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KÆRE NYE ELEVER OG KURSISTER 1988.

Den 8. august 1988 skal du begynde arbejdet på en ny ar
bejdsplads, Nakskov Gymnasium.

Hvis du skal starte i l.g vil du tilhøre den første årgang, 
der skal gå efter den nye gymnasieordning. Ordningen giver 
bl.a. større valgfrihed til ud fra egne interesser for den 
enkelte elev at sammensætte sin studentereksamen.

Hvis du skal gå på HF er der også nye tilbud i 1988. 
Dels starter vi et nyt kursus i fysik/kemi, som sigter spe
cielt mod sundhedsuddannelserne og laborantuddannelserne, 
og dels tilbyder vi tilvalgsfaget erhvervsøkonomi.

Men ud over dette er der en lang række tilbud på tværs 
af alle klasser, som du tilbydes. I det hele taget er der 
mange nye udfordringer, krav og oplevelser for dig de næs
te to eller tre år. Vi tror og håber, du vil opfatte alt det 
nye som en spændende udfordring, men vi ved også godt, at 
det kan virke lidt overvældende især de første dage. Det 
er meningen, at dette lille skrift skal gøre overgangen let
tere ved på forhånd at orientere dig om liv og færden på 
Nakskov Gymnasium. Lad også din familie se det. De har 
sikkert også interesse i at få noget at vide om det sted, 
hvor du i flere år skal tilbringe så megen af din tid.
Hvis du og din familie har yderligere spørgsmål må i meget 
gerne ringe, skrive eller kigge indenfor på kontoret.

Velkommen til et forhåbentligt godt samarbejde!

Med venlig hilsen

V. Christensen, 
tor
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VELKOMMEN TIL DET NYE SKOLEAR!

Vi i elevrådet byder dig velkommen til Nakskov Gymnasium. 
Vi håber, du får to eller tre fornøjelige, lærerige og udvik
lende år. Selvfølgelig vil vi anbefale dig ikke kun at læse 
regelmæssigt, så du får en god og brugbar eksamen, men 
også at følge med i skolens sociale liv. Som nævnt ved in
troduktionsmøderne er der en vifte af muligheder for fæl
lesaktiviteter. Udnyt skolens faciliteter! Få indflydelse i 
elevrådet, meld dig ind i Gymnasieforeningen, deltag i ar
bejdet med Gymnasiescripten, vær aktiv i Operation Dags
værk, deltag i studiekredsene, meld dig evt. ind i KG eller 
SFUNG. Tag stilling til forhold på skolen - brug din skole, 
slid den!!

Elevrådet.
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NAKSKOV GYMNASIUM OG NUC
Lidt historie - og lidt om fremtiden.

Nakskov Gymnasium er en gammel skole. Nøjagtigt hvor 
gammel ved man faktisk ikke, men måske stammer den fra 
1400-tallet, opstået i tilknytning til det helligåndskloster, 
der blev oprettet i Nakskov i 1470.

I hvert fald var skolen indtil 1839 placeret på grunden 
mellem kirken og Vejlegade.

I 1839 blev den gamle latinskole lukket, og den genopstod 
først som Nakskov Kommunale Gymnasium den 2. september 
1918, den dato vi i dag fejrer som skolens fødselsdag.

I lange tider var denne skole først og fremmest byens mel
lem- og realskole, mens gymnasieafdelingen kun udgjorde en 
lille overbygning med få og små hold.

60-ernes voldsomme vækst i uddannelsessektoren ændrede på 
dette: Realafdelingen blev afviklet og overført til byens 
folkeskoler, mens gymnasietilgangen mangedobledes, og der 
blev indført HF. Samtidig med skolens forvandling til ren 
ungdomsuddannelsesinstitution overtog Storstrøms Amtskom
mune i 1973 det økonomiske ansvar for skolen.

Skolen havde imidlertid et problem med bygningerne på 
Nørrevold, hvor skolen siden 1918 havde været placeret. De 
var forældede, og der var pladsmangel. Samme problem 
havde både byens Tekniske Skole og Handelsskolen. Natur
ligt opstod den ide at løse alle tre problemer på en bedre 
og billigere måde ved at bygge et fælles hus.

Dertil kom nogle mere ideologisk begrundede ønsker om at 
skabe ligeværdighed mellem ungdomsuddannelserne og mod
virke den opsplitning og rangordning af de unge, som let 
sker, når de spredes på ungdomsuddannelserne.

Endelig i 1979 kunne gymnasiet flytte ind i det meget vel- 
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egnede hus, som i dag danner rammen om alle Vestlollands 
ungdomsuddannelser samt Vestlollands Forberedelseskursus. 
Siden 1979 er der kommet bibliotek og teatersal til.

I et hus, hvor der er samlet så megen forskellig faglig og 
pædagogisk viden, og som lokalemæssigt og med hensyn til 
udstyr af enhver art råder over meget store ressourcer, er 
der en række spændende muligheder.
Som bekendt har gymnasiet gennem 10 års forsøgsundervis
ning (først mat-tek og siden teknologilinie) i et spændende 
samarbejde med Teknisk Skole været dybt engageret i ne
top at forsøge at bygge bro mellem gymnasiets teoretiske 
fag og mere udadrettede, praktiske discipliner.

I det kommende skoleår er den store udfordring naturligvis 
at få givet gymnasiereformen en god start. Samtidig skal 
arbejdet med at udvikle nye undervisningstilbud fortsættes.

DAGNYGYMNASIET

I efterårssemestret medvirkede omkring 10 af gymnasiets 
lærere i en foredragsrække, som blev sendt en gang om 
ugen i lokalradioen Dagny. Denne aktivitet er et led i et 
landsdækkende forsøg på at åbne gymnasiet mod det om
kringliggende samfund, idet det fra sider blev erkendt, at 
gymnasiet nok havde koncentreret sig for meget om udeluk
kende at uddanne studenter og HF'ere. Den viden, gymna
sielærere ligger inde med, måtte kunne bruges ved 
offentlige tilbud af forskellig art. Vores ide slog efter 
radioens udsagn godt an.
Emnerne favnede vidt. Vi startede umiddelbart efter valget 
i september, og det var derfor naturligt at gøre resultatet 
og eftervirkningerne til emne i de første foredrag. Derefter 
fulgte fem foredrag samlet under temaet lokalhistorie, bl.a. 
lollandske herregårde og Perlestikkerbogen. Til sidst, op 
mod jul, sluttede vi med emnet religiøsitet, hvor bl.a. ju
lens salmer og nyreligiøsitet blev berørt.
Hver aften formede sig på samme måde. Først et foredrag 
af ca. 25 minutters varighed, derefter spørgsmål fra lytter
ne og fra et panel, anbragt i studiet. I dette panel med
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virkede mange af vore elever. Udsendelsen varede ialt 1 
time og 45 minutter.
Det var spændende at være med til, og vi håber, at der på 
et senere tidspunkt kan blive mulighed for at tage ideen op 
igen. Vi har masser af ideer til foredrag.
Har nogen af eleverne ideer, er de velkommen til at indle
vere dem til mig. Vi vil så tage dem med, når og hvis vi 
fortsætter.

H.C. Højbjerg Hansen.
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RINGETIDER.

1. Lekt ion :
2. Lektion :
3. Lektion :
4. Lektion :

(1 .g :
5. Lektion :
6. Lektion :
7. Lektion :
8. Lektion :

08.00-08.45 
09.00-09.45 
09.55-10.40 
10.50 - 11.35 
11.05-U .50) 
12.00-12.45 
12.55-13.40 
1 3.50-14.35 
14.45-15.30

TIMEPLAN I »SIET 1988/89
(Elever efter gammel ordning)

g-en:
.fea

1^ 
sproglig

Sanfu-ds- 
sprcgtiq

Kfatematisk- 
fysisk

Wtitematisk- 
natirfaglig

IVhtematisk- 
sanf indst.

Teknologi- 
linien

2.g 3.g 2.g 3.g 2.g 3.g 2.g 3.g 2.g 3.g 3.g
Fteligicn - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 3

Dansk 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Engelsk 4 6 3

Tysk 3 5 4
fesnsk/Rs. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Latin 4 - - -

Oldtidsk-nd. 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - -

Historie 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2

Samfundsfag - - 5 5 - - - - 4 6 -

Geografi - - 3 2 3 - 3 2 2 3 -

Biologi - 3 - 3 - 3 3 7 - 3 -

Kerri - - - - 3 - 3 - -

Fysik - - - - 3 5 2 2 3

khteratik 3 - 3 - 5 6 3 3 3 3 4

Id-eet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Msik 0
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

fenming 0

.Teknologi 5. .
Ialt 30 31 30 31 30 31 30 31 30 31 30
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TIMEPLAN PÅ HF 1988/89

Fællesfag:

Antallet af ugentlige timer.
1 sem. 2.sem. 3. sem 4.sem.

Dansk^ ..................................... 3 3 4 4
Religion1 ............................. 0 0 3 3
Historie^ ............................. 3 3 3 3
Biologi21................................ 3 2 0 0
Geografi2 3 1............................. 3 2 0 0
Mat emat ik^........................... 5 5 0 0
Engelsk1 1................................ 4 3 4 4
Tysk25........................................ 3 3 0 0
Samfundsf ag21..................... 2 2 0 0
Musik/formning21............. 2 2 0 0
Idræt21..................................... 2 2 0 0

T ilvalgsf aql^-

Biologi..................................... 0 0 4 4
Matematik................................ 0 0 6 6
Engelsk..................................... 0 1 3 3
Tysk............................................. 0 0 5 5
Samfundsfag........................... 0 0 3 3
Musik.......................................... 0 0 4 4
Formning................................... 0 0 4 4
Idræt.......................................... 0 0 4 4
3.Fremmedspr.(f ra/Rus) 0 3 4 4
Fysik/kemi (forsøg)... 3 3 - -
Fysik.......................................... 0 3 6 5
Kemi............................................. 0 0 5 5
Psykologi................................ 0 0 3 3
Datalære................................... 0 0 4 4

1) Eksamen efter 4. sem.
2) Eksamen efter 2. sem.
3) Der aflægges ikke eksamen.
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SÆRLIGE AKTIVITETER PÅ SKOLEN.
TEMADAGE.

Temadage på Nakskov Gymnasium er et forløb, der af
holdes over tre dage. I de dage er den ordinære under
visning sløjfet, og skolens elever og lærere er delt op i 
hold på tværs af klasser og fag.

Der nedsættes en styringsgruppe, der vælger et over
ordnet tema. Det kan f.eks. være 'fremtidsperspektiver', 
'Scener på et ungdomsår' eller 'Miljø- lokalt og glo
balt'. Styringsgruppen, der består af lærere og elever, 
sørger desuden for at koordinere og planlægge arrange
mentet.

Formålet med disse dage er ikke kun at beskæftige sig 
med et emne på utraditionel vis. Det er også at styrke 
sammenholdet på skolen, ved at lade folk arbejde sam
men på tværs af klasser og kliker.

I de tre temadage er der mulighed for at invitere fo
redragsholdere, se film, lave fællestimer, rollespil, elev
oplæg, morgensamlinger og iøvrigt lave mere eller min
dre utraditionel undervisning.

Da temadagene er muntert samvær, sluttes de med te
ma- fest, gallamiddag, revy og musik.

Desværre afholdes temadagene kun hvert andet år, men 
alle vil dog opleve det mindst en gang. Vær selv med 
til at præge de kommende temadage på skolen - det vil 
både komme dig selv og dine kammerater til gode og 
være med til at gøre temadagene til en oplevelse i me
re end en forstand.

Mette Anthonsen, 2a.

FÆLLESTIMER.

Formålet med fællestimer er, ifølge bekendtgørelsen, at 
give skolens elever adgang til kunstneriske oplevelser, 
indføring i særlige emnekredse og aktuelle problemer, 
samt orientering om nye perspektiver inden for kunst, 
videnskab og politik. Dette skal, som ordet antyder, ske 
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på tværs af delinger i linier, grene og klasser og under 
friere former, end det er muligt inden for den pensa- 
bundne undervisning.

I løbet af skoleåret 1987-88 har vi haft mange fæl
lestimer. Disse kan groft deles op i tre grupper:

1. Arrangementer i forbindelse med temadagene (’miljø 
lokalt og globalt’):
'Globale miljøproblemer' ved Tommy Dybbro, panel- 
diskusion om det lokale miljø.

2. Musikalske arrangementer:
Klavermusik af Carl Nielsen ved Minna Miller.
Ny dansk saxofonkvartet.
Orientering om koncert med Sjællands Symfoniorke
ster ved repræsentant for orkestret.

3. Arrangementer ved forskellige organisationer:
Paneldebat mellem politiske ungdomsorganisationer 
(optakt til valget). To gange.
Orientering om elevorganisationerne LAK, DGS og 
GLO.
Optakt til Operation Dagsværk (efteråret 1988).

I årets løb er der kommet mange forslag til nye arran
gementer fra skolens elever og lærere og fra forskellige 
instanser uden for skolen. Det har medlemmerne i fæl
lestimeudvalget (to elever + to lærere nedsat af fæl
lesudvalget) været glade for. Udvalget har stort set 
fungeret som et ekspeditionssekretariat, hvor de mange 
ideer er blevet sorteret og de bedste indstillet til god
kendelse i fællestimeudvalget.

Søren Lune Nielsen.

MORGENSAMLING

Morgensamling finder sted på elevernes initiativ, når der 
er behov for det. Man kan reservere teatersalen til et 
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mindre arrangement i 9-frikvarteret, som højest må 
overskrides med 5 min. Anledningen kan både være in
formation og underholdning og initiativtagerne kan være 
enkeltpersoner såvel som en hel klasse.

Rent praktisk reserveres teatersalen ved henvendelse 
til centrets omstillingsbord, hvor en blanket udfyldes, 
som så skal underskrives af rektor. Dernæst træffer man 
aftale med pedel Jørgen Nielsen ang. mikrofoner, lys og 
andet. Endelig skal der sættes opslag op om morgensam
lingen på elev- og læreropslagstavler.

Benyt jer flittigt af de fine faciliteter og vær med til 
at sætte ekstra kulør på hverdagen.

Birgit Guldager Clausen

EKSKURSIONER.
Nakskov Gymnasium har altid haft tradition for at af
holde mange ekskursioner. I nu svundne lykkeligere tider 
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sendte vi ofte samtlige 2.g'ere afsted på en uges eks
kursion til udlandet - Paris, London, Prag, Venezia eller 
Berlin. Dette hører fortiden til! De offentlige besparel
sesbestræbelser har i særlig hård grad ramt vores eks
kursionskonto, og dette forhold har sammen med gælden
de ekskursionscirkulære fra ministeriet udviklet neden
stående retningslinier for ekskursioner:

1. Ekskursioner i Danmark samt Sydslesvig, Skåne, 
Halland og Blekinge. - Her beskæftiger man sig med 
læseplansrelateret stof, og ekskursionen indgår som 
et naturligt led i undervisningen. Elever, der har 
været forhindret i at deltage, må selv indhente det 
forsømte.

2. Studierejser til udlandet. - Også her arbejdes der 
med læseplansrelateret stof, og en af de mange be
tingelser for at gennemføre en sådan studierejse er, 
at stoffet i forbindelse med turen helt eller delvis 
opgives til eksamen.

3. Rejser iøvrigt. - Sådanne rejser er frivillige for 
elever og kursister, og stof, afledt af dem, indgår 
normalt ikke i en klasses pensum. Sådanne rejser 
henlægges til ferier, men evt. kan skolen tillade, at 
en enkelt skoledag inddrages. Elever/kursister afhol
der selv udgifterne ved sådanne rejser.

P.S. Indtil videre er udlandsekskursioner/studierejser 
desværre suspenderet.

Vores ekskursionsprogram har i indeværende skoleår om
fattet:

3xyN Læsø 31/8 - 5/9-87

3xyS Bornholm 30/8 - 4/9-87

3aS Bornholm 1/9 - 7/9-87

lp,2y Carlsbergmuseet 22/9-87

3a København 6/10-87
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lp,2a København 2/11-87

2pq Slesvig-Holsten 4/11-87

2pq København 24/11-87

2a,2z Roskilde 3/12-87

2y,3x København 3/12-87

2u København 20/1 - 22/1-88

lb,lx Berlingske Tidende 11/2-88

3u,2a TV-byen, Det kgl. Teater 12/2-88

2a,2x København 16/2-88

2aS Nakskov, interviewundersøgelse 18/2-88

3xyS Landbrug på Sydlolland 9/3-88

2z Nationalmuseet, Glyptoteket 15/3-88

1P Trelleborg, Moesgård, Go thorp Slot, mv.
28/3 - 30/3-88

2mN Fakse kalkbrud, Stevns Klint 13/4-88

2a København, Nationalmuseet+Glypt. 13/4-88

lq,2aS,3mS København 19/4-88

lz,lq Roskilde 10/5-88

lg,2g,lHF Eksperimentarium 5/5-88
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FRIVILLIGE AKTIVITETER PÅ SKOLEN.
STUDIETURE.

Vores studieturprogram har i det forgangne skoleår om
fattet :

3u Rom 16/10 - 24/10-87

3xyF München 6/11 - 8/11-87

2u Athen 19/2 - 28/2-88

lr Berlin 17/3 - 20/3-88

2x Budapest 31/3 - 6/4-88

2mS Brokdorf, Hamburg 13/4-88

2. u’s STUDIETUR TIL ATHEN

Da u'erne desværre er en uddøende race, må vi, der er 
tilbage, holde sammen og holde fast ved skikkene, og det 
gjorde vi så. Ligesom de nuværende 4. u'ere tog vi af
sted til Athen for at se, om vi kunne vælte de ruiner, 
som de adskillige græske krige havde ladet stå tilbage.

Selve byen var enorm og imponerende. Hvor man end 
vendte sig hen, var der huse, huse og atter huse og så 
selvfølgelig søjler; nogle kønnere end andre. Nogle af de 
mest imponerende var på Akropolis; men også indendøre 
var der på museerne levn fra den svundne tid.

For at komme lidt væk fra søjlerne, havde vi planlagt 
to busudflugter. Den ene gik til Delfi, hvor vi blandt an
det så oraklet samt Delfis stadion. Vi fik her også et 
eksempel på grækernes efter sigende rolige temperament: 
da buschaufføren i en af de små bjergbyers små snævre 
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gader ikke kunne komme forbi en bil, der stod parkeret 
på gaden, måtte han tage sagen i egen hånd. Efter et 
par tryk på hornet og et par græske bandeord, stod 
chaufføren af og løftede bilen ind til siden. De er skøre 
de grækere! Den anden tur gik til Korinth, hvor vi så 
Korintherkanalen, Mykene med de fantastiske udsigter 
samt Epidauros, hvor vores eget 'Smedekor' fik lov til at 
udfolde sig i NS-tempo i et af verdens lydmæssigt bedste 
teatre.

Men heller ikke her kunne vi blive fri fra søjlerne, så 
for at få lidt afveksling og især for at slukke tørsten, 
men selvfølgelig også for at opleve hele det græske kul
turspektrum, købte vi et par flasker vin, et par øl samt 
et par enkelte glas af grækernes nationaldrik, Ouzo. Vi 
var ikke ligefrem fulde, men spiritussen var så billig, og 
vi var ikke kommet til Athen for at tage en slapper. 
Dette gav os desuden en frygtelig lyst til at se grækerne 
danse, så tog vi på ekskursion på det lokale diskotek (og 
her havde drengene endelig fundet et sted, hvor de kun
ne være fri for søjler).

Udover hvad jeg har nævnt, er der selvfølgelig ad
skillige andre seværdigheder både i Athen og dens omegn. 
Ellers bør det nævnes om Grækenland, at næsten alt, 
især mad, tøj, plader og smykker er billigt, og grækerne 
er meget venlige (men gå ikke med dem, hvis de byder 
på en cola). At en studietur til Athen er en oplevelse 
for livet, og at det giver et fremragende sammenhold i 
klassen, kan vi i 2.u bekræfte, og det vidner de 
adskillige hundrede billeder af turens højdepunkter, vi fik 
taget, også om. Hvis I vil vide mere om Athen og 
studieture, så spørg os, for selv om vi er en uddøende 
race, forstår vi som få andre klasser at sætte kulør på 
tilværelsen.

Morten Busch, 2.u.

STUDIEKREDSE.
Såfremt en elevgruppe og/eller en lærer ønsker at be
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skæftige sig med et emneområde, som ligger uden for de 
fagområder, der indgår i gymnasiets øvrige undervisning, 
kan man oprette en studiekreds. Ansøgning om studiekred
se indsendes til fællesudvalget, som suverænt afgør an
søgningens skæbne indenfor gældende budget og lovram
mer. Man kan bemærke, at timetallet for en studiekreds 
skal ligge mellem 10 og 20, og at der mindst skal være 
10 elever, for at studiekredsen kan oprettes. Vi kan glæ
de os over interessen og giver i det følgende en kort be
skrivelse af afholdte studiekredse.

STUDIEKREDSE I UDENRIGS- OG SIKKERHEDS
POLITIK.

Traditionen tro har der også i skoleåret 1987/88 været 
afholdt studiekredse i emnerne udenrigs- og sikkerhedspo
litik.

I efterårssemestret afholdtes en studiekreds for 
'fortsættere' (d.v.s først og fremmest for tidligere delta
gere) med emner fra den internationele sikkerhedspoliti
ske situation, fx Iran - Iraq - krigen, international terro
risme og Israel/Palæstina-problemet.

I efteråret etableredes en studiekreds for godt 30 af 
skolens elever og kursister, hovedsageligt fra l.g og 
l.HF. Emnet var udenrigspolitikken og dens drivkræfter, 
bl.a. belyst gennem supermagternes indbyrdes forhold og 
småstaternes muligheder for at gøre sig gældende. Endvi
dere har vi debateret emner som atomkrigsproblematik og 
'Star Wars' - projektet, lige som vi har set uddrag af 
film og hørt aktuelle udsendelser i radioen.

Det er i øvrigt tanken i skoleåret 1988/89 at gentage 
en studiekreds i ovennævnte emner, i fald der er til
strækkelig interesse herfor.

Finn Madsen.
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Sportsstævner.
I skoleåret 1987/88 deltog vi både i ATLETIK- og VOL- 

LEYBALLSTÆVNE.
I september måned besøgte vi Herlufsholm, hvor det 

traditionelle ATLETIKSTÆVNE denne gang blev afviklet. 
Foruden Nakskov Gymnasium deltog Nykøbing F, Maribo, 
Herlufsholm, Sorø og Kalundborg. Pigerne placerede sig 
flot som nummer to, kun to points efter vinderen Nykø
bing F. Drengene blev ligeledes nummer to både i gruppe 
1 og gruppe 2, henholdsvis 2 og 1 points efter vinderne.

I januar måned var Nakskov Gymnasium værter for pi
gernes VOLLEYBALLSTÆVNE, hvor der deltog hold fra 
Maribo, Nykøbing F, Vordingborg, Herlufsholm og 
Nakskov. Vores piger blev nummer 2 både i gruppe l(lg.) 
og gruppe 2(2g+lHF), og de blev nummer 3 i den ældste 
gruppe, gruppe 3(3g+2HF).

Foruden de to ovennævnte stævner er der blevet afvik
let en intern VOLLEYBALL-turnering arrangeret af 3x. 
Finalekampene blev afviklet ved det store julestævne i 
december måned, hvor der desuden var andre aktiviteter 
i form af fælles opvarmning og klassestafet.

Marlene Lyngstorp.

FRISPORT:

Udover de normale idrætstimer er der for samtlige ele
ver på tværs af klasserne, organiseret FRISPORT.

Fra medio august til efterårsferien er det hovedsageligt 
atletik, hvor eleverne primært træner med henblik på 
Gymnasieskolernes Regions - og Finalestævner. Der er 
dog også tale om en FODBOLDTURNERING, som et e- 
levudvalg selv arrangerer.

I den indendørs sæson, er der frisport hver torsdag, 
hvor der kan spilles Volley, Basket, Bordtennis, Badmin
ton, Springgymnastik, Rytmegymnastik og styrketræning.
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I november og december afvikles traditionen tro en vol
leybold turnering, men der kan også arrangeres andre lø
bende turneringer, hvilket til dels er op til elevernes øn
sker.

Efter efterårsferien er der hver fredag morgen adgang 
til svømmehallen, hvor elever kan lære at svømme, tage 
prøver, eller blot motionssvømme m.m.

Hvis der fra elevside er specielle ønsker, vil disse i 
hvert enkelt tilfælde blive taget op, og hvis der er basis 
for at gennemføre ønskerne, vil dette normalt ske.

Mange af gymnasiets elever har på denne måde en extra 
mulighed for under afslappede former at få lidt ekstra 
motion.

Niels Erik Bertelsen

GYMNASIEKORET.

Mellem de mange, gode tilbud, der er på skolen efter 
skoletid, er der også et gymnasiekor.

Vi mødes hver onsdag eftermiddag (efter 6.lektion), hvor 
vi så øver på de sange og tekster, som vi synger til vo
res to årlige koncerter; nemlig julekoncerten i Skt. Nico
lai kirke og forårskoncerten.

Til julekoncerten øves klassisk materiale, og til forårs
koncerten har vi rytmisk korsang på programmet.

Når vi har øvet en times tid, drikker vi te/kaffe og 
spiser kage (man SKIFTES til at bage). Forøvrigt holder 
koret også en fest efter hver af koncerterne.
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ALLE er meget velkomne til at komme og være med, bå
de for at synge (også selv om man aldrig har prøvet det 
før) og for at ha' det hyggeligt sammen med andre fra 
gymnasiet!!

Janne Marquardsen, l.y.
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SKOLEKOMEDIEN.

Hvert år afholdes der her på Nakskov Gymnasium sko
lekomedie. Det hele starter med et opslag ang. mulighe
den for at melde sig til skolekomediegruppen. Derefter 
afholdes der et indledende møde, hvor man, sammen med 
den eller de lærere, der dette år har valgt at deltage i 
arbejdet, kan komme med alle de forslag, man har til, 
hvordan skolekomedien skal udforme sig.

Der er selvfølgelig ingen grænser for, hvad skolekome
dien kan handle om, og har man ikke lyst til at tage et 
færdigt skrevet stykke, er der lige så stor mulighed for 
at skrive et selv.

Derefter går alle forberedelserne igang, der fordeles 
roller efter forskellige rolleprøver, der startes læseprøver 
et par gange om ugen, selvfølgelig efter skoletid. Der 
oprettes kulissegrupper, der har til opgave at planlægge, 
hvem der står for lys og lyd, og hvordan alt det prakti
ske forløber bedst.

Efter et par måneder går skuespillerne i teatersalen for 
at starte de egentlige prøver; der begynder at blive stil
let krav om, at alle har lært deres roller inden for lang 
tid, og sporet til det endelige resultat kan svagt anes.

Få kulisser kommer på scenen, der findes kostumer til 
skuespillerne, og præmiereaftenen fastsættes.

Få uger før præmieren begynder man på en nøjere gen
nemspilning af komedien. Der kritiseres kraftigt, ændres 
replikker, og hver enkelt scene gentages gang efter gang. 
De sidste par dage før præmiereaftenen går dagene ikke 
med andet end at øve stykket, og der gives dispensation 
til, at skuespillere, kulissefolk og sminkøser må bruge no
get af skoletiden til deres anstrengelser for at få stillet 
et godt stykke på benene.

Endelig oprinder dagen, hvor man har mulighed for at 
vise resultatet af mange måneders hårdt arbejde. Alle 
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skuespillere sminkes, kostumerne tages på, og en sidste 
desperat generalprøve udføres.

Alle møder, efter en kort pause, mindst to timer før 
præmieren. Der kommer gang i alle sminkebøtterne, der 
bliver smurt vaseline i alle ansigterne, farverne lægges, 
og hår+parykker ordnes. Samtidig sættes kulisser til de 
første scener, og der fortælles vittigheder for at dulme 
de uundgåelige nerver.

Efter tredie ringning er der mussestille bag scenetæp
pet, de første skuespillere står på deres pladser og ven
ter på, at tæppet skal gå, mens de desperat beder om, 
at det hele skal gå godt. Endelig falder tæppet for sid
ste gang, og mens der klappes begejstret fra tilskuerne, 
har man en lykkelig fornemmelse i kroppen og en sikker 
beslutning om, at man helt sikkert vil gentage succesen 
til næste år.

Mai, 3x.

GYMNASIESCRIPTEN.

Gymnasiescripten blev grundlagt i efteråret 1987 og ud
kom første gang ved juletid. Redaktionen modtager meget 
gerne bidrag i form af læserbreve, kommentarer eller 
digte fra såvel elever som lærere. Redaktionen har en 
meget liberal holdning - alt bliver trykt, næsten da. I 
øvrigt vil vi gerne have nye medarbejdere både til den 
journalistiske og den tekniske del. Med håb om en masse 
henvendelser fra journalistspirer og andre, der bare vil 
give en hjælpende hånd.

Morten Flagmand-Olsen, la.
Redaktionen

BLÅ BOG.

Hvorfor ændrer elever på NUC sig hen mod slutningen af 
dette semester?
Hvorfor gør lærerne?
Hvorfor begynder visse elever at gøre sære ting?
Hvofor diskuteres der vildt i klasserne?
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Hvad har eleverne svært ved at få gjort færdig?
Hvad er grunden til mange forældres suk og klagen?
Hvad er det, der, mange år efter sidste skoledag, kan 
fremkalde glade og skægge minder?
Hvad er titlen på NUC's mest læste og mest spændende 
bog?
Ved læsning af hvilket skrift sker opdagelsen af ens 
personligheds gode såvel som dårlige sider?
Hvilken bog er årsag til årets "BIG LAUGH"?
Hvor kan man læse om ens fortid på NUC iblandt kam
meraterne - som også inkluderer mindre heldige episoder 
(man helst ikke så på tryk)?
Hvor kan man se det værste og mest udpenslede portræt 
af sig selv?

SVARENE på disse kryptiske spørgsmål er:

P.gr.af: DEN BLÅ BOG 
I : DEN BLÅ BOG

Susanne K. og Charlotte F. ,2.p.

OPERATION DAGSVÆRK.

Ideen til Operation Dagsværk (OD) startede for mange 
år siden med en tragisk ulykke: Dag Hammerskjold, den 
daværende FN generalsekretær blev dræbt ved en flyu
lykke i Afrika. Han havde flere projekter i gang i Afrika 
for at forbedre skole- og uddannelsesmulighederne. For at 
ære Dag Hammerskjold's minde besluttede de svenske 
gymnasieelever at arbejde en skoledag og lade de ind
tjente penge gå til lignende projekter. De kaldte deres 
indsats en 'dag for Dag', hvilket senere blev til Opera
tion Dagsværk.

Flere lande i Norden er kommet med i tidens løb; Dan
mark har foruden indsamlinger i '69 og '71 været med to 
gange i henholdsvis '85 og '86.

1987 - 1988 23



Kampagnen har til formål, udover at give konkret støtte 
til skoleprojekterne med de indsamlede penge, at oplyse 
om det land, der støttes.

På en dagsværksdag er der tre former for aktiviteter, 
som kan kombineres.

1. Arbejde.
2. Salg af folkebreve.
3. Gadeaktiviteter.

Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for, 
hvad man kan beskæftige sig med af arbejde og gadeak
tiviteter.

Både oplysningsarbejdet og planlægningen af selve dagen 
varetages af en 'Dagsværkgruppe'. I '86 bestod denne 
gruppe af 14 mennesker fra alle klasser og alle grene. 
Alt det materiale, vi modtog fra Dagsværksekretariatet, 
satte vi op på en opslagstavle. Vi lavede oplysningsblad, 
arrangerede fællestimer og en informationsaften for alle 
interesserede m.m.

Selve dagen skulle også planlægges: Vi indsamlede ideer 
til gadeaktiviteter(musik, skopudsning, kagesalg, bilrude- 
pudsning o.m.a.), indhentede polititilladelser og søgte ar
bejdspladser.

Hjælp og inspiration fik vi bl.a. fra landskursus og 
amtsmøde, hvor der var muligheder for at udveksle ideer 
og erfaringer med andre OD arrangører.

Arbejdet med OD blev indtil sommerferien '88 udført af 
elevrådet. Først og fremmest skulle der oplyses om de to 
valgmuligheder (Namibia og Eritrea), for at alle var i 
stand til at tage stilling til, hvilket projekt NG skulle 
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støtte. Dette blev blandt andet gjort ved at arrangere en 
fællestime og uddele materiale om de to projekter. Re
sultatet blev, at NG støttede Namibiaprojektet, som også 
blev vedtaget af DGS's landsmøde og LAK's kongres i 
marts.

Efter sommerferien og frem til dagsværkdagen, der er 
den 10. november, skal arbejdet med planlægning og ko
ordinering af OD varetages af en dagsværkgruppe, som 
består af alle interesserede. Den første vigtige opgave 
bliver at få 1. årgangseleverne med, da de ikke var med 
i kampagnen fra starten.

Jens Andersen, 1.x og Mette Anthonsen, 2.a.

PRAKTIKDAGE PÅ HF OG I GYMNASIET.
Nakskov Gymnasium har i perioden 5. januar 1988 til 

17. februar 1988 afholdt praktikdage for folkeskolens 
elever.

Ca. 215 elever fra 9. og 10. klasse fra 12 forskellige 
skoler fra Nakskov og omegn har deltaget på 14 forskel
lige hold.

Der blev lagt vægt på, at praktikanterne skulle opleve 
en typisk begynderundervisning i en l.g eller en 1. hf - 
klasse både niveau - og fagmæssigt. Undervisningen skulle 
desuden være realistisk. Derfor havde praktikanterne 
fuldt skema med lektier de to dage, opholdet varede.

Praktikdagene fik generelt en meget positiv vurdering af 
deltagerne, og forslag til ændringer gik da også ud på, 
at man ønskede, at opholdet skulle strække sig over flere 
dage.
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Vi håber derfor at kunne gentage arrangementet næste 
år.

Claus Clausen og Kirsten Greve

HVORLEDES STYRES SKOLEN? ■ HVEM BESTEMMER?
Direktoratet for 
Gymnasieskolerne 
og HF
- Bestemmelser om pensum, 

grenvalg og eksamen
- Udfærdiget eksamensopgaver
- Bestemmer hvilke fag, eleverne 

skal op i
- Godkender forsøg, time- og 

fagfordeling

Skolerådet

- Formidler samarbejde 
mellem skole og hjem

- Skal høres i forskellige 
forhold vedr. skolen

- Ordensregler

Storstrøms Amtsråd
afholder udgifter til:
- Undervisningsmateriale 

og inventar
- Lønninger
- Ombygninger
- Nybygninger
- Ansætter lærere (formelt)

— 
Nakskov Gymnasium

Elevrådet
- Varetager elevernes interesser, 

f.eks. vedrørende faciliteter, 
opholdsrum (indretning), 
ordensregler, pajdagogiske 
arrangementer m.v.

Rektor

- Har den dagligs ledelse 
af skolen

- Er ansvarlig for, at gældende 
bestemmelser overholdes

Eleverne

Fællesudvalget

- Træffer afgørelse om 
fællestimer, emneuge, 
studiekredse m.v.

I Lærere og elever 
i klasserne

Lærerrådet
- Skal høres i alle væsentlige 

spørgsmål vedr. skolens arbejde

Lærerforsamlingen

- Drøfter elevernes forhold 
specielt deres standpunkt

Lærerne

HVEM BESTEMMER HVAD

Det kan godt være en vanskelig opgave at finde ud af, 
hvem der bestemmer hvad ved et gymnasium. Reglerne 
herom er komplicerede og mangfoldige. Nedenstående må 
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derfor kun opfattes som et forsøg på at give en oversigt:

REKTOR
er den pædagogiske og administrative leder. Men ved si
den af, over og under rektor, findes en række råd og ud
valg, som i en række sager enten har afgørelsen eller 
skal rådspørges, før rektor eller anden myndighed træffer 
endelig afgørelse.

DIREKTORATET FOR GYMNASIESKOLERNE OG HF 
der hører under undervisningenministeriet, er ansvarlig 
for, at undervisningen, time- og fagfordelingen, grende
lingen og eksamen forløber tilfredsstillende og korrekt. 
Dette sker ved, at hvert fag har en bekendtgørelse om, 
hvad der skal undervises i, og hvordan eksamen skal fo
regå. Direktoratet udarbejder ligeledes en landsdækkende 
eksamensplan og udfærdiger skriftlige eksamensopgaver. 
På denne måde sikres et ensartet niveau over hele lan
det. Lærerne er - via rektor - ansvarlige overfor Direk
toratet med hensyn til, at undervisningens niveau og om
fang er i overensstemmelse med gældende regler.

STORSTRØMS AMTSRÅD.
Amterne - for Nakskov Gymnasiums vedkommende Stor
strøms Amt - skal sikre, at de fornødne gymnasier og 
HF-kurser er til stede for at imødekomme behovet (an
tallet af elever og kursister). Storstrøms Amt står såle
des for afholdelsen af drifts- og anlægsudgifter på am
tets gymnasier, d.v.s. udgifter til reparationer og vedlige
holdelse, ny- og ombygninger, inventar, undervisningsma
teriale (bøger, kopiering, apparater m.v.) og lønninger. 
Amtet ansætter også lærerne, dog efter rektors indstil
ling.

SKOLERÅDET
består af et medlem valgt af amtsrådet, to medlemmer 
valgt af og blandt skolens forældre, rektor, lærerrådsfor
manden, en lærer, 2 elever valgt af og blandt eleverne 
(den ene elev skal være HF-studerende) samt en repræ- 
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sentant for TAP-gruppen. Blandt skolerådets opgaver kan 
nævnes: Det skal formidle samarbejdet mellem skole og 
hjem. Det skal godkende den ugentlige arbejdsplan og or
densregler. Det behandler skolens budget og kan i nogle 
sager overtage amtets besluttende myndighed i økonomi
ske spørgsmål.

LÆRERFORSAMLINGEN
behandler forhold omkring elevernes faglige standpunkt og 
arbejdsbyrde.

LÆRERRÅDET
rådgiver rektor (høres) f.eks. om disciplinære foranstalt
ninger, principper for ekskursioner, time- og fagfordeling, 
skolens budget. Lærerrådet træffer beslutninger (indstil
ler) bl.a. om anskaffelse af undervisningsmidler og større 
inventargenstande og om fordeling af flidspræmier. 
Lærerrådet skal vedtage den ugentlige arbejdsplan før be
handling i skolerådet, og det skal vedtage intro
duktionsdage og temadage, før disse ting kan behandles i 
fællesudvalget. Lærerrådet kan nedsætte udvalg til 
behandling af særlige sager.

FÆLLESUDVALGET
består af rektor, lærerrådsformanden, 3 lærere, elevråds
formanden og 3 elever valgt af elevrådet. Fællesudvalget 
træffer afgørelser indenfor de økonomiske rammer om in
troduktionsdage og temadage (hvis der foreligger forslag 
herom fra lærerrådet), om fællestimer og studiekredse. 
Fællesudvalget træffer beslutninger om elevfaciliteter, 
skolefester, skolekomedie, sportsstævner og lignende 
fritidsaktiviteter og fællesarrangementer. Fællesudvalget 
laver forslag til ordensregler, som skal godkendes af sko
lerådet. Specielt til at planlægge fællestimerne har fæl
lesudvalget nedsat et fællestimeudvalg.

ELEVRÅDET
skal varetage elevernes interesse over for skolen og de 
amtskommunale myndigheder. Det får til dette arbejde 
stillet faciliteter (kontor) og et vist beløb til rådighed. 
Se iøvrigt artikel om elevrådsarbejdet andetsteds i dette 
skrift.
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I fald du er interesseret i nærmere at stifte bekendtskab 
med gymnasiets styrelsesforhold, kan du bede skolens ad
ministration være dig behjælpelig med at finde relevante 
love, bekendtgørelser og cirkulærer frem.

Kjellberg Christensen/Lars Boye Petersen

FORTEGNELSE OVER DIVERSE JOBS:
Rektor:
Studievejledning HF:
Studievejledning gymnasiet:

Administrativ inspektion:

Boginspektion:

Indre inspektion 
(AV-udstyr):

Skemalægger:

Datavejleder:

Samlingsbestyrere:
Biblioteket:
Geografi:
Biologi:
Fysik:
Kemi:

Dataanlæg:
Sproglaboratorium:

ELEVORGANISATIONER
ELEVRÅDET.

Kjellberg Christensen 
Finn Madsen 
Claus Clausen 
Kirsten Greve 
Lars Boye Petersen 
Bo Bavngaard 
John Povlsen

Henning Johansen

Kjeld Vejbjerg

N. P. Skov-Larsen

Torben Hermansen

Elsebeth Post
Henning Johansen
Kjeld Vejbjerg
Per Jepsen & Søren Nielsen
Mogens Vestergaard

Torben Hermansen
H.C. Højbjerg Hansen

En af de første ting, klasserne skal igennem efter som
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merferien, er valg af elevråd. I skrivende stund (marts) ar
bejder elevrådet med en vedtægtsændring, der, hvis den 
bliver gennemført, bl.a. vil betyde, at elevrådet får flere 
medlemmer. I år har vi haft det problem, at der er en 
masse, elevrådet burde tage op ; men der har ikke været 
nogen til at tage sig af det, derfor er en del ting blot 
faldet til jorden. Af bl.a. den grund er det meget vigtigt, 
at vi får nogle aktive førsteårgangselever ind i elevrådet. 
Der er masser af spændende opgaver at gå i gang med en
ten som almindeligt medlem, udvalgsmedlem eller forret
ningsudvalgsmedlem.

Elevrådet har som bekendt til opgave at varetage elever
nes interesser på alle områder. Det gøres bl.a. gennem sko
lerådet, hvortil vi vælger 2 medlemmer og fællesudvalget, 
hvortil vi vælger 4 medlemmer. Fællesudvalget tager be
slutning om fællestimer, fester, skolekomedie og andre for
hold på skolen. Skolerådet har den øverste ledelse af sko
len bl.a. vedr. budgetter og kan i visse tilfælde overtage 
amtsrådets kompetence. Endvidere vælger elevrådet nogle 
repræsentanter til SAFE (Storstrøms Amts Fælles Elevråd), 
hvor vi kan udveksle erfaringer med de øvrige elevråd i 
amtet.

Elevrådet holder som regel møde en gang om ugen. For
retningsudvalget (formand, næstformand, kasserer og sekre
tær) skriver dagsordener, men alle er velkomne til at kom
me med forslag til dagsorden og referater; begge dele op
hænges på opslagstavlerne, for at alle kan følge med. For
retningsudvalget tager sig af det daglige arbejde mellem 
elevrådsmøderne. Elevrådet diskuterer på sine møder såvel 
akutte som generelle problemer og spørgsmål. Rådet arran
gerer også forskellige aktiviteter f.eks. politiske høringer, 
skolefoto og elevbøger.

Efter sommerferien, hvor en ny bekendtgørelse sandsynlig
vis træder i kraft, skal elevrådet bl.a. høres om følgende 
ting: Skolens undervisningstilbud, ekskursioner, studierejser, 
praktikophold og større byggesager . Derfor er det meget 
vigtigt, at elevrådet fungerer godt, og at alle klasser er til 
stede med mindst en repræsentant ved alle møderne for at 
få elevernes holdninger igennem.
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Elevforsamlingen, der er elevrådets højeste myndighed, be
står af alle elever. Den tager beslutning om aktioner, ind
meldelse i DGS/LAK og andre vitale sager.

I den nærmeste tid skal elevrådet planlægge et introduk
tionsarrangement for det nye elevråd, så det straks kan 
komme i gang med arbejdet.

Elevrådsmøderne er åbne for alle, der er interesserede. Vi 
glæder os altså til at se DIG til vores ugentlige møde, 
hvor vi får kage, som vi skiftes til at bage.

Jens Andersen og Mette Anthonsen, Elevrådet.

LANDSDÆKKENDE ELEVORGANISATIONER.

De tre landsdækkende faglige elevorganisationer 
DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 
LAK - Landssammenslutningen Af Kursusstuderende 
GLO - Gymnasieelevernes Landsorganisation

Nakskov Gymnasium er i øjeblikket medlem af DGS og 
LAK, hvortil der skal være afstemning om fortsat medlems
skab i august. Den højeste myndighed i disse organisationer 
er landsmødet hhv. kongressen, som vælger bestyrelserne. 
DGS har i øvrigt aktivitetskonferencen, hvor elevrødder fra 
hele landet mødes for at udveksle erfaringer. DGS og LAK 
har et meget snævert samarbejde og arrangerer bl.a. Ope
ration Dagsværk i samarbejde. Man kan i øvrigt også blive 
individuelt medlem ved at henvende sig til elevrådet. GLO 
bygger på individuelt medlemskab, men står iøvrigt for om
trent de samme holdninger. GLO's medlemmer vælger på et 
landsmøde en bestyrelse. Gennem disse 3 organisationer kan 
eleverne påvirke beslutninger på landsplan ved forhandling 
med undervisningsministeriet.

Jens Andersen, Ix Elevrådsformand.

GYMNAS IE FORENINGEN.

I år har gymnasieforeningens bestyrelse bestået af 13 
medlemmer. Disse er valgt ind af foreningens medlemmer.

Det koster 25 kroner at blive medlem af foreningen. Med
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lemsskabet medfører en billigere indgangsbillet til gymnasie- 
festerne.

Der afholdes jævnligt fester i løbet af skoleåret. Efter en 
ret - stillestående periode m.h.t. deltagelsen ved festerne 
prøvede vi at holde en fest sammen med Handelsskolen. 
Det gik fint, bortset fra at der manglede gymnasieelever, 
og det største antal deltagere stammede fra Handelsskolen.

Gymnasieforeningen er ikke en skole-finansieret forening, 
og kan den ikke løbe økonomisk rundt, vil den blive ned
lagt, og så er festerne reduceret til de to, skolen selv af
holder hvert år, skolens fødselsdag og translokationsfest.

Til gymnasiefesterne har nuværende og gamle gymnasie-og 
HF-elever adgang.

Gymnasiet or enigen.

S FUNG.

S FUNG står for Socialistisk Folkepartis Ungdom på 
Nakskov Gymnasium. S FUNG's formål er at fremme det 
politiske arbejde blandt eleverne på Nakskov Gymnasium, 
arbejde for at fremme debatten med andre politiske ung
domsbevægelser og deltage i arbejdet i de faglige uddannel
sesorganisationer (DGS og LAK) og elevrådet. SFUNG byg
ger hovedsagligt på SF's og SFU's principper, men er åben 
for beslægtede holdninger fra kommunister (CVS) til social
demokrater. Alle elever, der kan identificere sig med disse 
holdninger, kan blive medlemmer. Medlemmer vælges to 
gange om året på generalforsamlingen samt en bestyrelse, 
som står for det daglige arbejde. Henvendelse til vores 
kontaktmand Morten Flagmand-Olsen, la, eller 
undertegnede.

Jens Andersen, Ix. 
Bestyrelsen

KG.

Konservative Gymnasiaster er en 
nisation med ca. 4000 medlemmer, 
vativ/liberal grundholdning, og vi 
brug for verdens bedste og mest 

landsdækkende elevorga- 
KG bygger på en konser- 
mener, at Danmark har 
effektive uddannelsessy-
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stem. Dette må derfor tilpasses såvel det enkelte menne
ske, som samfundets elementære behov.

KG beskæftiger sig ikke kun med idepolitik - en del af 
vores arbejde er et bredt fagligt engagement.

Landsorganisationen har kontakt til undervisningsministeriet 
og til eleverne gennem lokalforeningerne, som findes på 
næsten alle gymnasier. Det er i disse lokalforeninger, at 
aktiviteterne sker, og det er her, du har mulighed for at 
få indflydelse på, hvordan gymnasiet bliver fremover. Desu
den arrangerer Nakskov KG debatmøder, paneldiskussioner 
og møder med kendte politikere over aktuelle emner.

I modsætning til de andre faglige organisationer bygger 
KG på et individuelt medlemsskab.

Anne Kolbye, 3.u.
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ELEVFACILITETER OG REGLER
Kantine: I centrets kantine foregår al spisning. Man kan 
her- købe varm eller kold mad og drikkevarer til særdeles 
rimelige priser. Kantinen har åbent kl. 7.30-8.00 og deref
ter kl. 8.30-13.50. Uden for åbningstiderne kan man benytte 
kaffe- og andre automater, som er opstillet i kantinens ba
geste afsnit. I kantinen er der selvbetjening. Det indebærer 
naturligvis, at man selv placerer brugt service i de dertil 
opstillede stativer.

Elevlokale: Til fri afbenyttelse i frikvarter og mellemtimer 
er der i kælderetagen indrettet et elevlokale. Der er op
stillet bordtennisborde, men øvrige rekvisitter må man selv 
medbringe. Her er også faciliteter til teater og musik. 
Elevlokalet benyttes desuden som festlokale.

Arbejdspladser: De 3 faggruppeområder rummer hver et fæl
lesareal med et stort antal gode arbejdspladser og et fag
bibliotek. Her kan man udnytte mellemtimer eller tog/bus- 
ventetider. Der er også anbragt skrivemaskiner, som står til 
elevernes disposition f.eks. i forbindelse med opgaveskriv
ning.
Elevtelefoner: Ved indgangen til hvert faggruppeområde er 
der opsat automattelefoner til brug for eleverne.

EDB-anlæg: Uddannelsescentret råder over et veludstyret 
EDB-anlæg. Det er til fri afbenyttelse for skolens elever i 
centrets åbningstid. Dog må enkeltbenyttelse vige for brug 
af anlægget til undervisning.

Elevrådslokale: Elevrådet har sit eget mødelokale, som er 
udstyret med almindelige kontorfaciliteter.

Kopiering: I det omfang elevrådet har brug for at få mang
foldiggjort materiale, sker det ved henvendelse til kontoret. 
Har skolens elever brug for i et fag at få materiale kopie
ret, foregår det via den pågældende faglærer.
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ADMINISTRATIONENS ÅBNINGSTID

Skolens administration er normalt åben i tidsrummet kl. 
8.00 til kl. 15.00 på skoledage. Man kommer i forbindelse 
med administrationen ved at henvende sig ved skranken i 
administrationsafsnittet. Her bliver man enten ekspederet 
straks, eller man får aftalt tid for et møde med den per
son, man ønsker at tale med.

MEDDELELSER

Hver enkelt klasse har et postrum, hvor faglærere og admi
nistration kan anbringe opgaver, undervisningsmateriale og 
meddelelser til klassen eller enkelte elever. Det er derfor 
vigtigt at tømme postrummet regelmæssigt - helst flere 
gange om dagen.

Klassernes postrum er placeret som følger: HF har sine i 
afsnit 3, de sproglige klasser deres i afsnit 4 og matemati
kernes er i afsnit 2.
Skemaændringer, fællestimer o.s.v. annonceres normalt på 
elevopslagstavlerne, der altså også dagligt skal studeres.

John Povlsen.

FORSØMMELSER

I Gymnasieskolen er der mødepligt. Kun hvis mødepligten 
overholdes, kan en elev gennemføre sin skolegang på nor
male vilkår, det vil sige med reduceret pensum. Hvis en 
elev forsømmer for meget, vil vedkommendes studievejleder 
gribe ind. Hvis det ikke hjælper, kan direktoratet 
bestemme, at eleven enten forvises eller overføres til 
selvstuderende status. (Det vil sige, at vedkommende ikke 
får årskarakter, men kommer til eksamen med fuldt pensum 
i samtlige fag.) Foreløbig har en elev klaret 
studentereksamen på den måde, men er man mageligt 
anlagt, kan metoden næppe anbefales.

Før rektor beder direktoratet skride ind, skal der gives to 
advarsler, en mundtlig og en skriftlig.
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Er man nødt til at forsømme, skal skolen omgående under
rettes, og der skal afleveres en skriftlig forklaring på for
sømmelsen, når eleven kommer igen.

Eventuel fritagelse gives af rektor efter en skriftlig ansøg
ning. Husk at aflevere ansøgningen til kontoret i god tid.

Det er klart, at selv sygdom ikke giver ret til ubegrænset 
fravær. Men der er ingen fast maksimumsgrænse for tilladte 
forsømmelser, og pjækkeri vil hurtigere udløse sanktion. 
Man bedes bemærke, at også manglende aflevering af 
skriftlige opgaver tæller som forsømmelse, samt at skolens 
ferieplan skal overholdes. Bemærk specielt også at 
vinterferien ligger fast.

Bo Bavngaard

SKEMAÆNDRINGER.

Skemaændringer bekendtgøres ved opslag på opslagstavlerne 
ved indgangen til de enkelte faggruppeafsnit. Elever og læ
rere har PLIGT til at orientere sig om eventuelle skema
ændringer ved ankomsten til skolen, i det første frikvarter 
og ved undervisningstidens ophør.

Eventuelle tvivlsspørgsmål afklares ved henvendelse i admi
nistrationen til John Povlsen.

GLEMTE SAGER

Større genstande efterlyses ved henvendelse på pedelkonto
ret, mens punge, nøgler og lignende efterlyses på kontoret.

FORS IKRINGS FORHOLD

Vi anbefaler eleverne at passe godt på værdigenstande, idet 
skolen ikke har tyveriforsikring, og vi desværre har måttet 
konstatere en del tyverier i centret sidste skoleår. Man bør 
med andre ord ikke lade værdigenstande ligge i frakkelom
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mer o. lign. Vær opmærksom på, at eleverne er erstatnings
pligtige m.h.t. den skade, de måtte forvolde på skolens 
ejendom. Skolen yder en erstatning på max. 2/3 af nyværdi 
af beklædningsgenstande og briller, såfremt genstandene ø- 
delægges i en undervisningssituation. Får man genstande 
ødelagt, må man straks henvende sig på skolens kontor.

ORDENSREGLER

En behagelig og afslappet atmosfære på Nakskov Gymnasi
um i Nakskov Uddannelsescenter kommer kun, når alle med
virker til det. Det følgende forklarer lidt om, hvordan cen
tret fungerer:

Først og fremmest må alle elever vise hensyn til hinanden 
og bruge husets indretninger efter deres hensigt. Vi må po
intere at stolene i centret ødelægges, når man vipper på 
dem. Desuden må hynder ikke fjernes fra sofaer m.v. Alle 
er med til at holde centret hyggeligt og pænt - kast derfor 
papir, cigaretstumper m.v. i de dertil indrettede papirkurve 
og askebægre. Klasserne sørger hver især for, at benyttede 
lokaler efterlades i opryddet stand. Hvis der sker skade på 
bygningen eller inventaret, er det vigtigt, at du straks 
meddeler det på skolens kontor i administrationen eller til 
vores pedel.

Kantinen er baseret på selvbetjening. Derfor må du selv 
anbringe servicet i stativerne, når du har spist. Al spisning 
foregår i kantinen.

Du må ryge overalt, hvor der står askebægre - men IKKE i 
klasselokalerne.

Dit overtøj hænger du i garderoberne ved indgangen til 
hvert afsnit. Men lad være med at efterlade penge eller 
andre værdigenstande i frakkelommerne, i garderoben eller i 
tasken i lokalerne. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar 
for bortkomne ting.

Cykel eller knallert kan du stille i det overdækkede område 
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ved indgangen fra Liljevej eller ved indgangen fra Blegen. 
Syd for centret med indkørsel ad Søvej skal biler, motor
cykler og knallerter parkeres i de afmærkede felter på 
parkeringspladsen; cykler anbringes i stativerne.

Der er opstillet automattelefoner til brug for eleverne ved 
indgangen til hvert faggruppeområde.

I kælderen er der indrettet et elevrum med bordtennisbor
de. Rummet er til fri afbenyttelse, men selvfølgelig skal du 
huske at rydde op efter dig, inden du går - de næste, der 
kommer, skal jo også have det rart. Du kommer ned til lo
kalet ad trappen til kælderen ud for sprogafsnittet. Man 
må selv sørge for bats og bolde.

Elevrådslokalet (4-46) er til rådighed for medlemmer af 
skolernes elevråd.

01, vin og spiritus må du kun drikke i centret ved særlige 
arrangementer, som den enkelte skole afholder. Du må ger
ne spille kort, hvor det ikke generer arbejdet, men ikke om 
penge.

John Povlsen

BIBLIOTEKET

Nakskov Gymnasiums bibliotek omfatter ca. 20.000 bind, der 
står opstillet i faggruppeafsnittene 2, 3 og 4. Derudover 
abonnerer biblioteket på et udvalg af de landsdækkende 
aviser; disse er fremlagt i afsnit 3.

Bøgerne er opstillet og registreret efter samme system som 
på folkebibliotekerne.

Alle elever og lærere har ret til at benytte biblioteket. 
Det er imidlertid ikke et udlånsbibliotek, hvilket vil sige, 
at bøgerne ikke må fjernes fra faggruppeafsnittene. Hjem
lån af bøger foregår fortrinsvis via Nakskov Bibliotek og 
éventuelle afvigelser fra dette princip kan kun ske efter 
aftale med faglæreren eller bibliotekaren.
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På Nakskov Bibliotek er en studielæsesal til brug for ele
ver på NUC i bibliotekets åbningstid. Bøger, der skal bru
ges i længere tid til opgaver, kan opstilles der efter aftale 
med centerbibliotekaren.

Alle 1. års-elever får 2 lektioner i litteratursøgning i løbet 
af de første skoleår ved centerbibliotekaren, der i øvrigt 
hjælper med at finde supplerende litteratur til opgaver, sti
le, specialer m.v.

Træffetid: mandag - fredag kl. 11-12 i afsnit 3
kl. 13-15 Nakskov Bibliotek

Bente E. Knudsen

BØGER OG PAPIR.

Da undervisningen i gymnasiet og HF er gratis, stiller sko
len undervisningsmidler til rådighed. Dette foregår i praksis 
på den måde, at eleven låner bøgerne af skolen og med sin 
underskrift kvitterer for modtagelsen. Da man hæfter for 
de lånte bøger, bør disse forsynes med beskyttelsesbind, 
navn og klasse. I tilfælde af bortkomst eller beskadigelse 
påhviler det låneren at erstatte bogen, og det er her nyan
skaffelsesprisen, der opkræves. Understregning og tilskriv
ning er forbudt; i stedet stiller skolen et antal notesblokke 
og plastmapper til rådighed. Disse udleveres ved skoleårets 
start og er beregnet til dækning af et helt års forbrug. 
Hvis det udleverede papir ikke slår til, må man selv an
skaffe det manglende.

Der udleveres regnemaskine til alle elever. Batterier og de
fekte maskiner udskiftes i det første halve år, derefter må 
man selv sørge for, at maskinen virker. Nye lommeregnere 
sælges i bogdepotet til rimelige priser.

Eventuelle problemer vedrørende bogudlån kan sandsynligvis 
løses ved henvendelse i bogekspeditionen, hvis åbningstid 
bekendtgøres ved opslag.

Henning Johansen
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STUDIEFORHOLD og STUDIEVEJLEDNING
STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET

Til hver klasse er knyttet en studievejleder, der følger 
klassen under det 3-årige studieforløb.

En af studievejlederens opgaver er at give kollektiv vejled
ning. Den omfatter efter den nye gymnasiereform bl.a. vej
ledning vedrørende overgangen fra folkeskole til gymnasium, 
orientering om valgfag ved overgang til 2. og 3.g, oriente
ring om uddannelsesmuligheder, arbejdsmarkedsforhold, der 
har betydning for valg af uddannelse og erhverv, ligestil
lingsproblematik og økonomiske forhold.

I 3.g arrangeres hvert år et større studieorienterende mø
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de, hvor der orienteres om både længerevarende og korte
revarende uddannelser, ligesom der arrangeres et kursus om 
jobsøgning.

Studievejledernes vigtigste opgave er imidlertid at give 
individuel bistand. Eleverne kan henvende sig til studievej
lederne med problemer af såvel faglig, økonomisk som per
sonlig karakter. Det er naturligvis ikke alle problemer, vi 
kan løse, men det er vores opgave at hjælpe den enkelte 
så vidt muligt.

Nakskov Gymnasium har de sidste tre år fået tilladelse til 
at gennemføre et forsøg med en klasselærerordning for 1. 
klasserne. Studievejlederne er knyttet til de enkelte klasser 
som klasselærere. En lektion ugentligt er afsat til klassens 
time, hvor vi bl.a. beskæftiger os med nogle af de proble
mer, som overgangen fra folkeskole til gymnasium kan med
føre.

Vi har også for skoleåret 1988-89 søgt om tilladelse til at 
gennemføre klasselærerordningen. Tilladelsen er dog kun 
blevet givet til l.HF.

Studievejlederne har fast kontortid i lokale 263 og 264, så 
der vil altid være en studievejleder til disposition.

Studievejledere i gymnasiet er Claus Clausen, Lars Boye 
Petersen og Kirsten Greve.

Kirsten Greve.

STUDIEVEJLEDNING VED HF

Studievejledernes vigtigste opgave er at yde individuel bi
stand til den enkelte studerende. Det kan ske i forbindelse 
med de problemer af økonomisk, faglig, social, eller person
lig art, som måtte opstå i studieforløbet. Herudover yder 
studievejlederen kollektiv vejledning i de situationer, hvor 
alle studerende skal have informationer f.eks. om de øko
nomiske støttemuligheder, tilvalgssystemets opbygning og 
dets almindelige konsekvenser samt i forbindelse med de 
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studerendes erhvervs- og studievalg efter HF. 
Studievejlederen for HF, Finn Madsen, træffes i lokale 265, 
tlf. 922000 (lokal 225).

Finn Madsen

SPECIALUNDERVISNING/STØTTEUNDERVISNING.

A. Læse- og st avevanskeligheder. Handicaps.
Hvis man har et handicap, der gør, at man ikke får til
strækkeligt ud af undervisningen, det kan være f.eks. ord
blindhed eller et fysisk handicap, er det naturligvis vigtigt, 
at sagen hurtigt tages op, så en afhjælpning af problemet 
kan iværksættes, før man f.eks. kommer alt for langt bag
efter. Dertil kommer, at man i nogle tilfælde skal søge om 
lempelser ved eksamen allerede i løbet af efteråret i 
l.g/l.hf. Derfor er det i ens egen interesse hurtigt at gøre 
studievejleder eller faglærer opmærksom på eventuelle pro
blemer. Og derfor har vi de senere år foretaget en lille 
stave- og læseprøve tidligt i l.g/l.hf.

For elever med læse-og stavevanskeligheder arrangerer sko
len specialundervisning. Denne undervisning søges lagt, så 
den passer til den enkelte elevs skema; og omfang og in
tensitet søges afpasset den enkelte elevs behov.

For elever med fysiske handicaps kan etableres særlig støt
teundervisning, og studievejlederen hjælper med at 
fremskaffe de nødvendige hjælpemidler.

B. Støtteundervisning i gymnasiet.
Skolen kan i et mindre omfang etablere støtteundervisning 
for elever med afgrænsede mangler i de faglige forkundska
ber (f.eks. i matematik).

Det skal i den forbindelse kraftigt understreges, at hvis 
man har særlige vanskeligheder i et enkelt fag, bør man 
søge hjælp hos sin faglærer (evt. studievejleder). Og hvis 
en eller anden form for støtte iværksættes, bør det ske i 
samarbejde med faglæreren, ellers gør støtten erfaringsmæs
sigt mere skade end gavn.
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C. Støtteundervisning for HF-kursister
Støtteundervisning kan gives i fællesfagene matematik, eng
elsk og tysk med 15 timer i hvert fag, og det er faglære
ren, der indstiller til rektor om igangsættelse af undervis
ningen. Støtteundervisningen kan gives til kursister, der 
skønnes at have en afgrænset mangel i deres forkundskaber. 
En fjern afgangseksamen vil være en karakteristisk begrun
delse for deltagelse i støtteundervisning. Derimod er det 
ikke tanken, at alle svagt funderede studerende skal have 
ekstra undervisning.
Da støtteundervisning skal afvikles inden udgangen af 1. 
semester, er det nødvendigt, at et evt. behov konstateres 
snarest efter undervisningens begyndelse.

D. Skolepsykologisk Rådgivning

Hvis man har psykiske problemer af den ene eller an
den art, f.eks. lider af en depression, bør man være op
mærksom på, at man kan få hjælp på skolepsykologisk råd
givning. I mange tilfælde vil man her kunne få langt bedre 
hjælp end hos sin læge, der ofte vil være henvist til at 
uddele piller.

Derudover bistår skolepsykologisk rådgivning med at 
skaffe elever med sproglige eller andre handicaps den for
nødne hjælp og dispensationer.

Man kan komme i kontakt med skolepsykologen via sin 
studievejleder, som kan hjælpe med at skaffe en aftale, 
men man kan også selv henvende sig direkte til skolepsyko
logisk rådgivning og bede om en samtale.

Man kan trygt henvende sig: Skolepsykologen har 
tavshedspligt - også overfor skolen - og med mindre andet 
aftales, sker der ingen registrering.

Adresse: Skolepsykologisk rådgivning
Lienlund
Rødbyvej 189

Tlf.: 03 92 14 88.

Lars Boye Petersen.
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ØKONOMISKE STØTTEMULIGHEDER I GYMNASIET OG 
PÅ HF:

1. Elever og kursister under 18 år.

Støtten kaldes ungdomsydelse og er et kommunalt anliggen
de. Ydelsen, der udbetales til familien og ikke til den unge 
selv, er afhængig af socialindkomsten og den unges egen 
indtægt. Yderligere oplysninger fås hos kommunen.

2. Elever og kursister over 18 år.

Støtten kaldes "Statens Uddannelsesstøtte" og er et stats
ligt anliggende. Den består af a) stipendier, som ikke skal 
tilbagebetales, b) statslån og c) statsgaranti for lån i bank 
og sparekasse. Lånet forrentes også i uddannelsestiden.

Detailoplysninger om støttemuligheder over "Statens Uddan
nelsesstøtte" (SU) findes i pjecen "Støttemuligheder 
1988/89", som fås på skolens kontor, hvor ansøgningsskema 
også kan afhentes efter skoleårets begyndelse, hvis det ik
ke allerede er udleveret.
I skrivende stund, dvs. foråret 1988, tyder meget på, at 
der er en helt ny SU-ordning på trapperne. De nye regler 
vil i givet fald fremgå af den ovennævnte pjece.

3. Befordringsgodtgørelse

Der ydes fuld dækning for befordring med offentligt trans
portmiddel, når strækningen fra bopæl til skole og tilbage 
igen er 22 km eller derover. Ansøgningsskema fås på sko
lens kontor fra 1. skoledag (eller ved bopælsændring) og 
skal afleveres til transportselskabet. De nye 1. klasser vil 
normalt have modtaget skemaet i juni måned.

4. Elevfonden

Ved Nakskov Gymnasium er oprettet en elevfond, hvis mid
ler kan anvendes på flg. måder:
a) Tilskud til generelt elevarbejde på skolen.
b) Tilskud kan ydes til arrangementer, som økonomisk ikke
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kan bæres af enkeltgrupper på Nakskov Gymnasium.
c) Rentefri lån kan ydes til elever og kursister med akut

te økonomiske problemer.
d) Tilskud kan ydes til enkelte elevers deltagelse i studie

ture arrangeret for klassen på Nakskov Gymnasium.
Henvendelse vedrørende midler i elevfonden sker til rektor, 
der sørger for viderebehandling af ansøgningen.

Finn Madsen

EKSÅMEN, ÅRSPRØVER, KARAKTERGIVNING.
A. Gymnasiet.

Eksamen: Det år et fag afsluttes, kan der holdes eksamen i 
faget (bortset fra idræt, musik og formning). Hvorvidt en 
klasse skal til eksamen i et fag eller ej, afgøres af Direk
toratet for gymnasieskolerne og HF. Ialt består en studen
tereksamen efter gammel ordning af 6 mundtlige og 4 
skriftlige eksaminer. De skriftlige eksaminer ligger alle ef
ter 3.g. Efter gymnasiereformen vil en studentereksamen 
bestå af ialt 10 prøver, hvor antallet af skriftlige prøver 
kan variere for den enkelte elev, ligesom der kan være 
skriftlig eksamen efter 2.g. (F. eks. matematik efter mat. 
2g.)
Reeksamination: I fag, der afsluttes efter 1. eller 2.g, kan 
man komme til reeksamination, hvis man til prøven får 00 
eller 03, og i årskarakter har 5 eller derover. Endvidere 
kan man forlange at komme til eksamen i et fag, der af
sluttes efter 1. eller 2.g såfremt det ikke udtages til prø
ve, og man har fået en årskarakter på 00 eller 03.
Årsprøver: Efter 1. og 2.g afholdes der dels skriftlige års
prøver dels enkelte mundtlige årsprøver i fag, der ikke af
sluttes. Prøvefag prioriteres af de enkelte klasser (hold) i 
samarbejde med faglæreren. Ved afslutningen af 1. og 2.g 
afholdes et lærerforsamlingsmøde, hvor lærerne drøfter de 
enkelte elever med henblik på oprykning/ikke oprykning 
(herunder evt. råd om at gå ud). Såfremt der er betænke
ligheder vedrørende oprykning, meddeles dette til elever og 
forældre, som træffer beslutningen vedrørende det videre 
skoleforløb.
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Karaktergivning: Ved bedømmelsen af eleverne anvendes den 
fra folkeskolen kendte 13-skala. Således gives 8 for den 
middelgode præstation vel at mærke for den pågældende 
skoleform. Da kravene i gymnasiet er højere end i folke
skolen, vil de fleste elever opleve, at de falder i karakte
rer, når de går fra folkeskolen over i gymnasiet.

I december måned gives der standpunktskarakterer i alle 
fag bortset fra musik, formning og idræt. Disse karakterer 
skal kun tjene til at oplyse eleven og hjemmet om det fag
lige standpunkt. Karaktergivningen følges op af et foræl
dremøde, hvor forældre og elever har lejlighed til at drøfte 
situationen med den enkelte lærer.
I marts gives standpunktskarakterer i afsluttende fag for at 
give eleverne bedre mulighed for at bedømme sig selv. Ved 
årets afslutning gives årskarakterer. Den årskarakter, der 
gives det år, faget er afsluttet, kommer til at stå på stu
dentereksamensbeviset. Det gælder altså for eksempel års
karakteren i matematik efter 2. g for de sprogliges vedkom
mende, i engelsk/tysk efter l.g for matematikeres vedkom
mende.

Det endelige studentereksamensresultat udregnes på følgen
de måde:

I de eksamensfag (dvs. alle fag bortset fra idræt, formning 
og musik), hvor der ikke bliver afholdt eksamen, bliver års
karakteren overført og tæller også som eksamenskarakter. 
Man udregner først gennemsnittet af samtlige årskarakterer, 
derefter gennemsnittet af eksamenskarakterer og overførte 
årskarakterer. Hvert af disse to gennemsnit skal være 
mindst 5,5, og hver af de to rækker karakterer skal opfyl
de kravet om, at summen af de to laveste karakterer plus 
gennemsnittet af resten af karaktererne skal være mindst 
13 (13-reglen). Til sidst udregnes gennemsnittet af de to 
gennemsnit. Dette tal er det endelige eksamensresultat, der 
danner bedømmelsesgrundlaget ved optagelse på de videre
gående uddannelser.
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B. HF.

Den anvendte karakterskala er den samme som for gymna
siets vedkommede. I HF findes ingen standpunkts- og årska
rakterer. Til gengæld afsluttes alle fag med eksamen. For 
at bestå eksamen skal gennemsnittet af eksamenskarakte
rerne være over 5,5, og 13-reglen skal være opfyldt (se 
ovenfor). Desuden skal der være et tilstrækkeligt antal til
valgspoint (20). Der gives altså ikke faste, regelmæssige 
vurderinger af kursistens standpunkt, men den enkelte kur
sist kan bede sine lærere om en vurdering af sit standpunkt 
og har så krav på at få det.

Reeksamination: I l.hf er der mulighed for allerede efter 
sommerferien at indstille sig til en prøve i et afsluttende 
fag, såfremt man enten har opnået fagkarakteren 00 eller 
03 ved den pågældende prøve. Hvis man efter 2.hf ikke har 
bestået sin eksamen, har man ret til reeksamination umid
delbart efter sommerferien i alle sine fag, og man vælger 
selv hvilke (gerne efter samråd med studievejlederen). End
videre kan man uanset sin karakter gå om i et fag i den 
efterfølgende eksamenstermin, dog med fuldt pensum på 
samme vilkår som selvstuderende; dette er en art kompen
sation for de manglende årskarakterer og forhindrer, at 
HF-eksamen bliver et brutalt knald eller fald. Man kan dog 
højest indstille sig 3 gange til eksamen i samme fag. Man 
skal endvidere være opmærksom på, at man ved omgænger
eksamen skal op i fuldt pensum.

Lars Boye Petersen/John Povlsen
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GYMNASIEREFORMEN.

Konsekvenser ved afbrud af normalforløb:

De elever, der begynder i l.g. august 1988, bliver som de 
første undervist efter de nye regler, der fra dette tids
punkt indføres som følge af gymnasiereformen. For de ele
ver, der går i l.g 1987/88, får reformen kun betydning for 
de få, som ikke gennemfører det normale forløb med aflæg
gelse af studentereksamen sommeren 1990. Det drejer sig 
især om elever, der vælger at afbryde uddannelsen et år af 
hensyn til studieophold i udlandet, og elever der får sko
lens tilladelse til at gå et år om.
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Elever, der overvejer at afbryde uddannelsen et år, bør 
drøfte vilkårene med en studievejleder og overveje tids
punktet nøje. Det vil således være meget problematisk at 
lægge et studieophold i udlandet efter 2.g og så fortsætte 
i 3.g i 1990/91. Denne situation bør undgås. Problemerne 
vil være væsentlig mindre ved at afbryde efter l.g og så 
fortsætte i 2.g i 1988/89. I denne situation skal de pågæl
dende ud over den normale undervisning deltage i biolo
giundervisningen i en l.g klasse. Elever på sproglig linie 
fritages for geografiundervisning i 2.g.

Også for elever, der opnår skolens tilladelse til at gå et 
skoleår om, bliver der for denne årgang særlige forhold. 
Sker det efter l.g, følges de nye bestemmelser fuldt ud. Er 
det 2.g, som tages om, er vilkårene de samme som nævnt 
ovenfor for elever, der afbryder uddannelsen efter l.g og 
fortsætter i 2.g i 1988/89. Er det 3.g, der tages om 
(1990/91), fritages de pågældende elever for undervisning 
og eksamen i oldtidskundskab. De skal i 3.g deltage i un
dervisningen i dansk, religion, historie, idræt og billedkunst 
samt i tre valgfag efter eget valg. Eksamen afholdes efter 
de gamle regler.

Elever, som går til studentereksamen sommeren 1990 uden 
at bestå, får ekstraordinært mulighed for at gå til eksamen 
igen i august/september 1990.

FRITAGELSE FOR UNDERVISNING I IDRÆT.

I følge det nye cirkulære om fritagelse for idrætsundervis
ningen i gymnasiet og på kursus til højere forberedelsesek
samen af 20. november 1985 gælder flg.:

1. Eleverne deltager i idrætsundervisningen i det omfang 
og på de områder, deres konstitution og eventuelle 
skader muliggør.

2. Eleverne kan helt eller delvis fritages for fysisk akti
vitet - periodisk eller i sammenhængende tidsrum - hvis 
helbredsmæssige grunde taler derfor.

3. I tilfælde, hvor hindringen for fysisk aktivitet er umid
delbart indlysende, kræves ikke dokumentation.

4. I alle andre tilfælde gives fritagelse kun på grundlag 
af lægeattest.
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Lægeattesten skal angive fritagelsens årsag, omfang og 
varighed.
Lægeattesten afleveres til idrætslæreren og opbevares 
hos rektor, der indsender den til Undervisningsministe
riet, Direktoratet for gymnasieskolerne og HF, sammen 
med indberetningerne i maj måned.
Udgiften til lægeattesten afholdes af eleven.

5. Dette cirkulære træder for så vidt angår gymnasiet og 
kursus til højere forberedelseseksamen i stedet for Un
dervisningsministeriets cirkulære af 29. marts 1974 om 
fritagelse for deltagelse i legemsøvelser/idræt.

Marlene Lyngstorp 
FRITAGELSE FOR UNDERVISNING I RELIGION.

Elever/kursister, der tilhører et trossamfund uden for Fol
kekirken, fritages efter anmodning for at deltage i under
visning i religion. Er eleven undergivet forældremyndighed, 
kan fritagelse kun ske med samtykke af dennes indehaver.

Trossamfund uden for Folkekirken er f. eks. Det romersk
katolske Trossamfund, Frelsens Hær og Jehovas Vidner.

Fritagelse bevilges af rektor efter ansøgning senest den 15. 
august i det skole-/kursusår, hvor undervisningen i faget 
religion påbegyndes (gymnasiet i 3.g, HF i 2. kursusklasse).

Gymnasieelever, der er fritaget for undervisning i religion, 
vil komme til afsluttende eksamen i et andet fag, såfremt 
faget religion udtrækkes til studentereksamen.

N.P. Skov-Larsen

FORÆLDREMØDER.

Forældremøder og forældresamarbejdet planlægges i samar
bejde med skolerådet. Selvom det hedder forældremøder, 
deltager også eleverne i disse møder.
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I august afholdes et møde for forældre og elever i de nye 
1. klasser. Formålet med dette møde er, at forældrene kan 
få indtryk af elevernes nye arbejdsplads. Forældrene samles 
klassevis og får en orientering fra klassens studievejleder 
og deltager i en undervisningsdemonstration. Endelig er der 
kaffebord.

I december afholdes i forbindelse med karaktergivningen 
et forældremøde med konsultationer hos hver enkelt faglæ
rer. For 1.- klasserne arrangeres også ved dette møde klas
sevis kaffebord, hvor studievejlederen orienterer om karak
tergivningen.

Endelig afholdes i løbet af 
sernes forældre, hvor skolen 
der, der findes i 2. og 3.g.

foråret et møde for l.g klas- 
orienterer om de valgmulighe-

Kjellberg Christensen

PERSONALIA.
Ved udgangen af skoleåret 1986/87 forlod sekretær Lisbeth 

Faurum skolen; hun er nu ansat i Højreby kommunes skole
administration.

Adjunkt Lars Meyer Hansen sagde op pr. 30. september for 
at blive fuldmægtig i sundhedsministeriet.

Til gengæld har vi fået tre nye adjunkter: cand. mag. 
Mette Fredberg og cand. mag. Inger Lis Lynæs Larsen blev 
ansat ved skoleårets begyndelse, og cand. mag. Niels Munk 
pr. 1. november som erstatning for Lars Meyer Hansen.

Desuden har cand. mag. Karen Soelberg Petersen fungeret 
som barselsvikar for adjunkt Anne Kurup i perioden fra 1. 
august til 21. februar. På kontoret er Lilian Petersen pr. 1. 
oktober blevet ansat som sekretær.

Den 1. juli 1988 bliver adjunkt Finn Madsen lektor.
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Bo Bavngaard 
(BB) 
lektor 
hist-latin-old

N.E. Bertelsen 
(NB) 
lektor 
idræt

V. Kjellberg 
Christensen 
(KC)

Orla Christiansen 
(OC) 
lektor 
bio-kemirektor 

mat-fys

Claus Clausen 
(CC) 
adjunkt 
hist-latin-old

Bodil Danielsen 
(BD) 
årsvikar 
dansk

Ebbe Bjørnekær 
(EB) 
lektor

Birgit Clausen 
(BC) 
adjunkt 
eng-form

Mette Fredberg 
(MF) 
adjunkt 
dansk-eng.
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Kirsten Greve 
(KG) 
adjunkt

Jørgen Halse 
(JH) 
lektor 
tysk-dansk

H.C. Højbjerg 
Hansen (HH) 
adjunkt

fransk-eng

Inga-Lill Birgitte Holme 
Hartmann 
(BH) 
adjunkt 
fransk-idræt

Højbjerg Hansen 
(LH)
timelærer,fil.mag. 
eng

N. E. Hartmann 
(EH) 
lektor 
hist-old

Torben G. 
Hermansen 
(TH) 
adjunkt 
mat-fys

Jørn Finne 
Jepsen 
(JJ) 
adjunkt 
samf-geo

(PJ)
adjunkt 
fys-mat
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Henning Johansen 
(HJ) 
adjunkt 
hist-geo

Mogens H 
Johansen 
(MJ) 
adjunkt 
bio-kemi

Jørgensen 
(NJ) 
adjunkt 
da-geo

Anne Kurup 
(AK) 
adjunkt 
da-tysk

Bente Knudsen 
(BEK) 
centerbibliotekar

Stefan Larsen 
(DL) 
lektor 
tysk-eng-rus

Inger Lis Lynæs 
Larsen
(LL) 
Kvotaadj. 
psy-bio

Finn Madsen 
(FM) 
lektor 
hist-eng

Marlene Lyngstorp 
(ML) 
adjunkt 
fransk-idræt
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Jørgen Nielsen 
(JN) 
pedel

Alice Martinsen 
(AM) 
adjunkt 
dansk-form

Niels Munk 
(NM) 
adjunkt 
samf-dansk

Søren Lune Nielsen 
(SN) 
adjunkt 
mat-fys

Lilian Pedersen 
(LIP) 
sekretær

Carl Ole Olsen 
(CO) 
lektor 
musik-fransk

Jimmy Pedersen 
(PE) 
timelærer 
musik

Elsebeth Post 
(EP) 
lektor 
eng-film

Lars Boye Petersen 
(BP) 
studielektor 
dansk
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John Povlsen 
(JP) 
studielektor 
mat

Lone Povlsen
(LP) 
lektor

Ole Skibsted 
(OS) 
adjunkt 
da-ol-rel

N.P. Skov Larsen 
(SL) 
adjunkt 
fra-rel

Kjeld Vejbjerg 
(KV) 
lektor 
bio

Mogens Vestergaard 
(MV) 
lektor 
fys-kemi

Jørgen Rothe 
(JR) 
lektor 
mat-fys-kem

Birgitte Sørensen 
(GS) 
sekretær

Michael Weyand 
(MW) 
adjunkt 
mat-erhvø
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RESSELISIE

। Bavngaard 
E. Bertelsen

Vejlegade 12, Nakskov
Mill emarks vej 12, Nakskov

03 923557
03 920784

be Bjørnekær Vindøvej 44, Harpelunde 03 931182
Kjellberg Christensen Strandpromenaden 32,Nakskov 03 923034

la Christiansen Ffybølle Strand, Hors lunde 03 935680
rgit Clausen Hajrebygade 23, Søllested 03 941337
aus Clausen Højrebygade 23, Søllested 03 941337
di 1 B.Eønielsen Stormarks Alle 48, Nakskov 03 928283
■tte Fredberg Anemonevej 17, Nikskov 03 926299
rsten Greve Enebær vej 5, Nakskov 03 923102
irgen False RosenwHiget 33, Nakskov 03 921657
C. Hajbjerg Hansen Brandsmose Ringv. 9, Stokk. 03 911447
ga-Lill Højbjerg Hansen Brandsmose Ringv. 9, Stokk. 03 911447
rgitte Holme Hartmann Bredgade 25, Nakskov 03 925847
E. Ffertmann Bredgade 25, Nakskov 03 925847
irben G. Efermansen Solsikkevej 36, Nhkskov 03 927974
irn Finne Jepsen Skovvanget 27, Nakskov 03 926523
t Jepsen Rosenvaaiget 10E, 11,Nakskov 03 927729
nning Johansen Varkausvej 3, Nakskov 03 927308
gens Hulgaard Johansen Ejegodvej 39 I.tv, Nyk. F. 03 855251
els-Bo Jørgensen Krogsbøllevej 9, Nakskov 03 922113
nte Knudsen Vejlegade 52, Nakskov 03 921389
ne Kurup Svingelsvej 37, Nakskov 03 927710
ger Lis Lynæs Larsen Rosningevej 3, Vesterborg 03 939349
efan Larsen Tops Sidevej 1, Näkskov 03 927287
rlene Lyngstorp Eøldsvej 12, Skørr., IVhribo 03 908560
nn Nhdsen Lavendelvej 4, Søllested 03 941493
ice IVhrt insen Solsikkevej 36, Nakskov 03 927974
els Mink Sdr. Boulevard 20A, IVhribo 03 883351
rgen Nielsen Eiglersvej 37, Nakskov 03 926906
ren Lune Nielsen Skowænget • 16, Nakskov 03 927354
ri Ole Olsen Præstegarden, Dannemare 03 944259
nmy Pedersen Branders lewej 81, Nakskov 03 925895
rs Boye Petersen Pilehavevej 17, Dannemare 03 944736
sebeth Post Fruegade 15, Nakskov 03 923586
hn Povlsen Birkevænget 78, Näkskov 03 921677
ne Povlsen Birkevænget 78, Nakskov 03 921677
rgen Rothe Hajrebyvej 68, Nakskov 03 927919
e Skibsted Stormarks Alle 48, Nakskov 03 928283
P. Skov-Larsen SvingeIsvej 40, Nakskov 03 925833
rgitte Osholm Sørensen Vestmosevej 39, Nakskov 03 924884
eld Vejbjerg Svingels Alle 62, Nakskov 03 926401
gens Vestergaard Ftel lesskabsvej 37, Nakskov 03 922751
chyael Ufeyand Svingelsvej 37, Nakskov 03 927710
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FERIEPLAN
1988/89

1. skoledag efter sommerferien: 
mandag d. 8. august

Efterårsferie:
mandag d. 

Juleferie:
17. oktober fredag d. 21. oktober

fredag d. 23. december - mandag d. 2. januar 19
Vinterferie •

mandag d.
Påskeferie:

6. februar fredag d. 10. februar

mandag d. 20. marts mandag d. 27. marts
St. Bededag:

fredag d. 21. apr i 1
Kristi Himmelfartsdag:

torsdag d. 4. maj
Pinsefer le:

mandag d. 15. maj
Grundlovsdag: 

mandag d. 5 juni
Arsafs lutning:

fredag d. 23. juni

1989/90

1. skoledag efter sommerferien: 
mandag d. 14. august 1989

Efterårsferie:
mandag d. 16 oktober - fredag d. 20. oktober 19

Juleferie:
mandag d. 23. december - mandag d. 2. januar 1990

Vinterferie:
mandag d. 19. februar - fredag d. 23. februar 19

Påskeferie:
mandag d. 9. april - mandag d. 16. april 1990

St. Bededag:
fredag d. 11. maj 1990

Kristi Himmelfartsdag
torsdag d. 24. maj 1990

Pinsefer te: 
mandag d. 4. juni 1990

Grundlovsdag:
tirsdag d. 5. juni 1990

Arsafs lutning:
fredag d. 22. juni 1991
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90/91

skoledag efter sommerferien: 
mandag d. 13. august 1990 
terårsferie:
mandag d. 15 oktober - fredag d. 19. oktober 1990 
le ferie:

mandag d. 24. december - mandag d. 1. januar 1991 

nterferie:
mandag d. 11. februar - fredag d. 15. februar 1991 
ske ferie: 
mandag d. 25. marts - mandag d. 1. april 1991 
. Bededag: 
fredag d. 26. april 1991 
is ti Hinmel fart s dag 
torsdag d. 9. maj 1991 
nseferie: 
mandag d. 20. maj 1991 
undlovsdag:
Onsdag d. 5. juni 1991 
safslutning: 
fredag d. 21. juni 1991 

91/92

skoledag efter sommerferien: 
mandag d. 12 august 1991

?ogw fok mmwm
andag d. 8. august: 

klasserne:

00

30 - ca, 13.00

Velkomst ved rektor i teatersalen. 
Navneopråb.

Introduktionslærer(e) evt. bistået af 
nogle få elever fra 2. klasser foreta
ger følgende:
Skemadiktat.
Bogudlevering (eleverne bør medbringe
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rummelige tasker).
Gennemgang af årsskrift (som skal 
medbringes og være læst).
Rundvisning i centret.
Kommunikationssystemet (opslagstavler, 
postrum).
Fotografering.
Eventuelt kort møde med studievejle
der.
Præsentation af lærere.
Derefter særligt introduktionsarrange
ment.

2. og 3. klasserne:

9.00 Velkomst ved rektor i teatersalen.

9.15 Skemadiktat og bogudlevering.

tirsdag d. 9. august:

8.00 - ca. 13.30 Førsteklasserne har et særligt intro
duktionsarrangement.
Alle andre klasser har normal undervis
ning.

onsdag d. 10. august:

12.00 - ? Fælles idrætsarrangement i idrætscen
teret for samtlige førsteklasser.
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»Eva aftjener sin barnepligt« - 10. scene (Kjeld Abell)

Der sminkes af efter aftenens forestilling...




