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Telefon: (03 925) 650.

Kontoret er åbent ugenes 5 første dage kl. 8—13.

Rektor træffes på skoledage kl. 11—12 samt efter aftale.

Privatadresser:

Rektor Ole Bostrup, Strandvejen 9. Telf. (03 925) 475.

Inspektor V. Kjellberg Christensen, Rødbyvej 58.
Telf. (03 925) 3034.
Kontordame, fru Anne Marie Koch, Strandvejen 24 A.
Telf. (03 925) 471.

Skolebetjent K. Nielsen, Tårsvej 53.

Studievejleder, lektor P. L. Offer Andersen, Rosenvænget 21, 
Telf. (03 925) 1412.

Erhvervsvejleder, lektor Marius Hansen, Svingelsvej 71.
Telf. (03 925) 1144.
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6 .-2.-70. Kortfilmaften med lektor Ole Ørnsholt.
10 .-2.-70. Borgmester, folketingsmand Erhard Jakobsen udspørges 

ved et stort eftermiddagsmøde i aulaen af publikum samt et 
spørgepanel bestående af: Jesper Bøgh, Erik Henningsen, Flem
ming Mortensen og Bo West Pedersen.

12 .-3.-70. Særforestilling i Søllested Bio. »Med koldt blod« vises.
24.-3.-70. Særforestilling i Søllested Bio. »Playtime« vises.
30.-4.-70. Særforestilling i Søllested Bio. »Brandmænd i fyr og 

flamme« vises.
18.-4.-70. Forårsfest: Blomsterfest. Peruna Jazzmen samt gymnasiets 

entertainere underholder.
20.-6.-70. Studenterbal.

Indeværende skoleår er jubilæumsår for Nakskov Gymnasie- 
forening. Foreningen havde torsdag den 27. november virket på 
Nakskov Gymnasium i 35 år. Det er en ret anseelig alder for en 
forening, som netop i sit jubilæumsår har vist sig så levedygtig som 
aldrig før.

Gymnasieforeningen har, som det ses af vedstående dagbogs
afskrift, i år arrangeret ting af højst forskellig karakter, og vi har 
søgt at gøre foreningens virke så alsidigt som muligt, for derigen
nem at aktivisere alle medlemsgrupper.

At dette er lykkedes, og at Gymnasieforeningen har fundet sin 
plads på gymnasiet som en rekreativ og kulturel faktor, ses af 
medlemstallet og den store tilslutning, arrangementerne har nydt 
både fra lærer- og elevside.

Principielt bør man ikke fremhæve et bestemt arrangement på 
bekostning af andre, men jeg mener, at Gymnasieforeningens jubi
læumsrevy bør nævnes, idet der her gives et eksempel på, at 20—:30 
elever selvstændigt kan arbejde sammen om en fælles opgave og 
frembringe et yderst acceptabelt resultat. Noget, der måske kan mane 
til eftertanke i tidens generelle debat om gymnasiets fremtidige 
struktur!

Gymnasieforeningens bestyrelse har i sit daglige virke nydt støtte 
fra alle sider, og jeg vil rette en tak til alle, der har sluttet op 
om vores arbejde for at gøre Nakskov Gymnasieforening til en virk
som og handlekraftig faktor på gymnasiet.

Kim Møreb Jacobsen, formand.
Galleri 1 stk.

Også i år lykkedes det at oprette »Galleri 1 stk.«. Vi kunne spore 
en stigende interesse og aktivitet i gruppen, hvilket må tilskrives 
Lagoni, som hjalp os med råd og dåd. »Tak, Lagoni!«

1 stk.
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Vestlollands Teaterkreds

I lighed med tidligere år har vi på skolen haft et godt sam
arbejde med Vestlollands Teaterkreds. I sæsonen 1969/70 solgtes 
i alt 403 billetter til elever fra skolen. Dette antal er fordelt på 6 
forestillinger. Dette er en nedgang i billetsalget sammenlignet med 
sidste år. Den nye ordning, hvor man må tegne sig for 6 forestillin
ger på én gang, har sikkert været en af årsagerne til denne nedgang.

Tak til elever og rektor for samarbejdet i det forløbne år.

Lisbeth Kaaber, 3b.

Ordensreglement

1. Alle elever skal møde i god tid. En elev er kommet for sent, 
hvis han ikke er parat til at følge undervisningen, når timen 
begynder. Elever fra oplandet får før og efter skoletid anvist 
opholdslokaler.

2. Eleverne har pligt til at rette sig efter skolepatruljernes anvis
ninger.

3. Cykler må kun stilles på cykelpladsen på Elvej. Stativerne langs 
den store gymnastiksal er forbeholdt elever fra andre skoler, 
som skal i svømmehallen eller til skolelægen.

Cykling i skolegården er ikke tilladt.
4. Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i almindelig

hed kun sygdom. Når en elev har forsømt skolen, skal han 
første skoledag medbringe en af forældre eller værge under
skrevet meddelelse om forsømmelsens årsag og varighed. Stræk
ker forsømmelsen sig over mere end en uge, skal det meddeles 
skolen, hvorfor eleven er udeblevet.

Forsømmelser i anden anledning end sygdom må kun finde 
sted med rektors forud indhentede tilladelse. Skriftlig anmod
ning herom med angivelse af årsagen afleveres senest dagen før. 
Dette gælder også fritagelse for enkelte timer, ekskursioner og 
andre aktiviteter, der er et led i undervisningen. Af hensyn til 
skolearbejdet henstilles det til forældrene kun i ganske særlige 
tilfælde at bede eleverne fri.

Elever over 18 år eller sådanne, som har indgået ægteskab, 
kan selv underskrive meddelelser om forsømmelser på grund af 
sygdom samt ansøgninger til rektor om fritagelse for undervis
ningen. Skolen er i særlige tilfælde berettiget til at kræve disse 
erklæringer dokumenteret, f. eks. ved lægeattest.

Fritagelse for gymnastik ud over en uge kan ifølge ministe
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riets cirkulære af 5. maj 1916 kun tillades i henhold til læge
attest. Ved mange småforsømmelser kan skolen også forlange 
lægeattest.

Skriftlige henvendelser til skolen bedes forsynet med klasse
betegnelse.

5. Ingen elev må i skoletiden forlade skolegården uden tilladelse 
fra rektor eller ydre inspektor.

Elever, der har fritime, kan få tilladelse til at opholde sig i 
evt. ledige lokaler, men mister denne ret, hvis opholdet virker 
forstyrrende. Eleverne har i fritimer lov til at forlade skolen.

6. Hvis en klasse er henvist til at opholde sig i skolegården, medens 
undervisningen finder sted, skal dette ophold henlægges til den 
bageste del af skolegården. Støjende opførsel er forbudt, og det 
er ikke tilladt at stå på bænke og i vinduesnicher.

7. Elever, der fritages for gymnastikundervisningen, skal overvære 
undervisningen. Der er mødepligt til alle fællesarrangementer.

8. Elever går straks op, når klokken ringer. Det er forbudt at 
løbe på trapper og gange. — Klasser, der skal til fællesarrange
menter i aulaen, går straks til aulaen, når det ringer ud.

9. Elever, der skal til lokaler i Byskolens fløj, benytter indgangen 
til Byskolen nærmest porten og er underkastet Byskolens tilsyn 
og regler. Det er forbudt andre at færdes i Byskolens fløj.

10. Unødvendig skriven og tegnen på tavlen er forbudt. Skolen kan 
kræve erstatning for beskadigelse af lokaler og inventar. Det er 
strengt forbudt at sidde eller hænge ud af vinduerne samt at 
kaste papir eller andet ud af vinduerne.

11. Det er tilladt at spise i uaflåsede lokaler i første halvdel af 
spisefrikvarteret. Eleverne har tilladelse til ophold på gangene 
i frikvarteret. 3. g. kan få anvist et opholdslokale og har des
uden adgang til anlægget bag svømmehallen.

12. Taskerne må kun anbringes i taskestativerne. Der må ikke kastes 
med taskerne, og det er ikke tilladt at sidde på taskestativerne.

13. Enhver elev er i alfabetisk rækkefølge ordensduks i sin klasse 
en uge ad gangen; bytning er ikke tilladt. Ved sygdom til
træder den næste i rækken.

Duksen har følgende pligter: Han sørger for bordopstilling, 
kridt og tavleklud. I frikvartererne sørger han for udluftning 
og nødvendig rengøring af lokalet, heri indbefattet aftørring af 
tavlen. Han forlader som den sidste lokalet, efter at det er bragt 
i orden. Han indberetter straks enhver uorden og beskadigelse af 
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lokale og inventar til indre inspektor. Til denne afleverer han 
også glemte sager. Han afhenter protokollen før første time, 
medbringer den til enhver time og afleverer den efter sidste time.

I gymnasiet er den sproglige duks ansvarlig for lokalet før 
og efter evt. fællestimer.

Fagdukse skal nøje følge de af faglærerne givne instrukser.

14. Efter sidste time sættes stolene omvendt op på bordene.
15. Tobaksrygning er forbudt i skoletiden. 3. g. kan dog få tilladelse 

til at ryge i opholdslokalet.

16. Eleverne bør udvise en høflig og korrekt optræden. De skal 
rette sig efter lærernes anvisninger. Det samme gælder for elever 
på udflugt eller ekskursion (jvf. reglement for ekskursioner).

17. Elever bør normalt ikke medbringe værdisager i skolen. Penge 
og andre sager af værdi må i givet fald ikke ligge i lommerne 
på deres overtøj eller i deres tasker. Har en elev mistet noget, 
skal det straks meldes til indre inspektor. Skolen påtager sig 
intet ansvar for bortkomne sager. Det er eleverne forbudt at 
medbringe farlige ting som f. eks. skedeknive, kastepile og fyr
værkeri. Spil om penge er forbudt. Pengeindsamlinger og handel 
må kun finde sted med rektors tilladelse.

18. De udlånte bøger skal behandles med omhu. De skal forsynes 
med et stærkt papirbind og hjørner. På bogbindets inderside 
skal eleven skrive navn, klasse og årstal. Det er forbudt at 
skrive eller tegne andet i bøgerne, med mindre en lærer direkte 
forlanger det. Skolen kræver erstatning for mishandlede og 
bortkomne bøger.

19. Vedrørende termins- og årsprøverne gælder følgende bestem
melser: Ingen elev må komme i eksamenslokalet, så længe de 
tilsynshavende ikke er til stede. Møder en elev ikke til det fast
satte tidspunkt, skal han i reglen ikke have adgang til at deltage 
i prøven, men det kan dog undtagelsesvis tillades ham, når han 
efter rektors skøn fremsætter fyldestgørende grunde til en for
sinkelse, og det tillige efter alle omstændigheder tør antages som 
sikkert, at han ikke har kunnet få nogen som helst meddelelse 
om opgaven.

Enhver elev får af skolen udleveret eksamenshæfter samt 
papir til kladdeskrivning; han medbringer selv skrivemateriel, 
evt. ordbøger, regnestok, tegnemateriel og bestik. Ingen hjælpe
midler må indeholde skriftlige tilføjelser. Ingen optegnelser, pa
pirer eller bøger ud over de tilladte må medbringes i lokalet.
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Under prøven må eksaminanderne under ingen omstændighe
der henvende sig til hinanden gennem ord eller tegn. Vil en 
elev henvende sig til en af de tilsynshavende, må det ske således, 
at han ved at række en hånd i vejret henleder den tilsyns
havendes opmærksomhed på sig og derefter, når den tilsyns
havende er kommet hen til hans plads, hviskende fremfører sin 
henvendelse. Ønsker en elev noget, f. eks. kniv, viskelæder, 
papir eller eksamenshæfter, skal han henvende sig derom ttil 
den tilsynshavende. Det udleverede papir må ikke uden den 
tilsynshavendes tilladelse deles i mindre stykker; blade eller 
omslag må ikke rives ud af hæfterne, og kun det udleverede 
kladdepapir må benyttes til optegnelser.

Gribes en elev i utvivlsomt forsøg på ad uretmæssig vej at 
skaffe sig hjælp til besvarelse af opgaven, indberettes sagen til 
rektor, som da skal afgøre, hvilke skridt der skal foretages. 
Det samme gælder for den elev, som har hjulpet eller forsøgt 
at hjælpe en anden på uretmæssig måde.

Nakskov Gymnasium, den 22/4-1968.

Tiltrædes af
Nakskov Gymnasiums lærerråd
Nakskov Gymnasiums elevråd 
Nakskov Skolekommission

Ole Bostrup 
rektor.

Ole Ørnsholt 
Bent Nielsen Jyde 

C. E. Hansen
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