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REKTORS SIDE.

Der er almindelig tradition for 
at årsskifter kalder på trangen 
til at gøre status og komme 
med ønsker og spådomme.

I skoleåret 1989/90 
har vi endog haft et 10-års- 
skift, og det er ikke vanskeligt 
at få øje på begivenheder, som 
synes at få afgørende betydning 
for vor skole. Først og frem
mest bliver det skoleåret, hvor 
vi siger farvel til den gamle 
gymnasieordning og goddag til 

den nye. At det virkelig drejer sig om en reform og ikke 
blot om en justering, er alle nu ved at være klar over. Ved 
en reform er det vanskeligt at se samspillet mellem og 
konsekvenserne af de retningslinier, der er afstukket, og 
skoleåret kom da også til at fungere som et prøveår, hvor 
man ved et praktisk kæmpeforsøg har fået afklaret alle de 
mange uhensigtsmæssigheder, der ikke var taget højde 
for. Disse ting er så rapporteret til centralt hold, og i 
nogle tilfælde er sagerne taget op med henblik på en 
revision. Dette har så medført, at det tunge politiske 
arbejde er gået igang - af og til med positivt resultat; 
men desvæne så sent at alt først er planlagt og udført 
efter de gamle regler. Det giver selvfølgelig et urimeligt 
ekstraarbejde for alle involverede. Hvad værre er, at vi 
gang på gang har informeret elever og forældre om 
forhold, der ikke er noget hold i, når det kommer til 
realiteter. Sådanne arbejdsforhold er en belastning for det 
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gode og tillidsfulde forhold, der skal være mellem elever, 
forældre og skole. Det gør ikke situationen bedre, at der 
gælder lige så kaotiske forhold omkring administrationen 
af SU og reglerne for optagelse til videregående uddan
nelser. I skrivende stund er der udsigt til, at vi må regne 
med, at disse forhold vil fortsætte i endnu nogen tid.

En ny gymnasielov med ændring af skolens 
styrelse ligger på folketingets bord; men af endnu større 
betydning for vor dagligdag er den HF-reform, der er ved 
at blive vedtaget i folketinget. Den nye lov vil blive sat i 
kraft fra 1. august 1991; men allerede til efteråret skal vi 
jo informere kommende elever, deres forældre og lærere. 
At vi også i næste skoleår skal se frem til over
enskomstforhandlinger, der fra alle sider er udråbt til at 
være mere problematiske end nogensinde gør, at der, som 
det hedder på nudansk, bliver nok af udfordringer i næste 
skoleår.

På trods af alle disse udefra kommende vanske
ligheder er skoleåret 1989/90 også kendetegnet ved, at 
det, på trods af alle de veksler, der er trukket på per
sonalet, har været muligt at løse de opgaver, der° nu 
engang skal klares, og også klare nye initiativer. Året 
startede særdeles flot med en hel uges 10-års jubilæum 
for NUC. Elever, personale og store dele af Vestlollands 
befolkning var med i arrangementer, der omfattede alle 
typer af aktiviteter såsom fælles idrætsstævne, skuespil, 
debatfilm, opera, oplæsning og en bogorm i rekordlæng
de. Ligeledes ved skoleårets start havde vi i otte uger to 
lærere i Gymnasie Industri Projekt. Lektor Niels Erik 
Hartmann arbejdede med EDB-undervisning i Lollands 
Sparekasse og adjunkt Mogens Johansen foretog en 
videnskabelig undersøgelse af anvendelse af kalktilsæt- 
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ning ved indskylning af roer i sukkerkampagnen hos 
Danisco. Lektor Elsebeth Post fik pr. 1. september ny 
stilling i Odense og vi har siden fået hjælp af Inger 
Henriksen, der forlod Fyn til fordel for Nakskov. Skoleå
ret har også været præget af en heftig aktivitet for at 
skrue en ny model for skolens styrelse sammen, for at få 
inddraget flere elever og lærere i beslutninger og ansvar. 
Første etape startede 1. januar 1990, og anden etape 
afventer i øjeblikket grønt lys. Traditionen tro var der 
igen i år forårskoncert. Det er flot, hvad der år efter år 
leveres og forberedelserne til næste års kombinerede 
forestilling er allerede startet. Alt i alt må jeg sige at det 
har været et spændende, udfordrende og vellykket skoleår.

ELEVRÅD.

Elevrådet på Nakskov Gymnasium er stedet, hvor du kan 

komme med dine ideer til forbedringer på skolen, 
få dine mere eller mindre mærkværdige inte
resser tilgodeset, 
bruge din demokratiske stemmeret i over
ensstemmelse med ovenstående.

Hvis du tidligere har kendt et elevråd på f. eks. 
en folkeskole, bliver du garanteret overrasket, når du 
stifter nærmere bekendtskab med elevrådet på Nakskov 
Gymnasium. Vi har nemlig via adskillige års ihærdig 
indsats tilkæmpet os en reel indflydelse på skolens 
ledelse. Naturligvis har vi ikke været i stand til at gøre en 
lige stor indsats på alle områder, f. eks. har vi i det sidste 
halvanden års tid lagt hovedvægten på skolens interne 
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vores tolk faldt i søvn, - da følte vi os en smule fortabte. 
Gennemgående var pressedækningen af projektet glim
rende, ligesom arrangeringen og forberedelsen var god, 
når man tager sovjettisk tempo og tradition for køkultur 
i betragtning.

Inden vi tog Fredstoget til Leningrad, var vi til 
koncert med så vel danske som russiske bands. Toget, 
som denne gang var væsentligt mere komfortabelt, var 
fyldt med alle next stop'ere fra Kolahalvøen. Under den 
halvanden dag lange togrejse underholdt de medrejsende 
musikere i spisevognen, og der blev rigelig tid til at 
udveksle alverdens russiske souvenirs.

I Leningrad havde vi en dag til at se på byen, før 
vi skulle videre til Moskva. Vi besøgte bl. a. den lokale 
Pravda redaktion, hvor vi fik modstridende oplysninger 
om pressefriheden i landet. Generelt var alle dog meget 
åbne og diskussionslystne.

I Moskva blev vi indkvarteret privat - i hver sin 
ende af byen. Moskva er STOR - der bor 8 mill. Det var 
interessant at tale med russere om dagligdagsproblemer og 
være en del af en russisk husholdning. Mens vi var i 
Moskva, var der en kulturfestival i Gorkij Park med 
optrædende musikere mm. Vi havde dog også tid til at se 
på byen: Kreml, Den røde Plads og andre turistattrak
tioner.

Aftenen inden vi tog hjem, var vi med til den 
store dialogkoncert på Leninhøjene ved universitetet. 
Bortset fra at der var flere militsfolk end koncertdeltagere, 
var det sjovt at mødes med andre next stop'ere. Desværre 
var der utroligt få russere til koncerten, da Komsomol 
havde undladt at sælge billetter til deres medlemmer.

Den 1. oktober påbegyndte vi endelig vores 
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hjemrejse, som gik over Leningrad, Helsinki og Stock
holm. Efter blot 52 timers togrejse havnede vi lykkeligt 
og sikkert på Nakskov Hovedbanegård, spor 1, sektion A.

Vel hjemme på Nakskov Gymnasium holdt vi en 
fællestime, hvor vi viste lysbilleder og fortalte om turen 
for at videregive vores indtryk af Sovjet efter glasnost og 
perestrojka.

Steen Myntefod Hansen 3x.
Rikke Broegaard 3y.

Jens Andersen 3x.
Charlotte Dengsøe 3x.

AFRIKANSK GÆSTELÆRER.

I januar havde skolen besøg af Frempong Munifye fra 
Ghana. Frempong fungerede som gæstelærer i historie og 
engelsk. Han havde mellem to og ti timer i seks forskel
lige klasser i samarbejde med fire lærere og gjorde en 
udmærket indsats.

Der er ingen tvivl om, at mange elever har fået 
et nyt og mere nuanceret syn på Afrika efter at have haft 
en afrikansk gæstelærer. I virkeligheden er det ganske 
svært for en dansk dansker fra Lolland at forestille sig en 
national kultur baseret på et par snese stammesprog med 
engelsk som bindeled.

At blive undervist på engelsk har vel også en 
værdi i sig selv, så alt i alt er projektet en succes, som 
tåler at blive gentaget med passende mellemrum.

Bo Bavngaard.
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UDVEKSLINGSSTUDERENDE.

Hej! Vi er udvekslingselever og vi har været/skal være i 
Danmark i et år.

Vi kommer fra gymnasiet, handelsskolen og 
teknisk skole, men vi mødes to timer om ugen til dansk
undervisning.

Bagerst: Mikiko Katsu (Japan), Greg Pond (USA), Sigrid Leiseder 
(Østrig), Wouter Baar (Holland). Forrest: Ana de Franco (Brasili
en), Renae Selley (Australien), Kevin McDonough (USA)

I starten var det meget svært for os at forstå 
dansk; det var meget hårdt at sidde i timerne uden at 
forstå noget af det, der blev sagt. Vi var næsten sikre på, 
at dansk ikke var et rigtigt sprog! Måske var det en bedre 
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ide i starten af vores ophold at få flere timer til at lære 
dansk end blot at sidde i klassen.

Vi oplevede det også i starten som et problem, at 
vi blev blev anbragt i førsteklasser: eleverne har travlt 
med at finde venner i starten på den nye skole, så de 
glemmer os udvekslingselever en lille smule! Men 
eleverne har alligevel været - og er - meget venlige og 
hjælpsomme, så det har heldigvis ikke varet særlig længe, 
før vi også har fundet kammerater og venner her, især 
efter at vi har lært at tale dansk.

Det danske klima har vi ikke kunnet gøre noget 
ved! Det har været svært for os at vænne os til mørke 
blæst og regn. Men kom og besøg os i vort land - så kan 
I bedre forstå, hvorfor vi har lagt mærke til det danske 
vejr!

LÆRERUDVEKSLING NAKSKOV-SANDVIKEN.

i efteråret 1989 udvidede Nordisk Ministeråd Nordplus 
Junior programmet til også at dække gymnasieområdet. 
Det vil sige, at der er mulighed for at få støtte til lærer- 
og/eller elevudvekslinger af mindst 14 dages varighed. 
Tiden var knap; men jeg syntes, det skulle prøves. I sidste 
øjeblik lykkedes det at få en aftale i stand med rektor i 
Sandviken, så ansøgningsfristen kunne overholdes. Det 
var der kun meget få skoler, der nåede.

Søndag den 12. februar stod jeg altså i Sandviken 
og spekulerede på, hvad jeg skulle bruges til. Jeg fik 
faktisk temmeligt travlt. Første uge var jeg 15 timer på 
Bessemer Gymnasiet og anden uge 14 timer på Hammar- 
gymnasiet. De to skoler udgør tilsammen Sandviken 
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Gymnasieskola og har fælles rektor.
Jeg blev nok mest brugt som anskuelsesunder

visning: "Sådan ser en dansker ud", og "sådan siger den." 
Jeg var i 29 forskellige klasser, og kun meget få steder 
gik planlægningen længere end til at læse højt af Den lille 
pige med svovlstikkerne og forlange den oversat til 
svensk. Selv om det egentligt i de fleste klasser gik meget 
godt, mener jeg, at en fortsættelse af lærerudvekslingerne 
kræver bedre planlægning. Idealet må være, at man så 
vidt muligt laver noget fagrelevant - det sproglige udbytte 
kommer jo automatisk.

Det var jeg helt enig med min svenske samar
bejdspartner, lektor Hans Rudsänger om. Han havde 
desuden sørget for, at jeg fik set andet end gymnasie
skolerne, så da han et par uger senere kom til Nakskov, 
havde jeg noget at leve op til. Jeg mener selv, at hans 
besøg her var vellykket. Det kunne være blevet endnu 
bedre, hvis vi havde kendt det nøjagtige tidspunkt tid
ligere og kunnet planlægge efter det.

Skolesystemet i Sverige er helt anderledes end 
her. Gymnasiet er stort set en kombination af gym
nasium, teknisk skole og handelsskole. Det gør det 
naturligvis lidt kompliceret at lave udvekslinger, hvis 
formålet skal være mere end rent selskabeligt. Men 
begyndelsen er gjort, og vi arbejder videre for at få også 
Rjukan og Varkaus, der lige som Sandviken er Nakskovs 
venskabsbyer, med i arbejdet. Målet er at lave ud
vekslinger hvert år både for elever og lærere.

Bo Bavngaard.

45



GIP

I skoleåret 1989/90 deltog Nakskov Gymnasium i et 
gymnasie-industri-projekt (GIP). Projektets formål er at 
øge det gensidige kendskab mellem lokale in
dustrivirksomheder og gymnasiet. De enkelte projekter 
udformes af en medarbejder fra gymnasiet i samarbejde 
med en lokal erhvervsvirksomhed. Virksomheden får løst 
en konkret arbejdsopgave og får en personlig kontakt til 
en gymnasiemedarbejder. Denne får på sin side et direkte 
kendskab til arbejdsprocesser og arbejdsvilkår på virk
somheden og kontakt med medarbejdere her. GIP finan
cieres af stat, amt og virksomhed i fællesskab.

Mogens Johansen (biologi/kemi) arbejdede 
sammen med Driftsteknisk Laboratorium på Nakskov 
Sukkerfabrik (DT, NS, Danisco), hvorfra seniorkemiker 
Bjarne Fallesen (DT) deltog i udformningen af projektet. 
Det blev udført i en otte ugers periode i efteråret 1989. 
Arbejdsopgaven var at registrere, hvilke biologiske og 
kemiske ændringer, der sker med det vand, som bruges til 
at transportere og vaske roerne, før den egentlige suk
kerproduktion starter.

Mogens Johansen

THE BALTIC PROJECT.

Nakskov Gymnasium skal i perioden fra 1990 til 1994 
deltage i et skolenetværk om miljøundervisning i østersø
landene - The Baltic Project.

Den finske UNESCO nationalkommission indbød
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i april 1989 til et møde, der havde deltagere fra alle 
lande omkring Østersøen, dv.vs. Vesttyskland, Østtysk
land, Polen, Sovjetunionen, Finland, Sverige og Danmark. 
Norge var med som observatør. Formålet med mødet var 
at indlede drøftelser om projektet, som gennem etablering 
af et netværk af skoler skal skabe interesse hos unge for 
bevarelse af miljøet i en region, hvor lande med forskel
lige politiske systemer har fælles interesser og ansvar.

The Baltic Project skal udvikle modeller for 
miljøundervisning, der på internationalt niveau kan bruges 
andre steder, hvor flere lande har fælles problemer. 
Netværket skal arbejde med forureningssituationen i 
Østersøen. Skolerne skal gennemføre egne og fælles
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undersøgelser og udveksle information om aktiviteterne.
På nuværende tidspunkt har Nakskov Gymnma- 

sium kontakt med Robert Bosch Gesamtschule i Hil
desheim, Vesttyskland, og der er truffet aftale med 
Storstrøms Amts miljøkontor om at deltage i et prøvetag- 
ningsprogram med miljøskibet "Marsvinet". Der er 
udvalgt fire målestationer i Østersøen, hvor man vil 
arbejde med at overvåge vandkvaliteten og plante- og 
dyrelivet.

Gennem skolenetværket skal det blive muligt at 
beskrive og evaluere situationen i de forskellig dele af 
Østersøen, og gennem skriftlig og personlig kontakt får 
elever og lærere mulighed for at få viden om forholdene 
i de andre lande og vurdere baggrunden for forureningen.

Der vil i løbet af perioden blive afholdet fælles 
sommerskoler for eleverne. Indholdet vil være miljøpro
blemer og undervisning. Foreløbigt har Polen og Vest
tyskland udtrykt ønske om at være værter for disse..

Mogens Johansen.

UDVEKSLING MED FOLKESKOLELÆRERE.

Nakskov Gymnasium planlægger i skoleåret 1990-91 
udveksling med folkeskolens lærere i de skoler, der 
normalt sender elever til os.

Ideen til projektet udsprang af en sprogdag, som 
gymnasiets sproglærere sammen med folkeskolens 
sproglærere med engelsk, tysk og fransk arrangerede i 
januar. Dialogen imellem skoleformerne var så god, at der 
var stemning for at lave noget tilsvarende i andre fag.

48



Det er planen i projektet for det kommende år, at 
såvel folkeskolens som gymnasiets lærere i en lang række 
fag skal

a. følge hinandens undervisning som "føl" i en uge, 
b. overtage hinandens undervisning i en uge eller to, 
c. deltage i årsprøve/eksamen i de klasser, hvor man 

har undervist.

I skrivende stund ved vi ikke helt sikkert, om 
projektet sættes i værk. Da ideen er udsprunget af et 
konkret behov, håber vi meget, at det lykkes at få stablet 
det på benene.

Kirsten Greve.

FORÆLDREGYMNASIET.

Et gymnasium er det sted, hvor unge mennesker modtager 
landets bedste forberedelse til videre uddannelse. I mange 
år var der ikke andre aktiviteter; men på Nakskov Gym
nasium mener vi, at ikke blot de unge mennesker, men 
hele lokalsamfundet bør have gavn af den viden, gym
nasiets lærere sidder inde med. Vi startede derfor for 
nogle år siden "Forældregymnasiet", hvor fortrinsvis 
forældre med unge på skolen kan komme og høre fore
drag og deltage i diskussioner om emner, der ligger 
indenfor gymnasielærernes fagområder.

Vi sigter mod at afholde en foredragsrække om 
efteråret og en om foråret. Hidtidige emner:
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Antikkens kunst og kultur.
Årsagerne til 2.Verdenskrig.
Opbrud i Østeuropa.
Når planlægningen af efterårets række er færdig, 

vil eleverne få en folder med nærmere oplysninger med 
hjem.

PS: Eleverne er da for resten også meget velkomne.

KURSER.
Som et led i Nakskov Gymnasiums tilbud til lokalsam
fundet arrangerer vi kurser for det lokale erhvervsliv og 
andre interesserede grupper. Sprog-, dansk- og EDB- 
kurser har hidtil været afholdt; men der er ikke mange 
opgaver, vi på forhånd må sige nej til. Yderligere infor
mation om denne gren af Nakskov Gymnasiums mange 
virkefelter kan fås hos undertegnede.

H.C.Højbjerg Hansen

STUDIEVEJLEDNING.
...det var svært i 1989, det var umuligt i 1990...

1989/90 har været et anstrengende skoleår at komme 
igennem, hvis man har som job at følge med i, hvad der 
sker af ændringer i uddannelsessektoren.

Regelændringer indenfor snart sagt alle områder 
af uddannelsessektoren vælter ud fra ministerier og for
valtninger i en lind strøm. Statens uddannelsesstøtte er et 
udmærket eksempel: I august 1988 trådte en reform af 
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uddannelsesstøtten i kraft, med dertil hørende over
gangsordninger osv. Siden er denne reform ændret 
utallige gange (hver gang til ugunst for de uddannel
sessøgende) med dertil hørende yderligere over
gangsordninger. Til gengæld laver man så nu en ny 
reform af uddannelsesstøtten med dertil hørende over
gangsordninger med ikrafttræden august 1990.

Det er svært som menig soldat ude i frontlinien 
ikke at få en oplevelse af, at der må være nogle generaler, 
som ikke kan lægge langsigtet strategi!

Og der må altså være opstået nogle gevaldige 
huller i de finske skove for at skaffe træ til alt det papir. 
Foruden at nogle postbude må få rygproblemer af alle de 
tons cirkulærer og meddelelser, de skal bære rundt i 
verden til ingen nytte: Bestemmelserne er forældede, før 
de når frem! Dertil kommer så usikkerheden for de 
uddannelsessøgende og det er selvfølgelig det værste.

Et af de store problemer er iøvrigt rygtedannel
ser. Da alle beslutninger tages i aller-, aller-sidste sekund 
bliver det meget vigtigt at prøve at følge med i, hvilke 
planer man netop nu arbejder med i ministeriet. Det er 
f.eks. sådan, at reglerne for optagelse til videregående 
uddannelser sommeren 1991 ikke ligger fast nu. Men 
reglerne vil med ret stor sikkerhed blive ændret på en 
sådan måde, at det ville være svært gunstigt for årets 
studenter at kende dem. Som bekendt er der temmelig 
mange, der venter et år med at gå igang med uddannel
sen. Og så ville det jo være rart at vide, hvilke aktiviteter, 
der gavner optagelseschancen og hvilke der ikke gør. Der 
har allerede været mange mere eller mindre panikskaben
de rygter, f.eks. om at en studentereksamen skulle kunne 
forældes. Sådan bliver det forøvrigt vist nok ikke (siger
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rygtet netop nu!).
I årets vejledningsavis står der f.eks. om de 

påtænkte ændringer fra 1991: "Det er i øvrigt hensigten, 
at man ikke længere skal kunne forbedre sin optagel
seskvotient ved hjælp af en ny eksamen." Det betyder i 
praksis, at man ikke kan bruge en 1-årig HH til at søge 
med. Det, der er så gribende, er ordet "hensigten"...Hvis 
hensigt?? Er der magt bag denne hensigt?? Den type 
information til de uddannelsessøgende er ved at være 
reglen i det danske uddannelsessystem. Ministeriet er 
ansvarsfrit, hvis tingene udvikler sig anderledes; men der 
er helt sikkert nogle uddannelsessøgende, som bliver til 
grin: Hvis reglen bliver gennemført, bliver det dem, der 
sad advarslen overhørig og valgte 1-årig HH alligevel. 
Hvis reglen opgives, er det dem, der lod sig skræmme!

For gymnasie vej lederne var årets mareridt iøvrigt 
ophævelsen af bindingsregler for fagvalget i 2. og 3. g. 
Først brugte vi en masse tid på at forklare eleverne og 
deres forældre reglerne, og de var ikke lette at forklare. 
Men vi kunne læne os op ad en benhård holdning i 
ministeriet om, at nu skulle reglerne først prøves af, før 
de kunne ændres. Men efter at al orientering var afsluttet, 
efter at valgskemaer var trykt og udsendt og i nogle 
tilfælde afleveret, så blev bindingsreglerne ophævet. 
Resultatet var: Eleverne var stort set glade, undtagen en 
del 2.g-ere som berettiget kunne føle sig snydt, studie
vejledere og skoleadministration fik en masse (ulønnet) 
ekstraarbejde, og forældrene fik solidt cementeret deres 
opfattelse af, at det offentlige system er snotforvirret!

...også amtet...
Som bekendt har gymnasierne to arbejdsgivere: Et 
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ministerium, som udstikker de overordnede retningslinier, 
og et amt, der skal skaffe pengene. Nu er det imidlertid 
sådan, at amterne i stigende grad vil have en indflydelse 
på, hvad deres penge bruges til. Det gælder ikke mindst 
Storstrøms Amt, som med jævne mellemrum vedtager 
målsætninger for området.

I den seneste "Målsætning for Amtsrådets indsats 
på ungdoms-og voksenuddannelsesområdet" (vedtaget 
27/9 1989) er vejledningen af de unge kommet i søge
lyset: "Det bør sikres, at der gives en effektiv og koor
dineret vejledning til unge uddannelsessøgende. Vejled
ningen bør gives frigjort fra de enkelte uddannel
sesinstitutioner sådan, at de uddannelsessøgendes inte
resser tilgodeses frem for institutionernes." I Amtets 
beretning for 1989 er formuleringen opblødt lidt til, at 
amtet "i de kommende år skal søge at opbygge et neutralt 
og koordineret vejledningssystem, der skal kunne til
godese de unges uddannelsesønsker, også i en tid, hvor et 
faldende antal 16-19-årige betyder konkurrence om 
eleverne." At vejledningen bør være på elevernes præ
misser kan ingen vejleder (i hvert fald i teorien) være 
uenig i. Og der er næppe heller vejledere, der er i tvivl 
om, at det faldende antal unge giver stigende konkurrence 
mellem uddannelsesinstitutionerne, hvilket kan give 
vejledningen en mindre objektiv karakter.

Spørgsmålet er imidlertid, om der findes noget 
brugbart alternativ til det nuværende vejledningssystem, 
der er præget af vejledere, der er tilknyttet uddannel
sesinstitutionerne. Netop hvis man ønsker en vejledning 
på de uddannelsessøgendes præmisser, tror jeg, at det er 
vigtigt at fastholde dette system. Men det kan måske 
forbedres f.eks. ved hjælp af fælles obligatoriske uddan-
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nelsesaktitivteter på tværs af skoleformer.
Den tanke man somme tider har set luftet og som 

måske ligger gemt i de amtslige formuleringer er, at man 
skulle lave et vejlederkorps, som ikke var ansat ved nogen 
uddannelsesinstitution men f. eks. ved arbejdsformid
lingen. Ca. 2/3 af en studievejleders tid går med vejled
ning af eleverne i den pågældende uddannelse (f.eks. 
omkring den enkeltes studiesituation og fagvalg) og med 
at varetage en del af skolens kontakter udadtil. Disse 
funktioner kan en ikke-institutionel vejleder naturligvis 
ikke varetage.

Men hvad så med vejledningen omkring uddan
nelsesvalg: Ville nogle "eksperter" udenfor systemet ikke 
sikre den objektive information. Min påstand er, at 
sådanne vejledere endnu mindre end de eksisterende 
vejledere ville blive elevernes vejledere. De ville nemlig 
blive politikernes og arbejdsmarkedets vejledere.

Hvert år udarbejder RUE, der er et sådant 
overinstitutionelt organ, en lille bog, som udleveres til alle 
2.g-ere og 1. HF-ere: "Studie og Erhvervsvalget. Almen 
del." Og hvert år indledes dette hæfte med et kapitel med 
beskæftigelsesprognoser, som hvert år leder frem til den 
konklusion at "kvinders søgemønster vil medføre at de i 
kommende år vil opleve en stigende ledighed..." Piger 
skal nemlig vælge bredere, vælge tekniske uddannelser og 
uddannelser, der retter sig mod det private erhvervsliv.

Lige præcis i dette hæfte får man da efter min 
opfattelse demonstreret, hvordan "professionel" vejledning 
bliver. Sagen er nemlig, at Ligestillingsrådet forlængst har 
dokumenteret, at RUE-hæftets påstande er lodret og 
objektivt forkerte. Pigers bekæftigelsesmuligheder er 
ringere end drenges uanset uddannelsesvalg, men bedst,
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opførelse og skænket af Statens Kunstfond. De udvalgte 
kunstnere fra sammenslutningen Ny abstraktion fik til 
opgave at smykke hver et torv, og at gå sammen om en 
større fællesudsmykning af facaden til teatersalen. Deres 
fælles udtryksform er farvernes og formernes overgange 
i hinanden. Dette kom der dog meget forskelligartede 
kunstværker ud af.

Torvet mod Liljevej (afsnit 2) blev udsmykket af 
Tonni Høming. Han valgte skulpturen som udtryk. Ved 
hjælp af nogle enkle figurer i form af søjler med et 
materialevalg, der spænder fra naturens egne varme 
stoffer, træ og jern, til teknologiens mere kolde og glatte 
materialer, acryl og stål skabte han en skov, der tvinger 
mennesker til at skifte bane i rummet, når torvet skal 
krydses. Søjlerne skal symbolisere de forskellige uddan
nelser, man bevæger sig ind i, når man har sit virke her 
på stedet. Som et spændende element skabte kunstneren 
en ufuldstændig søjle, han kalder "uddannelse", af granit. 
Den har endnu ikke frigjort sig og indtaget sin plads 
mellem de øvrige søjler. Den samme kunstner står også 
for siddetegnene, de væltede "træstammer", der findes på 
alle torvene. Deres funktion er siddeplads for alle, uanset 
påklædning.

Det midterste torv (afsnit 3) blev udsmykket at 
Finn Michelborg. Hans udtryksform er farvernes bløde 
overgange, spillende ind i naturens jordfarver. En smuk 
og æstetisk, ren og klar oplevelse.

Det sidste torv (afsnit 4) blev overladt til Torben 
Ebbesen. Han blev inspireret af den gamle bondekultur, 
der afløstes af vor industrialiserede kultur. Han vil søge 
at holde fast i noget af det gamle og valgte tingstedet med 
tingsten. Der er dog kun én, som tegn på at meget af det 
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gamle allerede er forsvundet. Man kan i murværket 
genfinde forskellige elementer fra tidligere tiders byg
ningskunst, f. eks. trinpyramiden, men igen kun rudi
mentært. Hovedværket er glashuset eller drivhuset, hvori 
der er placeret én kubikmeter lollandsk muld. Husk jeres 
rødder! Det mest spændende er at gå tæt på glashuset og 
betragte de spejlinger og reflektioner, der opstår i materi
alet - det gamle er ved at være forbi; men noget nyt 
opstår hele tiden. Den messingbeklædte søjle af beton 
viser brydningerne i tiden ved at vise brydninger i 
materialet.

Ud over disse udsmykninger er centret i besid
delse af en del gode billeder, der er ophængt i afsnittene. 
Jeg tror, at disse er medvirkende til, at der ikke øves så 
meget hærværk på bygningerne, således som man kan se 
mange andre steder på landets gymnasier.

Til sidst skal det nævnes, at de fire skoler 
løbende anskaffer nye værker, der hænges op på passende 
steder. Jeg håber, at dette vil medføre, at eleverne vænnes 
til at være omgivet af kunst, der kan give dem inspiration 
og eftertanke.

Kjeld Vejbjerg.
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ANSATTE VED NAKSKOV GYMNASIUM.

Ini Navn Adresse Uf.

BB Bo Bavngaard Vejlegade 12, 4900 Nakskov 53923557
NB N. E. Bertelsen Møllemarksvej 12, 4900 Nakskov 53920784
EB Ebbe Bjømekær Vindøvej 44, 4912 Harpelunde 53931182
KC V. Kjellberg Christensen Strandpromenaden 32, 4900 Nak. 53923034
OC Orla Christiansen Nybølle Strand, 4913 Horslunde 53935680
BC Birgit Clausen Højrebygade 23, 4920 Søllested 53941337
CC Claus Clausen Højrebygade 23, 4920 Søllested 53941337
BD Bodil Danielsen Krogsbøllevej 1, 4900 Nakskov 53928283
KG Kirsten Greve Enebærvej 5, 4900 Nakskov 53923102
HH H. C. Højbjerg Hansen Brandsmose Ringvej 9, 4952 Stok. 53911447
LH Inga-Lill Højbjerg Hansen Brandsmose Ringvej 9, 4952 Stok. 53911447
BH Birgitte Holme Hartmann Bredgade 25, 4900 Nakskov 53920202
EH Niels Erik Hartmann Bredgade 25, 4900 Nakskov 53920202
IH Inger Margrethe Henriksen Tilegade 37, 4900 Nakskov 53926979
TH Torben Hermansen Solsikkevej 36, 4900 Nakskov 53927974
SH Steffen Taulborg Hummelmose Skaløvej 37, 4944 Fejø 53913491
AI Allan Jensen Almindevej 40, 4920 Søllested 53916161
TG Tom Gotthold Jensen Rewentlovgade 2A 1., 4900 Nak. 53924929
JJ Jørn Finne Jepsen Skovvænget 27, 4900 Nakskov 53926523
PI Per Jepsen Enebærvej 17, 4900 Nakskov 53927729
HI Henning Johansen Varkausvej 3, 4900 Nakskov 53927308
MI Mogens Johansen Ejegodvej 39 l.tv., 4800 Nyk. 54855251
NI Niels-Bo Jørgensen Krogsbøllevej 9, 4900 Nakskov 53922113
BK Bent Egeløv Kristensen Højrebyvej 63, 4920 Søllested 53941956
AK Anne Kurup Svingelsvej 37, 4900 Nakskov 53927710
LL Inger Lis Lynæs Larsen Rosningevej 3, 4953 Vesterborg 53939349
DL Stefan Larsen Tops Sidevej 1, 4900 Nakskov 53927287
ML Marlene Lyngstorp Haldsvej 12, 4930 Maribo 53908560
FM Finn Madsen Lavendelvej 4, 4920 Søllested 53941493
AM Alice Martinsen Solsikkevej 36, 4900 Nakskov 53927974
NM Niels Munk Sdr. Boulevard 20A, 4930 Maribo 53883351
SN Søren Lune Nielsen Skovvænget 16, 4900 Nakskov 53927354
CO Carl Ole Olsen Præstegården, 4983 Dannemare 53944259
PE Jimmy Pedersen Branderslewej 81, 4900 Nakskov 53925895
BP Lars Boye Pedersen Pilehavevej 17, 4983 Dannemare 53944736
VP Lise Vind Petersen Fruegade 15, 4900 Nakskov -
JP John Povlsen Birkevænget 78, 4900 Nakskov 53921677
LP Lone Povlsen Birkevænget 78, 4900 Nakskov 53921677
OS Ole Skibsted Krogsbøllevej 1, 4900 Nakskov 53928283
US Ulrik Skouenborg Byskovvej 38, 4913 Horslunde 53933037
SL N. P. Skov-Larsen Svingelsvej 40, 4900 Nakskov 53925833
KV Kjeld Vejbjerg Svingels allé 62, 4900 Nakskov 53926401
MV Mogens Vestergaard Fællesskabsvej 37, 4900 Nakskov 53922751
LV Lone Vinum Rewentlovgade 2A 1., 4900 Nak. 53924929
MW Michael Weyand Svingelsvej 37, 4900 Nakskov 53927710
AI Anette Jensen Ringvejen 54, 4900 Nakskov 53925370
CJ Connie Jørgensen Branderslewej 97, 4900 Nakskov 53926650
GS Birgitte Sørensen Vestmosevej 39, 4900 Nakskov 53924884
JN Jørgen Nielsen Eiglersvej 37, 4900 Nakskov 53926906
BEK Bente Knudsen Biblioteket, Søvej 8, 4900 Nakskov 53921588
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Bo Bavngaard 
Adm. inspektor 
Hist/old/latin/eng

N. E. Bertelsen. 
Idræt

Ebbe Bjømekær. 
Dansk/engelsk

V.Kjellberg Christensen.
Rektor. Mat./naturfag

Orla Christiansen 
Kemi/biologi

Birgit Clausen 
Engelsk/Formning

Claus Clausen. Bodil Danielsen 
Fransk/dansk

Kirsten Greve. 
Studievejleder 
Fransk/engelsk

Studievejleder. 
Hist/old/latin
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H.C.Højbjerg Hansen 
Engelsk/tysk

I-L Højbjerg Hansen 
Engelsk

Birgitte H. Hartmann 
Idræt/fransk

Niels Erik Hartmann
Historie/oldtidskundskab

Inger M. Henriksen 
Engelsk

Torben Hermansen 
Matematik/fysik/ 
naturfag

Steffen Hummelmose 
Biologi/geografi

Allan Jensen 
Tysk/dansk

Tom Gotthold Jensen 
Matematik/datalære
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Jørn Finne Jepsen 
Samfundsfag/geografi

Per Jepsen 
Matematik/fysik/ 
naturfag

Henning Johansen 
Boginspektor 
Historie/geografi

Mogens Johansen 
Biologi/kemi

Bent E. Kristensen 
Historie/religion

Anne Kurup 
Tysk/dansk

I. L. Lynæs Larsen 
Biologi/psykologi

Stefan Larsen
Russisk/engelsk/tysk
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Marlene Lyngstorp
Idræt/fransk

Finn Madsen 
Studievejleder 
Historie/engelsk

Alice Martinsen 
Dansk/formning

Niels Munk
Samfundsfag/dansk

Søren Lune Nielsen 
Fy sik/mat ./naturfag

Carl Ole Olsen
Fransk

Jimmy Pedersen 
Musik

Lars Boye Pedersen 
Studievejleder 
Dansk

Lise Vind Petersen
Dansk/oldtidskunskab
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John Povlsen 
Adm. inspektor 
Matematik

Lone Povlsen
Matematik

Ole Skibsted 
Dansk/religion/ 
oldtidskundskab

Ulrik Skouenborg 
Musik

N.P. Skov Larsen 
Fransk/religion

Kjeld Vejbjerg 
Biologi

Mogens Vestergaard 
Fysik/kemi/naturfag

Lone Vinum 
Kemi/dansk

Michael Weyand 
Matematik/erhvervsøk.
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Anette Jensen 
Kontorelev

Connie Jørgensen 
Skolesekretær

Birgitte Sørensen 
Skolesekretær

Jørgen Nielsen 
Pedel

Bente Knudsen
Centerbibliotekar
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