
godt

oplægget
acceptabelt

oplægget
over middel

naturv. emne
grupper

23%

60%

17%

samf.v. emne
grupper

26%

48%

26 %

humanist, emne
grupper

27%

54 %

19%
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5. Elevernes vurdering af balancen i studieugens fællesarrangementer.

Fællesarrangementer var film, foredrag, paneldiskussion o. 1. Eleverne har
bedømt 1) om der var overvægt i arrangementerne al „teknisk-oplysende“
indslag kontra mere „politisk-moralsk-vurderende“ indslag, og 2) om der var
overvægt i arrangementet til fordel for synspunktet „lor a-kraft“ eller til
fordel for synspunktet „mod a-kraft“.
a:
ved ikke

„tek./opl.“
havde overvægt

„pol./moral.“
havde overvægt

passende
balance

12%

26%

13%

48%

ved ikke

„for a-kraft“
havde overvægt

„mod a-kraft“
havde overvægt

passende
balance

9%

18%

28%

43%

b:

6. Elevernes vurdering af ugens holdningspåvirkning.

Eleverne har besvaret spørgsmålet „hvorledes har studieugen påvirket din
holdning til anvendelse af a-kraft?“
Svarmulighederne var begrænset til følgende 4 udover „ved ikke“:
1: ikke påvirket
2: gjort mig mere usikker på min holdning
3: påvirket mig i retning af en mere positiv holdning til a-kraft
4: påvirket mig i retning af en mere negativ holdning til a-kraft
Det blev forklaret eleverne, at en stærk modstander af a-kraft, der efter
ugen er knapt så stærk modstander, skal svare „3“, etc.
ved ikke

1

2

3

4

2%

37%

15%

12%

34%

Om svarmulighedernes udformning skal siges, at de formodentlig er ret
afgørende for svarene. Havde vi anvendt betegnelsen „mere nuanceret“ i
stedet for „usikker“, ville svaret 2 muligvis have været foretrukket.
7. Elevernes mening om energipolitik.
Eleverne har besvaret spørgsmålet „Efter hvilke retningslinier mener du
Danmarks energipolitik skal føres?
Svarmulighederne var formuleret i overensstemmelse med de muligheder der
blev skitseret i de afholdte foredrag om dette emne:
Ved ikke

Vi skal satse på a-kraft som primær energikilde

2%
3%

Vi skal satse på at bruge a-kraft på lige fod med andre energiformer

13%

Vi skal benytte a-kraft som overgangsløsning indtil evt. alternative
energiformer er udviklet

31 %

Vi skal se helt bort fra a-kraft og satse helt på at udvikle alternative
energiformer

51 %
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8. Elevernes vurdering af del obligatoriske afleveringsarbejde.

Under planlægningen af ugen opstod på skolen voldsom strid om det obliga
toriske afleveringsarbcjde. Følgende muligheder forelå:
1. Hvert gruppearbejde afsluttes med en grupperapport (dette er prøvet ved
de to foregående studieuger).
2. Hver elev udarbejder et „studieugeprodukt“ efter ugens slutning. Dette
produkt skulle være helt frit og ville afløse en dansk stil.
3. Intet obligatorisk arbejde.
Efter en strid, der på et tidspunkt så ud til at skulle standse hele forarbejdet
til studieugen, blev mulighed nr. 2 vedtaget.
a. Eleverne har besvaret følgende spørgsmål: „Hvorledes vurderer du studie
ugeproduktets betydning for dit udbytte al ugen?“, og svarene er opdelt i to
grupper a) Studieugeprodukter af en „rapport-agtig“ karakter (rapporter,
stile, større skriftlige arbejder) og b) anden form lor produkt som f. eks.
digte, malei, foto, revy, solfanger etc.
ved ikke

ingen
betydning

nogen
betydning

stor
betydning

„rapport-type“

2%

19%

11 %

5%

anden form for
produkt

3%

30%

16%

8%

6 "/o af eleverne har af forskellige grunde ikke lavet produkt.
Kommentar: Denne undersøgelse kan næppe tillægges nogen stor værdi,
da den forudgående strid havde vist, at en stor del af eleverne ikke
ønskede noget obligatorisk arbejde. Dette gav sig i en del tilfælde ud
tryk i produkter af stærkt begrænset lødighed og en forlods negativ
holdning til dette arbejde.
b. Endelig har eleverne efter ugen taget stilling til, hvilken form for obliga
torisk arbejde man ville foretrække:
ved ikke

rapport efter
hvert gruppearbejde

„studieugeprodukt“

begge
dele

8%

36%

50%

7%

73

11. Detail-undersøgelsen
De følgende skemaer viser optællinger efter forskellige kriterier, f. eks. alle
sproglige, alle der svarer på bestemte måder på visse spørgsmål, etc. Hvis
der ved sådanne optællinger er konstateret markante afvigelser i gruppers
svarfordelinger eller afvigelser fra den samlede opgørelse, er disse optællings
resultater sat i skema og evt. kommenteret.
A. SprogligelmatematikerelHF.

1. Deltagelse i det forberedende arbejde:
ja

nej

sproglige

44%

56%

matematikere

27%

73%

HF

28%

72%

total optælling

34 %

66%

2. Balancen i fællesarrangementerne: for/imod a-kraft:
ved ikke

for a-kraft

imod a-kraft

passende
balance

sproglige

5%

22%

25%

47%

matematikere

8%

15%

29%

48%

18%

20%

33%

29 %

9%

18%

28%

43%

HF
total optælling

3. Balancen i fællesarrangementerne: tekn.-opl./pol.-moralsk:

sproglige

ved ikke

for teknisk

for politisk

passende
balance

4%

36%

9%

50%

matematikere

13%

18%

19%

50%

HF

22%

23 %

11 %

40 %

total optælling

12%

26 %

13%

48%

4. Foretrukken form for obligatorisk arbejde:
ved ikke

rapport efter
gruppe
arbejde

„studieuge
produkt“

begge dele

2%

29 %

61 %

8%

matematikere

11 %

32%

52%

5%

HF

12%

55%

26%

7%

8%

36%

50%

7%

sproglige

total optælling
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5. Fordeling på gruppearbejdsemner:
naturv.
emner

samf.v.
emner

hum.
emner

„andet"

sproglige

37 %

17%

31 %

15%

matematikere

54%

16%

16 %

14%

HF

41 %

24%

18%

17%

total optælling

44%

18%

23%

15%

B. 1 g/2 g/3 g.
1. Deltagelse i det forberedende arbejde:
ja

nej

i g

44%

56 %

2g

32%

68%

3g

31 %

69 %

total

34%

66%

2. Læst artiklerne som forberedelse til ugen:
ja/delvist

nej

i g

84%

16%

2g

88%

12%

3g

65%

35%

total

80%

20 %

3. Balancen i fællesarrangementerne: for/imod a-kraft:

i g

ved ikke

for a-kraft

imod a-kraft

passende
balance

10%

17%

20%

52%

2g

4%

14%

37%

45%

3g

6%

24%

23%

46%

total

9%

18%

28%

43 %

4. Fordeling på gruppearbejdsemner:
naturv.
emner

samf.v.
emner

hum.
emner

„andet"

i g

45%

17%

27%

11 %

2g

51 %

15%

24%

11%

3g

40%

18%

21 %

22%

total

44%

18%

23%

15%
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Disse to særoptællinger gav sammen med den samlede opgørelse visse finger
peg om tendenser og forårsagede optællinger efter andre kriterier:
C. Fordeling af dem, der fandt, at fællesarrangementerne ikke balancerede:

1.
sprogl.

mat.

HF

1. ugen for teknisk/oplys.

52%

27%

20%

2. ugen for polit./moralsk

26%

56 %

18%

Skemaet læses således: 52 % af dem, der fandt ugen for teknisk, var sprog
lige, etc. Analogt læses de følgende skemaer.
9
læst forberedende
artikler helt/delvist

ikke læst
artiklerne

1. ugen for teknisk/oplys.

73%

27%

2. ugen for polit./moralsk

82%

18%

total optælling

80%

20 %

fandt ugen
for a-kraft

fandt ugen
mod a-kraft

passende
balance

29%

20%

44%

6%

1. ugen for tekn./opl.

ved ikke

2. ugen for pol./mor.

13%

43%

39%

2%

total optælling

18%

28%

43%

9%

Denne sidste optælling kan også læses på følgende vis:
4.
ugen for
tek./opl.

ugen for
pol./mor.

passende
balance

ved ikke

1. ugen for a-kraft

40%

9%

40%

9%

2. ugen mod a-kraft

19%

20%

53%

8%

total optælling

26%

13%

48%

12%

D. Betydningen af at være med i forarbejdet

1. Energipolitik:
a-kraft
primær

a-kraft på
lige fod

a-kraft som
overgang

ikke
a-kraft

ved ikke

med i forarbejdet

1 %

9%

32%

57%

0%

ikke med i forarb.

3%

15%

30%

48%

3%
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2. Ugens påvirkning:
ikke på
virket

gjort
usikker

med i forarbejdet

30%

ikke med i forarb.

40%

gjort me
re positiv

gjort me
re negativ

15 %

12%

42 %

1 %

15%

11 %

30%

3%

ved ikke

3. Obligatoriske arbejdes form:
ved ikke

rapport efter
gruppe
arbejde

med i forarbejdet

6%

ikke med i forarb.

8%

studieuge
produkt

begge
dele

27 %

56 °/o

10%

40 %

46 %

5%

E. Betydningen af at have læst (helt eller delvist) de indledende artikler

1. Fordeling på klassetrin:

ikke læst artikler

1 g

2g

3g

1 HF

2 HF

I

19%

17%

44%

10%

11 %

I

2. Fordeling på retning:

ikke læst artikler

sprogl.

mat.

HF

37%

43 %

21 %

3. Mening om balancen teknisk/politisk:
ved ikke

for teknisk

for pol./mor.

passende balance

læst

11 %

24%

14%

51 %

ikke læst

15 %

35%

12%

37%

4. Mening om energipolitik:
A overgangs
løsning

ved ikke

A primær

A på lige fod

læst

2%

2%

12%

34%

49%

ikke læst

1%

4%

17%

21 %

57%

ikke A
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F. Påvirkelighed af ugenitilhænger af a-kraft:

1.

1: „A primær"gruppen
(11 elever, 3 %)
2: „A på lige fod“gruppen
(54 elever, 13 %)
3: „A overgang“gruppen
(128 elever, 31 %)
4: „ikke A“-gruppen
(210 elever, 51 %)
total optælling

mere posi mere ne
tiv holdn. gativ holdn.

ved ikke

ikke påvirket

gjort
usikker

0%

55%

18%

27%

0%

4%

33%

24%

36%

13%

1 %

34%

18 %

19%

29%

3%

39%

10%

3%

45%

2%

37%

15%

12%

34%

(Bemærk, at elevtallet i nogle grupper er så små, at en enkelt elev udgør op
til 10%!)
Den samme optælling kan også læses på følgende måde:
2.
A primær

A på lige
fod

A overgangs
løsning

ikke A

ikke påvirket

4%

12%

29 %

54%

gjort mere usikker

3%

20%

36%

36%

mere positiv holdn.

6%

29 %

50 %

13 %

mere negativ holdn.

0%

5%

26 %

67 %

totale optælling

3%

13%

31 %

51 %

G. Fordeling på emnegrupper

86 elever (21 % af alle elever) arbejdede udelukknede med naturv. emner:
51 af disse (59 °/o) var matematikere
20 af disse (23%) var sproglige
15 af disse (18%) var HF’ere
20 elever (5 % af alle elever) arbejdede udelukkende med samf.v. emner:
10 afdisse (50 %)var 2. HF
5 af disse (25 °/o) var 3 g, mat.
27 elever (7 % af alle elever) arbejdede udelukkende med hum. emner:
11 al disse (40 %) var sproglige ogheraf 22 % 3 g, sprogl.
10 af disse (37 %) var matematikere ogheraf 26 %
Igmat.
En lidt usikker optælling viser, at omkring 90-100 elever, eller ca. 20-25 %
al elevmassen, udelukkende har beskæftiget sig med emner, der falder inden
for deres retning: naturvidenskabelige emner for matematikere etc. Usikker
heden kommer dels fra HF, der ikke har nogen veldefineret retning, fra
sproglige, der jo har biologi som fag, og endelig fra matematikere, der jo
har humanistiske/saml.v. fag.
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Det fremgår af tallene i skemaerne, at der af og til mangler en eller to pot.
Dette skyldes for det første afrundingen til hele procent og for det andet
fejlbesvarelser fra eleverne, således at en elev har svaret „umuligt“ på et
spørgsmål. Han indgår da i antallet, men hans svar er ikke med i nogen
rubrik.

Kort sammenfatning af nogle hovedtendenser i undersøgelsesresultatet
Hvad fortæller undersøgelsen os om studieugen 1975, hvor meget tør man
udlede af det omfattende talmateriale? Det afhænger nok af, hvem man er.
Statistik er tal, og tal er tilsyneladende objektive størrelser; men dels er
holdningsmåling i sig selv behæftet med stor usikkerhed, dels har tal her
som altid den lumske egenskab, at de taber i objektivitet i takt med, at de
bliver brugt til noget. Et materiale som det foreliggende vil ganske givet
kunne levere stof til vidt forskellige, måske modstridende slutninger, alt af
hængigt af brugerens forhåndsforventning og engagement.
Vi vil i det følgende nøjes med at sammenfatte, stort set ukommenteret,
nogle hovedtendenser i undersøgelsesresultatet - vel vidende, at udvælgelsen
af disse i sig selv indebærer en art vurdering og afstå fra den fristende
opgave at fundere over og diskutere, hvorfor det er, som tallene siger, og
hvordan det eventuelt kan gøres bedre.
Forarbejde og forberedelse til studieugen

Hvad angår det meget tidkrævende forarbejde til studieugen, viser under
søgelsen, at ca. 'F af eleverne i større eller mindre omfang har taget del i
planlægningsarbejdet (I 2). Endvidere har ca. Vs forberedt sig til ugen ved at
læse uddelt artikelmateriale. Af interesse er det her, hvad detailundersøgel
sen viser, at kategorierne sproglige og 1 g har været mere aktive i forarbejdet
end de øvrige grupper (Il Al og II Bl). I den individuelle forberedelse
(artikellæsning) ligger de yngre gymnasieklassers indsats højere end for 3 g
(II B 2). Groft sagt: på disse områder er for gymnasiet den laveste aktivitet
at finde hos 3 g matematikere, den højeste hos 1 g sproglige.
Elevernes emnevalg

Et af studieugens formål er at give deltagerne mulighed for at arbejde
sammen på tværs af de faggrænser, som præger skolens hverdag. Undersø
gelsen viser, at eleverne i ret høj grad har valgt emnegrupper uden for
deres eget fagområde, og desuden, at ca. 2/s har valgt emner fra mere end
én emne-gruppe.
Elevernes vurdering af balancen i studieugens fællesarrangementer og dens
holdningspåvirkning; elevernes mening efter studieugen om energipolitik

Et af de væsetligste, ja måske det væsentligste spørgsmål for undersøgelsen
at få besvaret er: hvorledes vurderer eleverne balancen i ugens arrangemen
ter og dens holdninigspåvirkning, der, arten ufortalt, nødvendigvis må udgå
fra en uges beskæftigelse med et så aktuelt emne: og, i sammenhæng hermed:
hvordan indgår ugen rent faktisk i deltagernes meningsdannelse om energi
politik? Sagt på en anden måde: har studieugen i praksis levet op til en af
sine vigtigste pædagogiske målsætninger: „At lade eleverne møde mange for
skellige synspunkter og holdninger til emnet, for derigennem at oparbejde
en kritisk holdning hos dem og at gøre dem problembevidste“. Spørgsmålet er
ikke bare væsentligt, men også særdeles vanskeligt at håndtere i en under
søgelse, fordi det, som her skulle måles og vejes, egentlig er umåleligt.
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I vurderingen af fællesarrangementernes balance m. h. t. lor/imod a-kraft
finder 43 %, at der har været en passende balance, 28% mener, der har
været slagside mod a-kraft, 18% mener slagside for, og 9% ved ikke.
Hvorledes har studieugen påvirket elevernes holdning til anvendelse af
a-kraft? I besvarelsen af dette spørgsmål siger godt halvdelen (52 %), at de
ikke er blevet påvirket i nogen bestemt retning, mens ca. ’/s er blevet på
virket i retning af en mere negativ holdning til a-kraft og 12% i retning
af en mere positiv.
Om sammenhængen mellem elevernes vurdering af balancen i ugens ar
rangementer og dens indflydelse på deres egen holdning til energipolitik er
det svært at sige noget holdbart. Rent kvantitativt er der tilnærmelsesvis
overensstemmelse mellem antallet af dem, som finder en passende balance i
fællesarrangementerne, og dem, som ikke føler sig påvirket i nogen bestemt
retning; men det er nok tvivlsomt, om der består en enkelt, mekanisk årsags
sammenhæng mellem de to tal (43 %, 52 %).
Af umiddelbar interesse er elevernes mening efter ugen om energipolitik.
Her mener ca. halvdelen (47 %), at a-kraft bør anvendes i én eller anden
sammenhæng, mens resten finder, at vi helt skal se bort fra a-kraft og satse
på at udvikle alternative energiformer.
Bagklog kan man sige, at denne sidste meningsmåling ville have været
mere spændende, hvis den kunne sammenholdes med en tilsvarende måling
før studieugen; men en sådan eksisterer ikke.
I mangel herpå kan det måske have interesse at studere detailskemaerne
II Dog II E.
Det viser sig her, at de grupper, som har været mest aktive i forarbejdet
til studieugen i højere grad end gennemsnittet har været påvirket i retning
af negativ holdning til a-kraft. Den gruppe, som har tilkendegivet høj grad
af artikellæsning, har til gengæld en overvægt i tilslutning til anvendelse af
a-kralt som overgangsløsning indtil evt. alternative energiformer er ud
viklet.
Over for undersøgelsesresultatet som helhed må tages det forbehold, at det
er baseret på et relativt beskedent materiale (412 besvarelser).
Endvidere har der af praktiske grunde været grænser for, hvor stor
nuancering af synspunkterne man har kunnet lægge op til gennem de stillede
spørgsmål, og det har næppe kunnet udgås, at der i de undertiden lidt hånd
fast udformede spørgsmål har ligget en vis styring al svarene.
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FORHOLDET TIL OFFENTLIGHEDEN
En vigtig side af studieugen var forholdet til offentligheden. I kraft
af emnets almene og aktuelle karakter var det naturligt at lade arran
gementet åbne sig mod den lokale befolkning som et led i den folke
oplysning, der er så påkrævet på dette felt. Fra Handelsministeriets
Energioplysnings-udvalg opnåede skolen økonomisk støtte til gennem
førelsen af den offentlige høring torsdag aften, og der blev annonceret
fri adgang for interesserede til samtlige indslag med foredragsholdere
og debattører udefra:
10 SKIVE FOLKEBLAD - FREDAG DEN 7. FEBRUAR 1975

SKIVE GYMNASIUMS STUDIEUGE

»ATOMALDEREN«
man. d. 10.2. til lør. d. 15.2.
Ugen igennem er der offentlig adgang
lil folgende arrangementer:

FOREDRAG:
Tirsdag: 12.00-13.45 iden store sal
»KERNEENERGI« v. prof Wandel. Arhus Universitet

Onsdag: 8.00-9.45 i den store sal
»KERNEVABENTEKNOLOGI. DANMARK OG NATO«
v. oberstlojtnant Sverre Hansen, Karup
10.00-11.45 i den storesal
»ATOMVÅBNENES ROLLE I DANSK POLITIK OG
KAMPAGNEN MOD ATOMVABEN.v lektor
Klaus Jorgensen, Odense Universitet
13.00-13.30 i den lille sal
»DET DANSKE CIVILFORSVAR« v. sektionschef
Meyer, civilforsvaret
Torsdag: 12.00-12.50 i den store sal
»ENERGIFORBRUG. ENERGIRESERVER. ENERGIPOLI
TIK«
v lektor Henry Nielsen. Arhus Universitet
13.00-13.50 i den store sal
»ALTERNATIV ENERGI - SOL OG VIND« v. lektor
Bent Sorensen. Niels Bohr Instituttet
Fredag: 12.00-13.45 i den store sal
»VORT ANSVAR FOR FREMTIDEN« v. prof.
Anders Munk

OFFENTLIG HØRING:
Torsdag: 19.00-22.00 i den store sal
Panel:
lektor Henry Nielsen, Arhus Universitet
civilingeniør Heinz Hansen. Riiso
lektor Bent Sørensen. Niels Bohr Instituttet
civilingeniør Hjertholm, ELSAM
Sigfried Christiansen OOA
(Org. til Oplysning om Atomkraft)
civilingeniør Lone Dybkjær, Det radikale Venstre samt yder
ligere en politiker, udpeget af miljöministeriet.
Forløb:
19.00-20.30: spørgsmål fra salen
20.30-21.00: pause — kantinen åben
21.00-22.00: debat mellem paneldeltagerne

UDSTILLING:
Lørdag: 10 00-14.00 på skolen
»ATOMALDEREN« v elever og lærer på Gymnasiet .

GRATIS ADGANG HELE UGEN

Hertil kom at man med baggrund i den netop stedfundne indoktrine
ringsdebat fandt det værdifuldt at give offentligheden indblik i et
pædagogisk eksperiment, der som sit centrale punkt havde den fri og
kritiske meningsdannelse omkring et aktuelt og væsentligt samfunds
problem.

Det var derfor med nogen betænkelighed, man på studieugens første
dag registrerede Skive Folkeblads sensationsprægede omtale af ar
rangementet:
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Livsfarlig strålin g
på Skive gymnasium
650 elever i sprængstoffyldl emneuge om atomkraft
En dødsensfarlig beholder står
frit fremme på en gang på Skive
gymnasium. De eneste sikker
hedsforanstaltninger. der er
truffet, er et reb, der er ud
spændt i små to meters afstand.
Beholderen indeholder ra
dium, der udstråler radioaktivi
tet. Den bruges i denne uge til at
vise, hvordan de radioaktive
stråler kan deformere planter
under opvækst. Strålingen kan
også deformere menneskeligt
væv, og strålerne er især farlige
for born, unge og gravide.
— Når man arbejder tæt ved

beholderen, modtager man en
stråling der kan odelægge men
neskeligt væv, og vi må kun ar
bejde ved beholderen med bly
forklæde i kortere perioder, si
ger adjunkt i biologi, Svend Bi
chel, Skive gymnasium. Vi har
forbudt eleverne at arbejde med
radium-beholderen, men selv
udenfor indhegningen modtager
man en bestråling, som ligger
lige i overkanten at det tillade
lige.
— Alligevel vil jeg mene, at
det er forsvarligt at have behol
deren stående frit. For at mod

tage en farlig dosis skal vi op gul sennep. Det er tydeligt — og
holde os længe ved beholderen.
ret uhyggeligt — at se hvordan
Beholderen med det farlige denne voldsomme bestråling
stof er et centralt led i den høj har ødelagt frøenes spireevne.
aktuelle uge om atom-kraft,
Kun gul sennep synes aldeles
gymnasiet kører i denne uge. I upåvirket af en bestråling, der
beholderen ligger nogle karse ligger flere hundrede gange
frø, som udsætfes for en meget over den for mennesker døde
stærk og langvarig bestråling, lige grænse. De vokser bravt,
Tiden vil så vise, hvorledes dis mens ærterne tilsyneladende
se bestrålede karsefrø opfører skranter noget.
Forsøgene er meget spænden
sigFra
atom-forsøgsstationen ' de, og kan beses på lørdag, når
Risø har gymnasiet modtaget * gumnasiet holder åbent hus.
nogle meget strækt bestrålede
spirer af byg, ærter, tomater og

Adjunkterne Thorkild Skjeldborg og Svend Bichel drysser de bestrålede karsefro ud på et vat-underlag
Nogle af froene er spirede, andre stadig i dvale, og i lobet af nogle dage vil det vise sig. hvordan ra
dioaktiviteten indvirker på organismer under opvækst Der kan drages en direkte parallel mellem
spirende karsefro og unge mennesker.

Samtidig med, at denne opsætning vakte adskillig munterhed, frygtede
man at debatten skulle tage en skæv retning — og de to faglærere
skyndte sig at rykke ud med et dementi:
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//. t. is

Breve til Folkebladet

Misforståelse om stråling
Dementi af »Livsfarlig stråling
på Skive Gymnasium«:
Mandag 10/2 kunne man på for
siden af Skive Folkeblad og i en
større artikel inde i bladet, læse
om »livsfarlig stråling på Skive
Gymnasium«. Den livsfarlige
stråling skulle komme fra en
beholder, der stod frit fremme,
kun afskærmet af nogle snore.
Videre skulle vi have udtalt, at
man selv uden for afspærringen
skulle modtage strålingsmæng
der, der lå i overkanten af det
tilladelige.
Disse oplysninger beror på en
beklagelig misforståelse mel
lem journalisten og os, og i den
anledning skal vi kort redegøre
for de faktiske forhold:
Det skal straks fastslås, at
der ikke findes nogen utilladelig
stråling på Skive Gymnasium (og da slet ikke livsfarlig!). Både
opstilling og strålingskilden er
af en sådan art, at der uden for

afspærringen er mindre stråling
fra kilden end der i forvejen er
fra omgivelserne (vægge, gulve
etc.). Helt inde ved kilden er
strålingen lidt over den, ekstra
ordinært lave, grænse, myndig
hederne
har
fastsat
for
skoleelever, og som følge deraf
må eleverne ' ikke arbejde inde
ved kilden — og derfor afspær
ringen. På skolen har vi endvi
dere den praksis, at de, der må
arbejde ved kilden (lærere), ta
ger blyforklæder på, for derved
at vise eleverne, at det altid er
fornuftigt, at begrænse strålin
gen så meget som muligt —
også selv om den i forvejen er
tilladelig.
Samtidig med, at vi er nødsa
get til at korrigere artiklen, vil
vi dog gerne tilføje, at vi ud
mærket forstår, at sådanne
misforståelser kan opstå i en
lang samtale med mange men
nesker om ret uvante og ikke let

tilgængelige
emner.
Under
samtalen var der i andre forbin
delser (nemlig stråling fra
Risø) tale om livsfarlige doser
— men vi har naturligvis ikke
muligheder for utilladelige be
strålinger i skolerne, der jo er
underkastet
Sundhedsstyrel
sens meget strenge regler og
godkendelser, samt kontrol.
Sådanne misforståelser er
forklarlige og lader sig let rydde
af vejen — og måske kan der
endda komme det gode ud af
det, at vi får stort besøg ved
Gymnasiets »åbent hus«-arrangement på lørdag og til de
øvrige offentlige møder. På lør
dag kan udstilling og forsøg be
ses — og man kan stille spørgs
mål til tilstedeværende lærere
og elever.
Med venlig hilsen
Thorkild Skjelborg og Svend
Bichel
adjunkter

At betænkeligheden ikke var uden grund, erfarede man, da regional
radioen omgående greb sensationen. Indslaget gav imidlertid plan
lægningsgruppen god mulighed for både at korrigere misforståelserne
og at redegøre for studieugens videre intentioner — og interview’eren
benyttede i øvrigt lejligheden til at orientere lytterne om den offent
lige høring. En lignende forskydning fra sensation til information kan
iagttages i avisindslagene - og således fik altså episoden en vis re
klameeffekt:
Kvalitet og alsidighed blev i planlægningen fastlagt som de af
gørende kriterier for den saglige problembelysning - disse principper
blev forsøgt efterlevet både i de internt udarbejdede oplæg til gruppe
arbejde og i fællesarrangementerne med gæster udefra. De to prin
cipper skulle stå deres prøve ved den offentlige høring torsdag aften og som det fremgår af annonce og avisfoto var det lykkedes at eta
blere et panel omfattende såvel forskere og teknikere som debattører
og politikere, med forskellige holdninger repræsenteret. Adskillige
borgere mødte frem og tog del i debatten på linje med skolens elever
og lærere. Spørgelysten kunne tyde på et behov for arrangementer af
denne karakter. Panelet forstod sin pædagogiske opgave og sikrede
med sin samlede erfaringsbaggrund en vidtspændende og nuanceret
debat.
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Der blev lyttet opmærksomt på de sagkyndiges svar, og samlet kan det siges om debatten, at det
»mystiske« ligesom blev taget ud, og man droftede realiteterne — de kradsborstige realiteter.

ORGANISATIONIN Til CiviÜNGENl>Rj
OFtYSNIWG nn AM- Det RADISE VM VEN ST
kPAF

lArøUNKT .

ni

Panelets anden halvdel. Den eneste der ikke er navngivet er manden på højre fløj, adjunkt Ebbe Kühle,
der var ordstyrerens bisidder.

At ugens foredrag og panel-høringen indgik virksomt i den interne
meningsdannelse på skolen, fremgår tydeligt af mange studieuge
produkter - jævnfør citatmosaikken i det foregående. Nogen debat i
form af læserbreve i den lokale presse gav arrangementerne imidlertid
ikke anledning til — måske på grund af problemernes teknisk kompli
cerede karakter. Men en uges tid efter høringen tog Skive Folkeblad
cn vigtig side af sagen op, i form af en kommentar på lederplads, som
knytter forbindelse til den igangværende politiske beslutningsproces med redaktionens tilladelse her aftrykt i sin helhed:
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Atomkraft - eller hvad?
Atomforsøgsstationen på Risø har
årlige statsbevillinger på 100 mill,
kr., mens det offentlige næsten in
tet ofrer på forskning af alternati
ve energikilder. Denne oplysning
blev givet under atomkrafthørin
gen i forbindelse med Skive gym
nasiums studieuge om atomalde
ren. Dette misforhold bør rettes, og
folketingets forskningsudvalg må
være den nærmeste til at tage sa
gen op.
Endnu mangler folketinget at af
give det politiske ja eller nej til, om
der skal opføres atomkraftanlæg i
Danmark. Uanset udfaldet af den
ne afgørelse, vil der i hvert fald gå
15-20 år, før atomkraftanlæg kan
yde et væsentligt tilskud til den
danske energiforsyning.
Det betyder; at der under alle for
hold er behov for at udvikle nye
energikilder. Olie og naturgas tør
ingen satse på i det lange løb — hel
ler ikke selvom fundene i Nordsøen
overstiger de mest optimistiske
forventninger. Der skal findes an
dre energikilder.
I mange år har den fredelige ud
nyttelse af atomenergien fået lov at
udvikle sig uden større offentlig op
mærksomhed. Oliekrisen ændrede
denne situation. Den udløste dels et
pågående krav om en fremskyndet
udnyttelse af atomenergien — her
hjemme især repræsenteret af el
værkerne. Og dels en indædt oppo
sition mod denne tanke med henvis
ning til, at de sikringsmæssige,
økonomiske og miljømæssige pro
blemer er uklare.
Offentligheden har meget svært
ved at håndtere disse problemer.
Holdningerne virker ofte mere
følelsesladede end indsigtsfulde,
men da forslagene til placering af
eventuelt kommende danske atom
kraftværker blev offentliggjort, vi
ste ingen af de udpegede områder
begejstring for tanken.
At el-værkerne presser på for at
få opført atomkraftværker, er helt
legalt. Men det er en økonomisk
stærk pressionsgruppe. Heroverfor
står en spredt opposition, der er
praktisk taget uden økonomiske
midler. Det kan diskuteres, om det

offentlige bør yde økonomisk støtte
til den noget agitatoriske oplys
ningsvirksomhed. der er i gang
imod atomkraftværker. Det skal
dog indskydes, at skatteyderne
som forbrugere i forvejen er med
til at betale kampagnen for atom
kraftværker gennem de koncessio
nerede el-selskaber.
Men at det offentlige er forplig
tet til at yde rimelige tilskud til for
skning af alternative energimulig
heder er der ingen tvivl om. Hver
ken offentligheden eller folketinget
kan i ramme alvor tage stilling til
atomkraft-spørgsmålet, hvis ikke
der er gjort forsvarlige forsøg på
at klarlægge de alternative mulig
heder. Der kan her eksempelvis
være tale om vind-, sol- og vand
energi. Når skeptikere nærer så
ringe tro til, at alternative energi
kilder er noget værd, kan det i høj
grad skyldes, at der praktisk taget
intet er ofret for at få dette forhold
belyst.
Den samlede sum af menneske
lig viden øges eksplosivt i disse år,
men det er klart, at tempoet må
være begrænset indenfor de forsk
nings-områder, hvor man ingen
midler har at forske for.
De fleste ville have anset det for
en forrykt tanke, hvis man for 20 år
siden havde påstået, at de første
mennesker indenfor et forholdsvis
kort åremål ville blive landsat på
månen. Nar det alligevel skete4.
skyldtes det udelukkende fantasti
ske forsknings-investeringer.
Der er tusindfold mere grund, til
at ofre midler på at få klarlagt
fremtidens
energi-muligheder.
Det er ikke et nationalt prestige
projekt men et helt afgørende
spørgsmål om den samlede menne
skeheds fremtidige livsvilkår.
Så omfattende skal opgaven selv
sagt ikke opstilles for folketingets
forskningsudvalg. Men det skylder
både folketinget og offentligheden,
at der ikke blot skal siges ja eller
nej til atomkraftværker. For det er
intet reelt valg. Atomkraften må
stilles overfor de andre mulighe
der, og de må klarlægges seriøst,
før man går til en afgørelse.
arn

(Skive Folkeblad 19. 2. 75)
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Atomudstillingen gav indtryk af ugens aktiviteter og af rammerne
omkring dem. Den spændte fra en fysisk-biologisk afdeling - med
plakatfrise, lysbilledforedrag og forsøgsopstillinger - til en kunst
udstilling omfattende dels elevprodukter, dels en fyldig samling af
Palle Nielsens apokalyptiske grafik. - Stor interesse samlede sig om
strålekilden!
llllllUllttlllllUlUUllllHIIlllllllll SKIVE FOLKEBLAD — MANDAG DEN 17. FEBRUAR 1975

300 SÄ ATOMUDSTILLING. Skive gymnasiums studieuge om atomalderen sluttede lordag med
stor udstilling. Den skildrede atomalderen på mange måder. Mange enkeltheder på udstillingen b
eleverne selv lavet. Der var omkring 300 besogende.

havde gæstespillet med
professionel slagkraft,
kunne nu skolens eget
revyhold med succes
indbyde til en veloplagt
Forløbet sluttede som det
startede - med satirisk
revy. Men hvor førhen
Jomfru Ane Teatret
forestilling.

I forbindelse med Skive Gymnasiums
studieuge om Atomalderen
opføres fredag d. 28/2 kl. 19.30 en

ATOMREV
Program:
1 Atommesse. (Skolekore’ /
le).
2. Atomballet. (Musik
Christensen).
.
3. Atomrevy (me' /
Leif Panduro, ' /
ugens revyr
Entre 3 klen.
Fors

& 4

(o'

°' (2»& tf C

5

Misforståelse om stråling
Dementi af »Livsfarlig stråling
på Skive Gymnasium«:
Mandag 10/2 kunne man på for
siden af Skive Folkeblad og i en
større artikel inde i bladet, læse
om »livsfarlig stråling på Skive
Gymnasium«. Den livsfarlige
stråling skulle komme fra en
beholder, der stod frit fremme,
kun afskærmet af nogle snore.
Videre skulle vi have udtalt, at
man selv uden for afspærringen
skulle modtage strålingsmæng
der, der lå i overkanten af det
tilladelige.
Disse oplysninger beror på en
beklagelig misforståelse mel
lem journalisten og os, og i den
anledning skal vi kort redegøre
for de faktiske forhold:
Det skal straks fastslås, at
der ikke findes nogen utilladelig
stråling på Skive Gymnasium (og da slet ikke livsfarlig!). Både
opstilling og strålingskilden er
af en sådan art, at der uden for

afspærringen er mindre stråling
fra kilden end der i forvejen er
fra omgivelserne (vægge, gulve
etc.). Helt inde ved kilden er
strålingen lidt over den, ekstra
ordinært lave, grænse, myndig
hederne
har
fastsat
for
skoleelever, og som følge deraf
må eleverne ikke arbejde inde
ved kilden — og derfor afspær
ringen. På skolen har vi endvi
dere den praksis, at de, der må
arbejde ved kilden (lærere), ta
ger blyforklæder på, for derved
at vise eleverne, at det altid er
fornuftigt, at begrænse strålin
gen så meget som muligt —
også selv om den i forvejen er
tilladelig.
Samtidig med, at vi er nødsa
get til at korrigere artiklen, vil
vi dog gerne tilføje, at vi ud
mærket forstår, at sådanne
misforståelser kan opstå i en
lang samtale med mange men
nesker om ret uvante og ikke let

tilgængelige
emner.
Under
samtalen var der i andre forbin
delser (nemlig stråling fra
Risø) tale om livsfarlige doser
— men vi har naturligvis ikke
muligheder for utilladelige be
strålinger i skolerne, der jo er
underkastet
Sundhedsstyrel
sens meget strenge regler og
godkendelser, samt kontrol.
Sådanne misforståelser er
forklarlige og lader sig let rydde
af vejen — og måske kan der
endda komme det gode ud af
det, at vi får stort besøg ved
Gymnasiets »åbent hus«-arrangement på lørdag og til de
øvrige offentlige møder. På lør
dag kan udstilling og forsøg be
ses — og man kan stille spørgs
mål til tilstedeværende lærere
og elever.
Med venlig hilsen
Thorkild Skjelborg og Svend
Bichel
adjunkter

At betænkeligheden ikke var uden grund, erfarede man, da regional
radioen omgående greb sensationen. Indslaget gav imidlertid plan
lægningsgruppen god mulighed for både at korrigere misforståelserne
og at redegøre for studieugens videre intentioner - og interview’eren
benyttede i øvrigt lejligheden til at orientere lytterne om den offent
lige høring. En lignende forskydning fra sensation til information kan
iagttages i avisindslagene — og således fik altså episoden en vis re
klameeffekt:
Kvalitet og alsidighed blev i planlægningen fastlagt som de af
gørende kriterier for den saglige problembelysning - disse principper
blev forsøgt efterlevet både i de internt udarbejdede oplæg til gruppe
arbejde og i fællesarrangementerne med gæster udefra. De to prin
cipper skulle stå deres prøve ved den offentlige høring torsdag aften og som det fremgår af annonce og avisfoto var det lykkedes at eta
blere et panel omfattende såvel forskere og teknikere som debattører
og politikere, med forskellige holdninger repræsenteret. Adskillige
borgere mødte frem og tog del i debatten på linje med skolens elever
og lærere. Spørgelysten kunne tyde på et behov for arrangementer af
denne karakter. Panelet forstod sin pædagogiske opgave og sikrede
med sin samlede erfaringsbaggrund en vidtspændende og nuanceret
debat.
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Der blev lyttet opmærksomt på de sagkyndiges svar, og samlet kan det siges om debatten, at det
»mystiske« ligesom blev taget ud, og man droftede realiteterne — de kradsbørstige realiteter.

Panelets anden halvdel. Den eneste der ikke er navngivet er manden på højre fløj, adjunkt Ebbe Kühle,
der var ordstyrerens bisidder.

At ugens foredrag og panel-høringen indgik virksomt i den interne
meningsdannelse på skolen, fremgår tydeligt af mange studieuge
produkter — jævnfør citatmosaikken i det foregående. Nogen debat i
form af læserbreve i den lokale presse gav arrangementerne imidlertid
ikke anledning til — måske på grund af problemernes teknisk kompli
cerede karakter. Men en uges tid efter høringen tog Skive Folkeblad
en vigtig side af sagen op, i form af en kommentar på lederplads, som
knytter forbindelse til den igangværende politiske beslutningsproces med redaktionens tilladelse her aftrykt i sin helhed:
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Atomkraft - eller hvad?
Atomforsøgsstationen på Risø har
årlige statsbevillinger på 100 mill,
kr., mens det offentlige næsten in
tet ofrer på forskning af alternati
ve energikilder. Denne oplysning
blev givet under atomkrafthørin
gen i forbindelse med Skive gym
nasiums studieuge om atomalde
ren. Dette misforhold bør rettes, og
folketingets forskningsudvalg må
være den nærmeste til at tage sa
gen op.
Endnu mangler folketinget at af
give det politiske ja eller nej til, om
der skal opføres atomkraftanlæg i
Danmark. Uanset udfaldet af den
ne afgørelse, vil der i hvert fald gå
15-20 år, før atomkraftanlæg kan
yde et væsentligt tilskud til den
danske energiforsyning.
Det betyder’, at der under alle for
hold er behov for at udvikle nye
energikilder. Olie og naturgas tør
ingen satse på i det lange løb — hel
ler ikke selvom fundene i Nordsøen
overstiger de mest optimistiske
forventninger. Der skal findes an
dre energikilder.
I mange år har den fredelige ud
nyttelse af atomenergien fået lov at
udvikle sig uden større offentlig op
mærksomhed. Oliekrisen ændrede
denne situation. Den udløste dels et
pågående krav om en fremskyndet
udnyttelse af atomenergien — her
hjemme især repræsenteret af el
værkerne. Og dels en indædt oppo
sition mod denne tanke med henvis
ning til, at de sikringsmæssige,
økonomiske og miljømæssige pro
blemer er uklare.
Offentligheden har meget svært
ved at håndtere disse problemer.
Holdningerne virker ofte mere
følelsesladede end indsigtsfulde,
men da forslagene til placering af
eventuelt kommende danske atom
kraftværker blev offentliggjort, vi
ste ingen af de udpegede områder
begejstring for tanken.
At el-værkerne presser på for at
få opført atomkraftværker, er helt
legalt. Men det er en økonomisk
stærk pressionsgruppe. Heroverfor
står en spredt opposition, der er
praktisk taget uden økonomiske
midler. Det kan diskuteres, om det

offentlige bør yde økonomisk støtte
til den noget agitatoriske oplys
ningsvirksomhed, der er i gang
imod atomkraftværker. Det skal
dog indskydes, at skatteyderne
som forbrugere i forvejen er med
til at betale kampagnen for atom
kraftværker gennem de koncessio
nerede el-selskaber.
Men at det offentlige er forplig
tet til at yde rimelige tilskud til for
skning af alternative energimulig
heder er der ingen tvivl om. Hver
ken offentligheden eller folketinget
kan i ramme alvor tage stilling til
atomkraft-spørgsmålet, hvis ikke
der er gjort forsvarlige forsøg på
at klarlægge de alternative mulig
heder. Der kan her eksempelvis
være tale om vind-, sol- og vand
energi. Når skeptikere nærer så
ringe tro til, at alternative energi
kilder er noget værd, kan det i høj
grad skyldes, at der praktisk taget
intet er ofret for at få dette forhold
belyst.
Den samlede sum af menneske
lig viden øges eksplosivt i disse år,
men det er klart, at tempoet må
være begrænset indenfor de forsk
nings-områder, hvor man ingen
midler har at forske for.
De fleste ville have anset det for
en forrykt tanke, hvis man for 20 år
siden havde påstået, at de første
mennesker indenfor et forholdsvis
kort åremål ville blive landsat på
månen. Nar det alligevel skete4.
skyldtes det udelukkende fantasti
ske forsknings-investeringer.
Der er tusindfold mere grund.til
at ofre midler på at få klarlagt
fremtidens
energi-muligheder.
Det er ikke et nationalt prestige
projekt men et helt afgørende
spørgsmål om den samlede menne
skeheds fremtidige livsvilkår.
Så omfattende skal opgaven selv
sagt ikke opstilles for folketingets
forskningsudvalg. Men det skylder
både folketinget og offentligheden,
at der ikke blot skal siges ja eller
nej til atomkraftværker. For det er
intet reelt valg. Atomkraften må
stilles overfor de andre mulighe
der, og de må klarlægges seriøst,
før man går til en afgørelse.
arn

(Skive Folkeblad 19. 2. 75)

85

Atomudstillingen gav indtryk af ugens aktiviteter og af rammerne
omkring dem. Den spændte fra en fysisk-biologisk afdeling - med
plakatfrise, lysbilledforedrag og forsøgsopstillinger — til en kunst
udstilling omfattende dels elevprodukter, dels en fyldig samling af
Palle Nielsens apokalyptiske grafik. - Stor interesse samlede sig om
strålekilden!
IllllllllllllllllllllIIIlllllllllllllllll SKIVE FOLKEBLAD

MANDAG DEN 17. FEBRUAR 1975

300 SÄ ATOMUDSTILLING. Skive gymnasiums studieuge om atomalderen sluttede lordag med en
stor udstilling. Den skildrede atomalderen på mange måder. Mange enkeltheder på udstillingen havde
eleverne selv lavet. Der var omkring 300 besøgende.

havde gæstespillet med
professionel slagkraft,
kunne nu skolens eget
revyhold med succes
indbyde til en veloplagt
Forløbet sluttede som det
startede - med satirisk
revy. Men hvor førhen
Jomfru Ane Teatret
forestilling.

I forbindelse med Skive Gymnasiums
studieuge om Atomalderen
opføres fredag d. 28/2 kl. 19.30 en

ATOMREVY
Program:
1. Atommesse. (Skolekoret under ledelse af Kjeld Langbal
le).
2. Atomballet. (Musik: Savage Rose, indstudering: Helen
Christensen).
3. Atomrevy (med tekster af Erik Knudsen, Klaus Rifbjerg,
Leif Panduro, Joseph Heller, Sandro Key-Aberg og studie
ugens revygruppe).
Entre 3 kr. Indtægten går til installering af scenelys på sko
len.
Forsalg finder sted tirsdag, onsdag, torsdag i skolens forhal
mellem kl. 11.45-12.10. Desuden kobes billetter fredag af
ten fra kl. 18 30

havde gæstespillet
Jomfru Ane Teatre
med professionel slagkraft, kunne nu
skolens egel; revyhold med succes indbyde
til en veloplagt forestilling.
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KANTATE

1. Vi synger dig:
glædestrommer bag bjerge
støtter af lys over blå fjorde
hvidgrønne havsange
og blafrende sletter med korn.

2. Vi synger om spædbørn
der javier og lugter af mælk
om løbehjul og råb mellem gavle
skovture med bugnende borde,
smaskende frugter
og skvulpende kander med vin,
venlige solblæste huse, åbne og lyse gader
og mennesker på vej hjem.
3. Vi synger sangen ind i dig:
brøl af fryd, vuggesange i mørke
og fællessang under flimrende træer.
Vi synger glæden ind i dig:
boblende lystighed, kaskader af latter
og gavmildt strøede smil.
Vi synger dansen ind i dig:
kraftspring, vejrmøller og leg
på grønne plæner.
Vi synger kærligheden ind i dig:
nænsomhed, varme og højsommerelskov
i frodigt græs.

4. Vi synger kraften selv:
bristende kerner, favnende farver,sole i sol

Demokritos
Empedokles
Galilei

1. Vi synger dig:
bragende skred i horisonten
sodede skyer over svedne marker
endeløs stormflod
og blafrende sletter med ild.

Gassendi
Avogadro
Fermi

2. Vi synger om mennesker
der jamrer og væsker af sår,
om ambulancer og skrig over tage,
bunkers med kvalmende skræk,
fortærende frygt,
og voksende martrende angst,
nedblæste huse, åbne forrevne byer
og mennesker på flugt.

Newton
Einstein
Dalton

Heisenberg
Rutherford
Bohr
protoner
neutroner
protoner etc.

geiger, genese,
genetisk, gnomer
fission
fusion
fission
fusion

10
9
8
"
6
5

3. Vi synger tavsheden ind i dig:
stønnende smerte, forstummnede hvisken
i mørke og klagesang mellem
rygende tomter.
Vi synger sorgen ind i dig:
trøstesløs viden, grædende skyld
og lammende sortnende afmagt.
Vi synger dansen ud af dig:
knoglekvas, visnende muskler
og stivnede fagter i støv.
Vi synger døden ind i dig:
ætsende stråler, helvedes hede,
himmel og jord i aske.

3
2
1
0 4. Vi synger kraften selv:
bristende kerner, favnnede farver, sole i sol.

SKOLENS BIBLIOTEK
Biblioteket har som formål at bistå elever og lærere i skole
arbejdet og er bygget op derefter. Det skulle gerne kunne tjene
som et praktisk og nemt håndbibliotek, en samling bøger som
man naturligt inddrager i arbejdet på stedet.
Hjemlån af bøger er muligt i rimeligt omfang, dog kun gan
ske undtagelsesvis når det drejer sig om leksika, ordbøger og
lignende udprægede opslagsværker.
Hjemlån foregår ved at man selv henvender sig til biblio
tekaren med den bog man ønsker at låne og der lader den regi
strere som udlånt. Hverken lærere eller elever må låne bøger
fra samlingen på biblioteksgangen uden at meddele dette til
bibliotekaren. Hvis en lærer ønsker at benytte en bog i under
visningen i en bestemt time, kan han dog gøre dette uden videre,
men kun såfremt bogen stilles tilbage på hylden umiddelbart
efter timen og samme dag; ellers skal lånet registreres.
Tilbagelevering af lånte bøger sker ved at man afleverer dem
til bibliotekaren, som så sørger for at de bliver anbragt på hyl
derne igen.
Udlånstiden må ikke overskride 1 måned.
Ekspedition af udlån og tilbagelevering af bøger bekendt
gøres ved opslag med angivelse af tid og sted.
Dersom man ønsker at låne en bog med hjem, fordi man skal
lave en opgave eller lignende, bør man lige tænke på at der
måske er andre som kunne have brug for samme bog i samme
anledning. Aftal evt. med disse andre at deles om bogen eller
læs den på skolen. Der er iøvrigt ofte mulighed for at skaffe
et eller flere ekstra eksemplarer gennem Skive Kommunebiblio
tek. Hvis man i en klasse kan se at der er brug for et større
antal eksemplarer af en bestemt bog, er det mest hensigtsmæssigt
om man foretager en samlet bestilling via bibliotekaren.
Når man skal sætte en bog tilbage på hylden, som man har
læst på biblioteksgangen, er det vigtigt at man omhyggeligt
anbringer den der hvor den skal stå ifølge decimalklassesy
stemet. Enhver bog har sin helt bestemte plads i systemet og
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hvis den ikke bliver stillet netop dér, kan andre ikke finde den,
når de har brug for den. Derfor sørg for at sætte dig ind i deci
malklassesystemet hvis du ikke allerede kender det.
Kartoteket er bibliotekets hjerte. Det er vigtigt for en hen
sigtsmæssig udnyttelse af bogbestanden at man hurtigst muligt
lærer at bruge det. Alle bøger er på forskellig vis registreret
her, og da ikke alle bøger er opstillet på selve biblioteksgangen,
men nogle står i diverse fagdepoter, er kartoteket det eneste
virkelig fornuftige sted at begynde at gå på jagt hvis man skal
have fat i noget bestemt litteratur. Systemet hvorefter kartotek
og bogbestand er opstillet, er i princippet det samme som det
der benyttes på almindelige biblioteker.
1 tilknytning til bogbestanden findes også et udvalg af aviser
og tidsskrifter. Læsning af disse skal ske i umiddelbar nærhed
af avis- og tidsskriftshylden. De må ikke tages med hverken i
kantinen eller på lærerværelset. Straks efter brugen skal de
lægges tilbage på hylden.
Udbygningen af bogbestanden og nytegning eller annulle
ring af abonnementer på aviser og tidsskrifter foregår efter be
slutning i de enkelte faggrupper, samt i nogle tilfælde i lærer
rådet. Alle på skolen er velkomne til at bidrage med forslag.
I det forløbne år har der været en del blæst omkring biblio
teket og dets placering. Den meget åbne opstilling vi har forsøgt
at have med bøgerne placeret rundt om hele Stengården har
ikke været nogen succes. Selvom det nok skabte ganske hensigts
mæssige og rare nicher til gruppearbejde, viste det sig umuligt
at holde orden i biblioteket. Dette forsøger man nu at råde bod
på med en mere kompakt og mindre åben opstilling. Endvidere
flyttes en del bøger som tidligere har stået på biblioteksgangen,
ud i fagdepoterne i det omfang som de enkelte faggrupper fin
der det formålstjenligt.
Jon Lindhardtsen
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AF SKOLENS DAGBOG
1974:
12. august: Skolen begynder efter ferien.
19. september: Regionsstævne Thisted.
20. september: 2 Q ekskursion Aalborg Kunstmuseum under le
delse af adjunkt Peter Cordes.
3. oktober: Fodbold mod Struer i Struer.
4. oktober-11. oktober: Ekskursionsrejser til udlandet:
2 a i Paris med adjunkt Søren Thorsøe-Jacobsen.
2 b i London med adjunkt Ida Christiani.
2 c i Paris med adjunkt Sonja Uhrenholdt.
2 x i Paris med adjunkt Bente Kier Jepsen.
2 y i Paris med adjunkt Jens Frese.
2 z i Paris med Mette Munk.
2 u i London med adjunkt Knud Kramshøj.
9. oktober-11. oktober: 3 g ekskursion til København under le
delse af adjunkt Jørgen Frydenlund, adjunkt Kirsten Zacho,
adjunkt Marianne Espegaard, adjunkt Torben From, time
lærer Hans Jørgen Hviid, adjunkt Kjeld Langballe.
10. oktober: 1 a og 1 y på ekskursion til Moesgaard museum og
Fyrkat med adjunkt Morten Lund.
28. oktober: Fællestime: Jomfru Ane Teatret opfører Atom
slagstykket.
30. oktober: Fodbold i Skive mod Holstebro Gymnasium.
30. oktober: Volleyball for piger i Skive mod Holstebro Gym
nasium.
4. november: Fodbold i Skive mod Viborg.
6. november: 3 a på ekskursion til Sallings kirker under led
sagelse af adjunkt Marianne Espegaard.
7. november: Korstævne i Skive under ledelse af adjunkterne
Kjeld Langballe og Marie Christensen.
11. november: Forældremøde 1 g.
14. november: Forældremøde 2 og 3 g.
18. november: 2 PQR ekskursion til Vesterhavet med adjunkt
Svend Bichel.
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19. november: 1 x, 1 r ekskursion til Moesgaard museum og
Fyrkat med adjunkt Peter Cordes.
28. november: Fællestime: Rødstrømperne.
1975:
17. januar: 2 N ekskursion Hjarbæk og Vejlerne med adjunkt
Svend Bichel.
17. januar—19. januar:! g ekskursion til København med adjunkt
James Scott-Fordsmand.
27. januar: Orienteringsmøde for nye 1 g’ere.
28. januar: Basketball for drenge i Holstebro.
29. januar:Orienteringsmøde for nye 1 HF’ere.
29. januar: Russiskholdene ekskursion Århus Teater: Tre søstre
af Tjekow.
31. januar: Volleyball for drenge i Holstebro.
4. februar: Studieorienterende møde for 1 og 2 HF samt 2 og 3 g.
6. februar: Ekskursion Aalborg Kunstmuseum for 3 a og 3 x med
adjunkt Marianne Espegaard.
10. -15. februar: Studieuge: Atomalderen.
18. februar: Håndbold i Randers mod Randers Gymnasium.
21. februar: Ekskursion Aalborg Teater for 2 z: Dødsdansen,
Strindberg under ledsagelse af adjunkt Peter Cordes.
25. februar: Fællestime: Den danske Kvartet.
6. marts: Håndbold i Randers mod Randers Statsskole.
6. marts: Ekskursion til Vesterhavet med 3 c og 3 x og adjunkt
Svend Bichel.
7.-9. marts: Ekskursion til København med 2 c og adjunkt James
Scott-Fordsmand.
7.-10. marts: Ekskursion til Berlin for 1 x (tysklæsende) med
adjunkt Fritz Hall.
11. marts: Ekskursion 3 b og 3 z til Vesterhavet med adjunkt
Svend Bichel.
14. marts: Eskursion Harboøre med 3 a og 3 y og adjunkt Lise
Pedersen.
17. marts: 2z på ekskursion til Harboøre med lærer Hans
Givskov Dein.
7. april: 2 u på ekskursion til Harboøre med lærer Hans
Givskov Dein.
7. april: Fællestime: Dagmar Andreasen om kvinder på fabrik.
14. april: 1 a ekskursion til Harboøre med lærer Hans Givskov
Dein.
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15. april: Skolens kor deltager i forårskoncert på Struer Gym
nasium under ledsagelse af adjunkterne Kjeld Langballe og
Marie Christensen.
16. april: 2 N ekskursion til Harboøre og Tipperne med adjunkt
Svend Bichel.
17. april: Skolens kor deltager i forårskoncert på Viborg Amts
gymnasium under ledsagelse af adjunkterne Kjeld Langballe
og Marie Christensen.
21. april: I b ekskursion til Harboøre med lærer Hans Givskov
Dein.
28. april: 1 c ekskursion til Harboøre med lærer Hans Givskov
Dein.
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DIVERSE MEDDELELSER
Bøger. Eleverne skal i bøgerne på den på bindets inderside
stemplede mærkat skrive navn, klasse og årstal. Alle bøger skal
indbindes forsvarligt. Mishandlede og bortkomne bøger skal
erstattes. Det er kun tilladt at skrive eller strege i bøgerne efter
faglærerens diktat.
Fritagelse for legemsøvelser. Elever kan efter skriftlig anmod
ning fritages helt eller delvis for én uge ad gangen, dog højst
i 4 sammenhængende uger. Fritagelse ud over 4 uger kan kun
opnås efter fremlæggelse af lægeattest på en af skolen udleveret
blanket. Attesten sendes af udstedende læge til skolens kontor:
Udgiften til lægeattesten afholdes af hjemmet.
For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser, gæl
der som almindelig regel, at de skal overvære timerne. Ved
fritagelse ud over 4 uger træffer skolen, eventuelt efter forhand
ling med elevens hjem, bestemmelse om, hvordan timerne skal
anvendes.

Adresseforandring, ændring af telefonnummer, navneforandring
m. m. må straks meddeles skolen.

Udmeldelse må ske skriftligt.
Penge og andre værdisager må ikke efterlades i overtøj, tasker
o. lign. - Skolen har ingen tyveriforsikring, der dækker.
Ferier og fridage i skoleåret 1975/76
Mandag den 20. oktober til fredag den 24. oktober: Efterårs
ferie.
Mandag den 22. december til fredag den 2. januar: Juleferie.
1976:
Mandag den 12. april til tirsdag den 20. april: Påskeferie.
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 21. juni til fredag den 6. august: Sommerferie.
(De nævnte dage medregnes).

9.3

Det nye skoleår begynder mandag den 11. august 1975. Eleverne
møder kl. 10,00 i skolens festsal.
Samme dag indkaldes til lærermøde kl. 8,30.
Skive Gymnasium i juli 1975.
Jens Lund
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