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Illadens 24. sang, hvor den gamle trojanerfyrste Priamos bønfalder den græske
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Introduktion
Til de nye bydes hermed et første velkommen til Maribo Gymnasium! Her kan
vi ikke prale med flotte rammer om vort hverdagslige arbejdsliv - for slet ikke
at tale om de festdage, vi ind imellem trænger til og da også får stablet på be
nene. Vor skole minder mest om en gammeldags avlsgård, bygget, tilbygget,
ombygget, efterhånden som nye krav trængte sig på og gamle faldt bort.
Udendørs må vi ustandselig til alle årets tider, i regn og rusk, i sol og mildvejr.
Forkælede bliver vi ikke. Men med god vilje kan vi stadig få det hele til at fun
gere - og god vilje tør jeg godt prale med, at elever og lærere hidtil har haft.
På de følgende sider kan I læse om vort liv, som det har formet sig det sidste
årstid. Noget vil nok ændre sig i det kommende år, dels fordi undervisningen
hele tiden ændrer sig bid for bid, dels fordi I nu kommer til med nye impulser
og forventninger. Andet - og måske det meste - må alligevel forløbe i de vante
baner. Derfor kan oplysningerne om forrige skoleår tjene jer som håndbog for
det næste. Jeg håber, I vil forstå årsskriftet ud fra dette synspunkt. Gør I det,
vil I ikke føle jer helt fremmede, når I møder op på skolen til august. Gid I
hurtigt må føle jer hjemme! Vel mødt!

For os andre er årsskriftet ikke en introduktion, men et tilbageblik, dampet
ind til de kortest mulige kendsgerninger om det liv, vi har levet med hinanden.
Om vi opfatter annalernes blade som skidt eller kanel, kommer vel an på, hvad
vi selv har at lægge i dem.
For min egen part siger jeg tak til jer andre og ønsker jer al mulig medvind i
de sidste uger af skoleåret!
Rektor.

Maribo Gymnasium
Noget om fortiden

Maribo Gymnasium blev oprettet i 1937 af Maribo købstadskommune, der i
løbet af det følgende år fik den nuværende hovedbygning opført i forlængelse
af de tre murstenspavilloner langs Refshalevej. Disse tre små skolebygninger
havde siden 1912 tilligemed drengenes nuværende gymnastiksal været hjem
sted for det kommunale skolevæsen i Maribo. Sammen med gymnasiet stod
pigernes gymnastiksal færdig i 1938. Nye tiders krav medførte nybygninger til
Maribo Borgerskole i 1954 og 1964. Tre år senere måtte gymnasiet alligevel
rømme den nærmeste af de gamle pavilloner og fik som midlertidig erstatning
de tre træbarakker, som stadig hygger om undervisningen med friskluftstage
og bølgende gulve. Året efter, i 1968, fik vi også overladt tagetagen i den
»Staldbygning«, der var blevet opført til den nye Margretheskole for handi
cappede børn. Samtidig blev de gamle murstenspavilloner forbundet med nog
le klippelignende betonkasser, der bl.a. kom til at huse amtets nye skole
central. I 1973 blev driften af Maribo Gymnasium - ligesom alle landets andre
kommunale gymnasier - overtaget af amtet, men i sig selv afhjalp det jo ikke
institutionernes trængsel i skolekomplekset. Derimod lettede det noget, da
amtscentral og Margretheskole i 1978 var blevet udflyttet til moderne bygnin
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ger, så at gymnasiet - efter ændringer og istandsættelser - kunne overtage de
lokaler, der var blevet for trange til de andre.
Bygningshistoriens ustandselige lappeskræderi svarer naturligvis til et sta
digt vekslende indhold af elever og lærer. Gymnasiet blev grundlagt som over
bygning på en kommunal mellem- og realskole, der i sin storhedstid var 3sporet. I skoleåret 1958-59 havde Maribo Gymnasium således ikke færre end
433 elever, men kun 75 af disse gik i den egentlige gymnasieafdeling. Den 4årige mellemskole blev omkring 1960 afløst af den 3-årige realafdeling, så at
elevtallet ved 25-årsjubilæet 1962 var sunket til 277, men af dem gik 132 i gym
nasiet. 1972-74 blev også realafdelingen afviklet, men samtidig afløst af et 2årigt HF-kursus, der atter måtte lade livet i 1977. Samme år steg elevtallet i det
3-årige gymnasium imidlertid til 270 - sidste skoleår var vi i starten oppe på 327
og i indeværende nede på 289.
Mangt og meget i nutiden lader sig forklare gennem dette korte rids af vor
skoles fortid - men langtfra alt! Gymnasielove og undervisningsvejledninger
har siden 1937 skiftet lige så meget, som de bygningsmæssige rammer er blevet
ændret, uden at de forskellige komponenter er kommet i rimelig balance. Stor
strøms amt har i sin udbygningsplan for de gymnasiale skoler ladet forstå, at
der næppe skal ske store ting i Maribo før henimod slutningen af dette 10-år.
Så lad os blot til slut konstatere

Lidt mere om nutiden:
I det 3-årige gymnasium er 1 .-klasserne delt i sproglig og matematisk linie, der
næste år danner henholdsvis nysproglig eller klassisk-sproglig og matematisk
fysisk, matematisk-naturfaglig eller matematisk-samfundsfaglig gren i special
fagene, mens de oprindelige stamklasser opretholdes i fællesfagene. Sam
fundssproglig gren står på tilbudslisten, men endnu har der ikke meldt sig til
strækkelig mange elever til dens oprettelse. På begge linier er der valgfrihed
mellem fransk og russisk. Mens musik er obligatorisk i Ig, kan eleverne i 2g
vælge mellem formning/kunstforståelse og musik/sang.
Gymnasiet har i år haft 14 klasser. Til trods for det større antal gren- og til
valgshold, der dannes på tværs af klasserne, har det været muligt at gennem
føre det meste af den daglige undervisning i en sammenhængende blok på 6
daglige lektioner å 45 minutter. Kun ganske få hold har måttet møde til 1. lek
tion kl. 8,00, de fleste til 2. lektion kl. 8,50, og enkelte senere, mens skoledagen
for de fleste var forbi med 7. lektion kl. 14,20. Skolen, Lollandsbanen og STS
arbejder til stadighed sammen om at undgå urimelige ventetider før undervis
ningens begyndelse og efter dens ophør. Kun i ganske få tilfælde er ventetiden
en halv time eller derover, og som oftest er den kortere.
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Optagelse
Overgangen til første gymnasieklasse sker normalt fra 9. klasse, men kan også
finde sted efter 10. klassetrin. Betingelserne for optagelse er efter undervis
ningsministeriets bekendtgørelse af 8. januar 1981, at vedkommende elev
1. har afsluttet 9. klassetrin i grundskolen,
2. har fulgt undervisningen i tysk på 7.-9. klassetrin i grundskolen eller på
kursus, der forbereder til folkeskolens afgangsprøve i faget,
3. efter den hidtidige skoles opfattelse forventes at kunne følge undervisnin
gen i gymnasiet på tilfredsstillende måde og fuldføre undervisningen på
normal tid,
4. har aflagt den skriftlige del af folkeskolens afgangsprøve i dansk og i
regning/matematik med tilfredsstillende resultat og
5. har aflagt den mundtlige del af folkeskolens afgangsprøve i dansk samt for
elever, der søger optagelse på sproglig linie, i engelsk og tysk, og for elever,
der søger optagelse på matematisk linie, i fysik/kemi. En elev, der kun kan
optages efter optagelsesprøve, skal ved de nævnte prøver have opnået et til
fredsstillende resultat, og resultatet indgår i grundlaget for afgørelsen af,
om eleven kan optages.

En elev, der har afsluttet 10. klasse i folkeskolen, kan optages i 1. gymnasie
klasse, når eleven opfylder de under 2-5 fastsatte betingelser, idet folkeskolens
udvidede afgangsprøve dog ved anvendelsen af nr. 4 og 5 kan træde i stedet
for folkeskolens afgangsprøve. Det samme gælder elever, som har afsluttet 10.
klasse i en friskole eller privat grundskole, der forbereder til folkeskolens af
gangsprøver og udvidede afgangsprøver.

Hvordan søger man optagelse?
På baggrund af folketingsbeslutningen af 4. juni 1980 om ungdomsuddannel
serne er der fra 1982 indført en samordnet tilmelding til efg, gymnasiet og hf.
Den samordnede tilmelding indebærer følgende:
1. Der benyttes et fælles ansøgningsskema til de tre uddannelsesformer.
Den samordnede tilmelding tilbydes elever i folkeskolens 9. og 10. klasser og
elever på tilsvarende klassetrin i private grundskoler, efterskoler, kommunale
ungdomsskoler med heltidsundervisning, husholdningsskoler samt gymnasie
skoler med grundskoleundervisning. Ansøgningsskemaer udsendes til de
nævnte skoleformer af undervisningsministeriet og uddeles til eleverne på 9. og
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10. klassetrin. De udfyldte skemaer afleveres på elevernes egen skole. Ansøge
re, der ikke går i skole, vil kunne få ansøgningsskemaer udleveret på tekniske
skoler og handelsskoler, gymnasier og hf-kurser samt på AF-kontorer.
2. Der er en fælles ansøgningsfrist, nemlig den 20. februar.
Skolerne videresender ansøgningsskemaerne til erhvervsskoler og kontaktud
valg vedrørende optagelse i gymnasiet og hf-kurser efter nærmere regler.
Ansøgere, der ikke går i skole, afleverer skemaet til den nærmeste erhvervs
skole, det ønskede gymnasium eller hf-kursus.
Ansøgere, der har gymnasiet som et af deres ønsker, får udleveret et bilag til
ansøgningsskemaet. Dette gymnasiebilag udfyldes dels af skolen, dels af elev
(og forældre). Skolen skal dog ikke udfylde for ansøgere, der ikke længere går
i skole; det gør det søgte gymnasium på grundlag af beviserne for folkeskolens
afgangsprøver.
For at man kan blive optaget i gymnasiet, skal man opfylde en række betingel
ser. Det drejer sig
1. om eleven søger optagelse på sproglig eller matematisk linie,
2. om elevens resultater ved de senest givne standpunktskarakterer i fagene
dansk, regning/matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi.
3. om eleven i fag med kursusdelt undervisning har deltaget i undervisningen
på grundkursus, på udvidet kursus eller uden kursusdeling,
4. om elevens evner, modenhed og flid, samt
5. om eleven efter skolens opfattelse må anses for »egnet«, »måske egnet« el
ler »ikke egnet« til optagelse i gymnasiet på den linie, hvortil optagelse sø
ges.
Hvis en elev i 10. klasse ikke følger undervisningen i et eller flere af de under
nr. 2 nævnte fag, oplyses dette, og den eller de årskarakterer og prøvekarakte
rer, som eleven har opnået i faget/fagene ved slutningen af 9. klassetrin, anfø
res.

Dernæst udfylder hjemmet skemaet med sine oplysninger
1. om, hvilken gymnasieskole der primært ønskes optagelse på samt et subsi
diært ønske,
2. om der ønskes fransk eller russisk, samt
3. for ansøgere til matematisk linie om der ønskes engelsk eller tysk.
Ansøgningsskemaerne skal efter at være forsynet med hjemmets oplysninger
tilbageleveres til skolen inden den 20. februar. Ansøgningsskemaerne skal af
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skolen sendes videre til kontaktudvalget i den amtsrådskreds, hvori den offent
lige eller private gymnasieskole, der primært ønskes optagelse på, er belig
gende.
Herfra går ansøgningen videre til central databehandling, der skal sikre, at an
søgerne optages i overensstemmelse med deres prioriterede uddannelsesønsker,
og at ingen ansøger optager mere end én uddannelsesplads. Ca. 1. maj udsen
der det centrale tilmeldingssekretariat en meddelelse, der dog for ansøgere med
gymnasiet som første ønske kun er foreløbig, idet den endelige afgørelse først
kan træffes, når de afleverende skoler har fremsendt karaktererne for de
skriftlige prøver i dansk og regning/matematik til amtets kontaktudvalg. An
søgere, der er erklæret for »egnede«, vil normalt kunne optages uden videre,
mens »måske egnede« kan komme til en optagelsesprøve midt i juni, såfremt
de skriftlige prøver viser en væsentlig fremgang fra standpunkterne i marts.
»Ikke egnede« ansøgere vil kun i sjældne tilfælde få adgang til optagelses
prøven.
Fordelingen af ansøgerne varetages af et underudvalg, der dels skal påse, at
alle optagne kommer ind, dels sørge for en rimelig udnyttelse af gymnasierne.
I vor landsdel er de allerfleste hidtil blevet optaget på det primært ønskede
gymnasium, men i foråret 1983 har sparetiderne medført større omrokeringer
end tidligere mellem de tre gymnasier på Lolland-Falster.

Studievejledningen
De senere års mange ændringer af såvel folkeskolens undervisning som ung
domsuddannelserne - hvortil gymnasiet hører - og de videregående uddannel
ser har, tilligemed den stærkt forøgede tilgang til gymnasiet, skabt en del usik
kerhed og dermed stort behov for råd og vejledning blandt eleverne. Derfor er
der blevet indført studievejledning på alle 3 klassetrin, uden at der er afsat fa
ste timer dertil på skemaet. Og det har været nødvendigt at overdrage denne
vejledning til bestemte lærere med et fast timetal pr. uge.
Til kollektiv erhvervs- og uddannelsesorientering er der afsat 20 timer for hvert
3-årigt gymnasieforløb. De fleste af disse timer anvendes i 1. og 3. gymnasie
klasse, i lg dels som indføring i almen studieteknik og dels som forberedelse af
grenvalg, i 3g især med henblik på arbejds- og uddannelsesforholdene efter
studentereksamen.

Men studievejlederne giver også eleverne individuel rådgivning vedrørende
problemer af studiemæssig, økonomisk, social og personlig art. Der har vist
sig et betydeligt behov for en sådan rådgivning, der gives som konsultationer i
studievejledningens kontor i hovedbygningens kælderetage.
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Statens Uddannelsesstøtte
fungerer iflg. lov således, at al statsstøtte til uddannelsessøgende over 18 år er
samlet under samme institution.
Tildelingen af støtte varetages af SU bistået af stipendienævn på uddannelses
stedet. Stipendienævnet skal bestå af institutionens leder, mindst 2 repræsen
tanter for eleverne og mindst 2 andre medlemmer, fortrinsvis valgt blandt in
stitutionens lærere.
Til stipendienævnet valgte elevrådet Steffen Gliese, 3a, Helle Krogh Hansen,
2x, og Merete Elhauge-Clausen, 2a, lærerrådet studievejlederne Torben Hendriksen og Lone Christensen samt rektor.
For tildeling af stipendier fra SU har i 1982-83 i store træk følgende været gæl
dende:

Tildeling af støtte er betinget af, at ansøgeren er studieegnet og studieaktiv.
Grundlaget for tildelingen har normalt været forsørgerens socialindtægt for
1981.
Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, henhører under Statens Uddan
nelsesstøttes område. De 16-17 årige kan oppebære en ungdomsydelse i hen
hold til særlig lov herom; ungdomsydelsen forvaltes af primærkommunerne.
Skæringsdatoen er den 1. i måneden efter, at 18-års alderen opnås. Uddannel
sessøgende, der fylder 18 år i løbet af et støtteår, vil kunne indgive ansøgning
sammen med dem, der allerede har opnået denne alder, men støtteberegningen
vil først få virkning fra den nævnte skæringsdato.

Ansøgningsskemaer med tilhørende vejledninger fås på skolens kontor og afle
veres samme sted efter omhyggelig udfyldelse. Stipendienævnets kontrol af
skemaerne sker løbende, men de indsendes samlet ved udgangen af hver må
ned - sidste gang i april - hvorefter SU’s støttemeddelelse kan forventes i løbet
af 3-4 uger.
Ansøgninger og tildelinger gælder kun inden for et støtteår ad gangen. Når SU
udsender materialet for det følgende år før sommerferien, vil stipendienævnet
give meddelelse om det ved opslag.

I støtteåret 1982-83 har stipendienævnet indsendt 105 ansøgninger, hvorefter
der blev bevilget stipendier til et samlet beløb på ca. 650.000 kr. og givet stats
garanti for lån på ca. 45.000 kr.
Fra 1. august 1983 vil det for uddannelsessøgende på 18-21 år være gældende,
at det maksimale årlige stipendiebeløb udgør 13.500 kr. for hjemmeboende og
22.200 kr. for udeboende. Den forældreafhængige stipendiestøtte beregnes
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normalt på grundlag af den senest fastsatte socialindkomst og formue; social
indkomsten nedsættes med 14.700 kr. for hver af ansøgers søskende under 18
år eller under 22 år, hvis de er under uddannelse og ikke selv har de fornødne
indtægter. Til indkomsten lægges 10% af det beløb, hvormed formuen over
stiger 422.600, af de følgende 563.300 kr. 25% og resten 50%. Det maksimale
stipendium forudsætter en forældreindkomst, der efter de nævnte korrektio
ner ikke overstiger 138.800 kr. Ved højere forældreindkomst aftrappes stipendiestøtten, og den bortfalder helt ved en korrigeret forældreindkomst på
227.300 kr. Det maksimale beløb, som den enkelte støttemodtager kan få i et
støtteår i form af statsgaranteret studielån eller stipendium og lån udgør
33.700 kr. for de 18-21 årige.
Alle de anførte beløb reguleres forud for hvert støtteår med den procent, hvor
med reguleringspristallet er ændret i forhold til et pristal på 128,0 (iflg. lov nr.
218 af 23. maj 1979, der blev vedtaget til ikrafttræden d. 1. august 1980).

Befordringsgodtgørelse
Efter undervisningsministeriets bekendtgørelse af 15. september 1977 (med se
nere ændringer) om befordringsgodtgørelse til visse grupper af uddannelses
søgende er det amtskommunen, der skal yde godtgørelsen til gymnasieelever.
Befordringsgodtgørelse ydes, hvor elevens samlede skolevej beregnet fra bo
pæl til skole og tilbage er 18 km eller derover. Der skal i videst muligt omfang
benyttes offentlige transportmidler; eget befordringsmiddel kan dog benyttes i
undtagelsestilfælde, hvor dette godkendes af amtsrådet som mest hensigts
mæssigt.
Det er normalt en forudsætning for at opnå befordringsgodtgørelse, at eleven
har valgt nærmeste skole. Befordringen skal foretages på den efter de stedlige
forhold billigste og mest hensigtsmæssige måde, og der skal anvendes abonne
mentskort til jernbane eller bus. Anvendes eget befordringsmiddel, ydes be
fordringsgodtgørelse svarende til DSBs takst for månedsabonnement til den
pågældende for den omhandlede strækning.

Til brug for ansøgning om befordringsgodtgørelse udfylder eleverne et ansøg
ningsskema, der til alle befordringsberettigede elever i de nuværende 1 og 2gklasser udleveres af skolen i maj måned. Nyoptagne elever vil få tilsendt an
søgningsskemaet.
Administrationen lægger vægt på, at skemaerne skal udfyldes korrekt - dvs.
foruden med navn, cpr.-nr., adresse, bopælskommune og uddannelsesretning
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(gymnasium) også rubrikkerne med klassebetegnelse (for nyoptagne »lg«)
ugentligt timetal (30), datoer for undervisningens begyndelse (8/8-83) og af
slutning (22/6-84) samt uddannelsesgruppe (1).
De således udfyldte og underskrevne skemaer, bilagt pasfoto eller gammelt
stamkort, afleveres senest den 1. juli til vedkommende trafikselskab - ikke til
skolen! Der skal udtrykkeligt gøres opmærksom på, at for sent indgivne an
søgninger med deraf følgende forsinkelse for udlevering af tog- eller buskort
alene vil få konsekvenser for eleverne selv, idet amtskommunen og trafiksel
skaberne ikke påtager sig at refundere løste billetter eller klippekort.

Anvendes flere trafikmidler, fx. færge og bus, skal der indgives ansøgnings
skema til hvert trafikselskab for sig.

Storstrøms Trafikselskab udsteder duplikatkort i stedet for bortkomne skole
kort, men taberen af kortet skal dog inden udstedelsen af duplikatkortet ind
betale 25,- kr. plus 2,- kr. til nyt stamkort. STS refunderer ikke billetter, der er
købt i perioden fra bortkomsten af skolekortet til udstedelsen af det nye.
Elever, der forlader undervisningen i løbet af et skoleår, skal aflevere måneds
eller årskort til skolen.

Stipendier og legater
Ved Maribo Gymnasiums dimission og translokation den 19. juni 1981 blev
følgende stipendier og legater uddelt:

Overretssagfører Karl Kjærs og hustru Gerda Kjærs legat til stud, odont. An
ne Høirup, Århus, med 900 kr.
Rektor Erling Frederiksens mindelegat til studenterne Find Kristensen og Chr.
Lange 3xF med 500 kr. hver.
Lollandsfondens eksamenspræmie til student Lars Birch Andreasen 3uS med
500 kr.
Fru Kristiane Andersen f. Ebsens studielegat for studenter udgået fra Maribo
Gymnasium blev den 5. september 1982 af Maribo byråd tildelt stud, polyt.
Klavs H. Larsen med 1.950 kr. for året 1982.
Dette legat uddeles hvert år den 5. september til en student fra Maribo Gymna
sium uden hensyn til studieretning og eksamensresultat. Det kan søges straks
fra det første studieår af såvel mandlige som kvindelige studenter og kan efter
legatbestyrelsens skøn tildeles den samme student for flere år ad gangen.
Ansøgninger stiles til Maribo byråd og indsendes til rektor inden den 20. au
gust. Der findes ingen særlig blanket, men ansøgningen bør indeholde alle re
levante oplysninger vedr. studium og økonomiske forhold.
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REGNSKAB
for »Overretssagfører Karl Kjærs og hustru Gerda Kjærs legat« for året 1982.

Indtægt:
Overført kassebeholdning ................................................................................
Udtrukken obligation .......................................................................................
Indvundne renter ................................................................................................

420,52
1.000,00
1.709,83

3.130,35

Udgift:
Legatportioner..............................................................................................
Depot-og eksped.gebyrer ................................................................................
Købte obligationer .............................................................................................
Indestående på konto 911708 i Handelsbanken...........................................

850,00
85,00
1.606,11
589,24

3.130,35
Legatets formue pr. 31. december 1982 ...............................................................

21.589,24

Henrik Hertig.

REGNSKAB
for »Rektor Erling Frederiksens Mindelegat« 1982
Indtægt:
Overført kassebeholdning ................................................................................
Udtrukne obligationer ......................................................................................
Indvundne renter ................................................................................................

2.617,63
1.500,00
2.465,96

6.583,59
Udgift
Legatportioner..............................................................................................
Depotgebyr ..........................................................................................................
Revisionshonorar ..............................................................................................
Købte obligationer .............................................................................................
Indestående på bankbog 665294 / Handelsbanken ....................................

1.010,00
75,00
50,00
3.796,67
1.651,92
6.583,59

Legatets formue pr. 31. december 1982 ...............................................................

28.551,92

Finn Ragn-Hansen.
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Ordensregler
1. De udleverede skolebøger skal være forsynet med ordentligt omslag og be
handles med omhu; der må kun skrives i dem efter lærerens diktat. Enhver
elev er ansvarlig for det udleverede materiel, og må erstatte enhver skade,
der sker forsætligt eller skyldes grov uagtsomhed.
2. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for elevernes overtøj, tasker eller
andre ejendele, derunder også de udleverede undervisningsmidler. Eleverne
bør derfor ikke lade penge eller værdisager ligge i overtøj og tasker. De ud
leverede bøger skal mærkes med navn og klasse. Glemte sager afleveres til
kontoret, hvor eleverne ligeledes bør henvende sig, hvis de har glemt eller
mistet noget.
3. Rygning er forbudt i undervisningslokalerne og den store skolegård.
4. Kontorets telefon kan ikke benyttes til private meddelelser til eller fra ele
verne, der henvises til mønttelefonen uden for spiselokalet.
5. For fester, der arrangeres af enkelte klasser eller elevforeningen uden for
skolen, kan denne ikke påtage sig noget ansvar.
Skolerådet har tilladt elevforeningen »Gimle« at afholde indtil 6 årlige fe
ster på skolen, hvor der må nydes højst 2 øl af hver deltager. Foreningens
bestyrelse har ansvaret for disse fester; rektor og lærere er fritaget for til
synspligt.
6. Adresseforandringer må straks skriftligt meddeles skolens kontor.
7. Forsømmelser: Som gyldig grund til udeblivelse fra skolen regnes i alminde
lighed kun sygdom. Hvis forsømmelse i anden anledning end sygdom skul
le være påkrævet, må skriftlig anmodning fremsættes i meddelelsesbogen
med angivelse af grunden til forsømmelsen og forelægges rektor el. inspek
tor senest dagen forinden. Dette gælder også fritagelse for enkelte timer.
Der vil af hensyn til skolearbejdet ikke blive givet tilladelse til at forsømme
skolen for at deltage i fødselsdagsfester, anden selskabelighed, køreprøver
el. lign.
Når en elev kommer i skole igen efter en fraværelse, indføres i meddelelses
bogen en af forældre eller værge underskrevet redegørelse for forsømmel
sens årsag og varighed. Elever over 18 år kan dog selv underskrive denne
meddelelse. Meddelelsesbogen forelægges kontoret til påtegning i 2. fri
kvarter dagen efter forsømmelsen. Strækker forsømmelsen sig over mere
end et par dage, bedes skolen underrettet om, hvorfor eleven er udeblevet.
Møder eleven uforberedt til een eller flere timer, skal meddelelse om årsa
gen ligeledes afgives gennem meddelelsesbogen.
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Opmærksomheden henledes på, at retten til at gå op til eksamen med begræn
set pensum er betinget af, at undervisningen har været passet stabilt. Hvis for
sømmelserne - også af enkelte timer og m.h.t. aflevering af skriftlige arbejder overstiger det forsvarlige, kan eleven henvises til at aflægge eksamen på særlige
vilkår, dvs. uden årskarakterer og med fuldt pensum, enten ved egen skole el
ler som privatist i København.
Om fritagelse for deltagelse i legemsøvelser gælder følgende regler (undervis
ningsministeriets cirkulære af 29. marts 1974):
Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er fyldt 18 år
eller har indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages helt eller delvis for én uge
ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger.
Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af lægeattest, der
vil være at udfærdige på en af skolen udleveret, autoriseret blanket: »Læge
attest til fritagelse for legemsøvelser«. Lægeattesten sendes af den udstedende
læge til rektor, som derefter - i tvivlsfælde efter samråd med den udstedende
læge - bestemmer, i hvilket omfang og for hvilket tidsrum den pågældende elev
må fritages. Udgiften til lægeattest afholdes af eleven. For elever, der er fri
taget for deltagelse i legemsøvelser, gælder som almindelig regel, at de skal
overvære timerne, idet også iagttagelse vil bibringe eleverne forståelse af un
dervisningen i bevægelseslære, træningslære og arbejdsteknik. Ved fritagelser
ud over 4 uger træffer rektor, eventuelt efter forhandling med elevens hjem og
den pågældende lærer, bestemmelse om, hvorledes timerne skal anvendes.

Karaktergivning
Efter undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. og 5. februar 1963 udtryk
kes al bedømmelse ved hjælp af tal uden ord eller symboler. Karakterskalaen
ser således ud:

13-11-10-9-8-7-6-5-3-0
Den normale topkarakter er 11, mens 13 er en undtagelseskarakter, der forbe
holdes den helt usædvanlige præstation og derfor må blive ret sjælden - lige
som iøvrigt 0, der dog kan gives, hvis en eksaminand udelukkende viser kund
skaber, der alene svarer til kravene i en underliggende skoleform. 8 er den ka
rakter, omkring hvilken gennemsnittet af et stort antal beståede elever kan for
ventes at ligge, mens 6 ligger lige over og 5 lige under grænsen for det beståede.
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For
13
11
10
9
8
7
6
5
3

de enkelte karakterer gælder følgende direktiver:
gives for den usædvanlige, selvstændige og udmærkede præstation.
gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
gives for den middelgode præstation.
gives for den ret jævne præstation, der ligger under middel.
gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation.
gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende
præstation.
0 gives for den helt uantagelige præstation.

Til at bestå studentereksamen kræves, at summen af samtlige karakterer er
mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen af de to laveste karakterer
plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er mindst 13. Studentereksamen er
kun bestået, hvis dette krav er opfyldt såvel for årskaraktererne som for eksa
menskaraktererne hver for sig.
I gymnasieafdelingen gives der standpunktskarakterer og evt. vidnesbyrd i de
cember og marts samt årskarakterer før afgangs- eller oprykningsprøverne.
Disse bedømmelser meddeles elever og hjem gennem en karakterbog, som skal
forevises for og underskrives af forældre eller værge. For gymnasiaster, der er
fyldt 18 år, gælder dog, at de selv kan underskrive karakterbogen, og at skolen
ikke har pligt til at sende meddelelser til hjemmet. Såfremt eleven er indforstå
et dermed, er skolen dog til enhver tid rede til at samarbejde med hjemmet som
den instans, der har det økonomiske og føler det moralske ansvar for de unges
uddannelse.

Eksamensordning i gymnasiet.
Enhver gymnasieelev skal aflægge 10 prøver. På hver gren eksisterer to prøver,
som kun giver én medtællende karakter.
På matematisk linie afsluttes engelsk/tysk efter 1. gymnasieklasse, oldtids
kundskab og kemi efter 2. gymnasieklasse; på matematisk-fysisk gren afsluttes
tillige geografi efter 2g.
På sproglig linie afsluttes geografi efter 1. gymnasieklasse og latin, oldtids
kundskab og matematik efter 2. gymnasieklasse på nysproglig gren og mate
matik på klassisk-sproglig gren.
De øvrige fag afsluttes efter 3. gymnasieklasse.
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Reeksamination:
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om
eksamensordningen og karaktergivningen m.v. ved studentereksamen og i
gymnasiet, § 4, fastsættes følgende bestemmelser:

1
a.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse har
opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den afsluttende prøve til stu
dentereksamen i faget ved udgangen af 1. eller 2. gymnasieklasse har fået ka
rakteren 00 eller 03, kan forlange at blive underkastet ny prøve i faget i de før
ste 10 skoledage efter sommerferien.
1
b.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasieklasse, hvor
undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis
faget ikke er udtaget til prøve til studentereksamen, forlange at blive underka
stet prøve i faget i august.

2.
Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke elever der i henhold til 1
ønsker sig prøvet i august. Tilmelding sker på særlige blanketter, der fås på
kontoret og afleveres behørigt udfyldt inden sommerferiens begyndelse.
3.
For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarakteren den
ved reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold til 1 b ønsker sig
prøvet, medtæller prøven i faget blandt de ti prøver, der kræves aflagt for, at
man kan bestå studentereksamen.
Reeksaminationer afvikles i de to første uger af skoleåret, altså lige efter som
merferien.

4.
Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under 1 a nævnte prøve,
eller som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august, som de i hen
hold til 1 a. eller 1 b. var berettiget til, kan underkastes prøve i faget ved den
efterfølgende maj/juni eksamenstermin.

Sygeeksamen.
Bliver en eksaminand af sygdom forhindret i at møde til en af de fastsatte
skriftlige eller mundtlige prøver til studentereksamen, skal vedkommende
1) straks underrette rektor og meddele, hvilken læge der skal have tilsendt an
søgningsblanket til påtegning, samt 2) tilkalde læge samme dag, idet lægeer
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klæring udstedt p. gr. af senere besøg eller telefonkonsultation ikke anerken
des af undervisningsministeriet. Lægeerklæringen må heller ikke udstedes på
særskilt blanket, men skal påføres selve den ansøgningsblanket, som den syge
meldte skal aflevere til rektor inden sommerferiens begyndelse. - Sygeeksamen
afvikles i august/september.

Studentereksamen 1982
Af de i årsskrift 1981-82 under de seks 3g-klasser opførte 115 elever bestod 108
eksamen.
13 opnåede
10,4-9,5
22
»
9,4 - 8,5
39
»
8,4-7,5
32
»
7,4-6,5
2
»
6,4-5,5
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Skolerådet
Efter skolestyrelsesloven af 20. jan. 1978 findes der ved hvert gymnasium et
skoleråd med 9 stemmeberettigede medlemmer, nemlig 1 amtsrådsmedlem
valgt for 4 år, 2 forældrerepræsentanter valgt for 2 år af og blandt forældre til
elever under 18 år, rektor, formanden for og et andet medlem af lærerrådet, 2
repræsentanter valgt af og blandt skolens elever samt 1 medlem valgt af og
blandt skolens tekniske og administrative personale. De fem sidstnævnte med
lemmer vælges af de respektive forsamlinger for ét skoleår ad gangen.

I skoleåret 1982-83 har rådet haft følgende sammensætning:
Amtsrådsmedlem Bente Nielsen, Torrig, formand.
Socialrådgiver Rosita Glenthøj, Errindlev, næstformand.
Sognepræst Svend Lytthans, Tårs pr. Sakskøbing.
Rektor Henrik Hertig, sekretær.
Lektor Finn Ragn-Hansen.
Lektor Helge Christiansen.
Gymnasiast Bent Nielsen, 3x.
Gymnasiast Torben Nørlem, 2y.
Pedel Kurt Christoffersen.

Skolerådet har til opgave, i forening med lærerrådet, at formidle samarbejde
mellem skole og hjem. Det kan således medvirke ved løsningen af sociale op
gaver i forbindelse med skolen, ved udfærdigelsen af ordensregler samt visse
dele af det årlige budgetforslag. Derudover kan skolerådet afgive udtalelser og
stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører skolen - f.eks. ang. bygninger, lo
kaler, materiel og inventar -, og det skal afgive erklæringer i alle sager, der
forelægges det af amtsrådet.

Sager vedrørende enkelte elever kan dog kun behandles i skolerådet, hvis den
pågældende elev er indforstået dermed.

Selve undervisningen og afholdelse af eksaminer er derimod underlagt under
visningsministeriets tilsyn, der udøves af direktoratet for gymnasieskolerne og
højere forberedelseseksamen.
I året 1982-83 har skolerådet afholdt 5 møder.
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Lærerkollegiet

TA
Alkjær, Thomas, adjunkt cand. mag.
Tlf. 94 13 01
Græsk 2abK
Latin 3aK, 2aN, la
Oldtidskundskab 2aN

AA
Andersen, Anna, lektor cand. mag.
Tlf. 88 21 13
Tysk 2bN, la, lb, Ix
Religion 3z, 2y

LC
Christensen, Lone, adjunkt cand. mag.
Tlf. 91 15 33
Latin 2abK, 2b
Græsk 3aK
Oldtidskundskab Ib
Studievejleder 3a, 3y, 2a, 2y, la, Ib
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NC
Christensen, Niels, årsvikar exam. art.
Musik 3y, 2ab, 2yz, la, Ib
Friv. kor og Balkanorkester

HC
Christiansen, Helge, studielektor cand. mag.
Tlf. 88 03 31
Matematik 3mN, 2xyF, 2xN, 2a, la

CE
Engelsen, Carl, lektor cand. phil.
Tlf. 91 11 31
Historie 2b, 2y
Oldtidskundskab 2b, 2x, 2y, 2z, la, Ix, ly, Iz

HF
Feltrin, Helle, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 37 07
Engelsk 2bN, Ib
Fransk 2y, 2a, la
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FH
Halkjær, Fritze, lektor cand mag.
Tlf. 88 01 01
Engelsk 3aN, 2aN, la, lx

WH
Hansen, Erin Wøllike, lektor cand. mag.
Tlf. 88 01 04
Fransk 3a, 3z, 2b, 2z, ly, lz

TH
Hendriksen, Torben, adjunkt cand. phil.
Tlf. 85 53 71
Musik 3a, 3x, 3z, 2x, lx, ly, lz
Friv. kor og Big Band
Studievejleder 3x, 3z, 2x, 2y, 2z, lx, ly, lz

HH
Hertig, Henrik, rektor cand. mag.
Tlf. 88 11 31
Latin lb
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BH
Holst, Birthe, studielektor cand. aag.
Tlf. 88 09 59
Religion 3x, 3y, 3a, 2a, 2b, 2x, 2z
Engelsk ly

SH
Højlt, Susanne, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 22 42
Russisk 3ax, Ix
Dansk ly
Matematik 2mS, Ix

OJ
Jensen, Otto Engholt, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 22 42
Russisk 2ax
Matematik 3xyzF, 2b, Ib, ly

SK
Kolstrup, Søren, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 36 58
Historie 3y, la, Iz
Samfundsfag 3xyzS, 2xyzS
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AK
Kræmmer, Aage, lektor lie. scient.
Tlf. 88 26 25
Fysik 3xyzF, 2xyF, 2yzN, Ix

AM
Madsen, Anne Marie, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 20 98
Fransk 3x, Ix
Idræt 3a, 3x, 3yz, 2ax, 2by, 2z, friv. sport

SM
Madsen, Per Skov, lektor cand. mag.
Tlf. 88 06 04
Dansk 3x, 3z
Tysk 3aN, 2aN

RM
Madsen, Richardt, adjunkt cand. scient.
Tlf. 88 20 98
Idræt 3z, 2by, lax, lyz, friv. sport
Fransk 3y, 2x, Ib
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DM
Mikkelsen, Mogens Dam, lektor cand. mag.
Tlf. 88 12 03
Biologi 2xN, 2yzN, 3yFS, 3zFS, 3a
Geografi la, lb

MK
Munk, Anne, adjunkt cand. mag.
Tlf. 91 15 65
Dansk 3y, 2x, 2y
Engelsk lz

EM
Møller Eyvind, lektor cand. mag.
Tlf. 88 10 15
Dansk 3a, 2a, lb, lx

KH
Olsen, Klaus Højsgaard, adjunkt cand, polyt.
Tlf. 84 55 16
Fysik 2zF, 2xN, 2mS, ly, lz
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pp
Petersen, Per Pauli, adjunkt cand. scient.
Tlf. 86 44 33
Geografi 3mN, 3mS, 2mN, 2mS, 2xyF, 2zF, 2xN, 2yzN

RH
Ragn-Hansen, Finn, lektor cand. mag.
Tlf. 88 12 87
Historie 3a, 2x, 1b, Ix
Idræt 3ax, 3y, 2ax, 2z, friv. sport

BR
Rothausen, Britta, adjunkt cand. scient.
Tlf. 90 03 26
Biologi 3mN, 3x
Idræt lax, lb, lyz, friv. sport

Thejls, Thorkild, lektor cand. polyt.
Tlf. 88 13 52
Kemi 2xFN, 2yFN, 2zFN, 2mS, Ix, ly, 1z
Fysik 3xyzN, 3xyzS
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VT
Thomsen, Vibeke, lektor cand mag.
Tlf. 88 09 41
Matematik 3mS, 2zF, 2yzN, 1z

OW
Weischer, Ole, adjunkt cand. mag.
Tlf. 89 61 77
Historie 3x, 3z, 2a, 2z, ly
Dansk 2z

SW
Wæver, Sten, adjunkt cand. mag.
Tlf. 88 34 06
Dansk 2b, la, 1z
Formning 3a, 3x, 3yz, 2ab, 2x, 2y, 2z

BC
Christiansen, Birte
sekretær
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KC
Christoffersen, Kurt
pedel

GI
Jensen, Grethe
sekretær

Vikarer og speciallærere
Under adj. Anne Munks barselsorlov fra 25. okt. til 4. marts vikarierede cand.
mag. Allan S. Petersen i dansk, mens adj. Helle Feltrin overtog Ix i engelsk,
idet det viste sig umuligt at skaffe en ledig cand. mag. i denne iøvrigt så gængse
fagkombination.
Hele året har 1 elev modtaget specialundervisning i fransk ved adj. Richardt
Madsen, i forårssemestret 2 i engelsk ved lærer Christen Soderberg og 2 i
dansk ved læse/stavekonsulent Hanne Christiansen.

Lærerkandidat
Cand. mag. Mogens Berg har gennemgået kursus i praktisk undervisningsfær
dighed i engelsk og dansk fra september til januar.
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Sikkerhedsudvalg
I henhold til arbejdsmiljøloven består personalets sikkerhedsorganisation af to
grupper. Repræsentanter i gruppe 1 er adj. Per Pauli Petersen og rektor, i
gruppe 2 pedel Kurt Christoffersen og rengøringsassistent Edel Kofoed Han
sen.

Administration
Lærerforsamlingen består af samtlige lærere og ledes af rektor. Den behandler
elevernes forhold med hensyn til standpunkt, arbejdsbyrde og deltagelse i
undervisningen i det. hele taget.
Lærerrådet består af samtlige fastansatte lærere. Det tager sig af anskaffelser
af undervisningsmidler inden for bevillingsrammerne og er i øvrigt med
bestemmende ved en række forhold. Formand er lektor Ragn-Hansen.
Fællesudvalget består af 4 elevrepræsentanter og 4 repræsentanter valgt af
lærerrådet, mens rektor er »født« formand. Lærerrepræsentanterne har i år
været Helge Christiansen, Finn Ragn-Hansen, Niels Christensen og Ole Weischer. Elevernes valgte repræsentanter har foruden elevrådets formand Helle
Krogh Hansen, 2x, været Jesper Bacher, 3a, Mikkel Jepsen, 2y, og Robert
Thiesen, ly. På møderne hver tirsdag i spisefrikvarteret har udvalget drøftet
og/eller taget stilling til en lang række sager af betydning for den daglige trivsel
på skolen. Efter hvert møde er der udsendt referat til skolens opslagstavler.
Stipendienævnet, se foran under Statens Uddannelsesstøtte.

Rektor er skolens ansvarlige administrator; i det daglige arbejde deltager des
uden følgende med specielle hverv:
Adm. inspektor
lektor Helge Christiansen
Boginspektor
adjunkt Otto E. Jensen
Studievejleder
adjunkterne Lone Christensen
og Torben Hendriksen
Bibliotekar
lektor P. Skov Madsen
Fysiksamlingen
lektor Thorkild Thejls
Biologisamlingen
lektor Dam Mikkelsen
Geografisamlingen
adjunkt Per P. Pedersen
A V-apparatur
lektor E. Wøllike Hansen
Skemalægger
lektor Vibeke Thomsen
Sekretær
fru Grethe Jensen
Sekretær
fru Birte Christiansen
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Teknisk personale
Pedel
Kurt Christoffersen
Rengøringsassistent
Ingeborg Rubæk Andersen
»
Inge Antoft
»
Ruth Christiansen
»
Edel Kofoed Hansen
»
Inga Bøgh Jensen
»
Inge Jensen
»
Inge Holm Jørgensen
»
Lis Nielsen
»
Kaja Sørensen

Direktoratets tilsyn
17. nov.: Studielektor Gunver Kelstrup, Stenhus, på 1. besøg hos lærerkandi
dat Mogens Berg.
26. jan.: Samme på 2. besøg.

Orienterende møder
24. aug.:
14. sept.:

12. okt.:
7. dec.:
11. jan.:

18. jan.:
19. april:

Forældremøde for Ig kl. 19-21. 120 forældre tilmeldt.
Forældremøde om skolerådsvalg. Efter orientering ved amts
rådsmedlem Bente Nielsen og rektor lavede de 17 fremmødte
en liste med 4 opstillede og 13 stillere. Ved fristens udløb var
der ikke fremkommet andre lister, hvorefter yderligere valg
faldt bort.
Kontaktmøde med kolleger fra afleverende skoler kl. 19-22.
Aftenkonsultation for Ig’erne med forældre kl. 19-21.
Aftenkonsultation kl. 19-21 for elever i 2-3g, evt. med foræl
dre. Kun 19 af 190 mulige elever havde på forhånd meldt sig til
samtale hos hver 1-7 lærere.
Orienterende møde om gymnasiet kl. 19-21. Ca. 270 deltagere,
trods voldsom storm over landet!
Forældremøde til orientering vedr. de nye regler for klasser og
hold.
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Fællestimer
8. oktober: Forfatteren Ib Michael med lysbilledforedraget »Rejsen til det
grønne firben« (blandt jungle-indianere i Sydamerika).
25. okt.: Arrangement ved elevrådet i t. 3-4, til orientering om og stillingtagen
til landsorganisationer for gymnasie-elever.
26. okt.: Entertaineren Troels Trier om sin kunst gennem de sidste 15 år.
18. nov.: Teatergruppen Vester 60 opfører »Luffes Blues«, et rock-eventyr
med musik- og shownumre spillet af 4 mænd.
22. febr.: Fredsbevægelsen i Øst og Vest ved en amerikansk-sovjettisk delega
tion, organiseret af Kristne for Nedrustning.
18. april: Orientering om ministeriets sparebrev om klasser og hold.
Alle fællestime-arrangementerne undtagen det sidste har været på 2 lektioner.

Studiekredse
I efterårssemestret blev der afholdt to studiekredse, en over emnet nygræsk /
det moderne Grækenland som forberedelse til studierejse under ledelse af ad
junkt Lone Christensen og en i dramatik under ledelse af adjunkt Sten Wæver.
I forårssemestret har der været to studiekredse i datalogi, hver med ca. 20 del
tagere under ledelse af hhv. studielektor Helge Christiansen og adjunkt Klaus
Højsgaard Olsen. Emnet har været instruktion i brugen af skolens datamater
samt indledende arbejde med programmering i sproget COMAL.
Endvidere har to andre studiekredse under ledelse af adjunkt Sten Wæver og
exam. art. Niels H. Christensen beskæftiget sig med ny indvandrermusik og
etableret kunst og arkitektur i London som forberedelse til rejse i påskeferien;
begge de sidstnævnte har haft 20 deltagere i 6 timer. De øvrige studiekredse
har været på 10 timer.
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Formningstime på kunstmuseet i Maribo (SW fot.)

Ekskursioner
1.
okt.: 3mN på biologisk eksk. til København (Zoologisk Museum m.m.)
11. okt.: 3x rus.-hold på biologisk eksk. til Forædlingsstation Maribo og ren
seanlægget ved Hunseby Strand.
15.
okt.: 3x rus.-hold på eksk. til Sakskøbing Sukkerfabrik.
11. -15. okt.: 3aK på studierejse til Grækenland. 3x’ franskhold på studierejse
til Paris.
3. dec.: 3N på eksk. til Forædlingsstation Maribo og Sakskøbing Sukkerfabrik.
27. marts-1. april var 37 elever fra 2 og 3g med 2 lærere på påskeferierejse til
London.
11
.-13. april: 2a og 2b på hist. eksk. til Hillerød og København.
14
.-15. april: 2abK fortsætter i København.
18 .-22. april: 2x, 2y og 2z til Hillerød og København i historie og samfundsfag,
på Lolland og til Møn i geografi.
Da ekskursionsbudgettet for 1983 er nedskåret med 50%, har eleverne på eks
kursionerne til København måttet skaffe sig privat indkvartering.
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Undervisningen
Det antal timer, der ugentlig tillægges hvert fag på gymnasiets forskellige
klassetrin, se af følgende tabel:

Matematisk linie

Sproglig linie
K

N

Religion...............
Dansk ................. .
Engelsk ............... .
Tysk .................... .
Fransk/Russisk .. .
Latin ................... .
Græsk.................
Oldtidskundskab . .
Historie............... .
Samfundsfag .....
Geografi ............. .
Biologi ................
Biokemi .............
Kemi ...................
Fysik ...................
Matematik ......... .

S

2g 3g

2g

3g

2g

3g

ig

2g

3g

2g

3g

2g

3g

3
4
3
5
4

1
3
4
3
3
4

2
4
6
5
3
-

1
3

2
4

1
3

2
4

3

1
3

2
4

1
3

2
4

1
3

2
4

3

5

5

3

3

5

3

3

3

3

3

3

1
2

2
3

4

2
3

4

2
3

4

4-

4-

3
5
2
3

1
2

2

2
3
5
3

3

3

3

2

2
3
5
3

3

7

3
5
2
3

3
5
Q

3
5
4

3

4

4-

4-

3

2

3

-

3

-

3

-

Legemsøvelser .... . 2
Musik ................. . 2
Formning............

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

Nysproglig gren
Klassisksproglig gren
Matematiskfysisk gren
Matematisknaturfaglig gren
Samfundsgren
4-/-: Faget afsluttet ved eksamen
-*• : Efter Ig
Efter 2g
N:
K:
F:
N:
S:

N

F

S

ig

2
3
5

3
3
5

5
6

3
2
3

2
3

1
2
3

2
3

2
2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1
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Elevernes fordeling på primærkommuner

3 elever har hjemme i hhv. Vordingborg, Fåborg og Jakobshavn.
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Eleverne
Elevtallet var den 1. maj 1982: 313 (131 mandlige og 182 kvindelige).
Ved skoleårets slutning udgik 115 elever af 3g og 4 af andre klasser.
Ved det nye skoleårs begyndelse blev der optaget 96 elever. I årets løb er der
udgået 13 elever.

Pr. 1. maj 1983 er elevtallet derefter 278 (110 mandlige og 168 kvindelige).
I følgende fortegnelse er eleverne opført klassevis. Parallelklasser betegnes a-b
på sproglig linie, x - y - z på matematisk linie. 12-3mx-z betegner N foran løbe
nummeret den naturfaglige, S den samfundsfaglige og F den mat.-fys. gren og
i 2-3a + b et K den klassisk-sproglige og N den nysproglige gren.

Hver elevs telefonnummer anføres uden områdenr., som for alles vedkom
mende er 03.

la
1. Andersen, Michelle Bettina
Høj
2. Frantsen, Peter
3. Hansen, Claus Kryger
4. Hansen, Lisa Vivi
5. Høj, Hanne
6. Jensen, Birgitte Susie
7. Jensen, Ole M.
8. Jessen, Jens Henrik
9. Kjær, Susanne
10. Mortensen, Pia Berliner
11. Nielsen, Bjørn
12. Pedersen, Morten
13. Petersen, Dorthe
14. Romme, Charlotte
15. Schmidt, Jacob
16. Seyer-Hansen, Karen
17. Weiercke, Marianne

89
90
88
88
90

91
53
22
80
80

22
47
06
71
61

90 55 25
90 22 17
91 10 58
88 12 70
90 04 52
88 12 74
88 21 76
90 12 11
88 29 10
89 91 34
90 81 99

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

Andersen, Susanne
Andreasen, Maren N.
Ellehammer, Lis Ninette
Geneser, Birgitte
Hegner, Diana Peters
Jensen, Lykke
Jensen, Pia Lindegaard
Larsen, Birthe
Lytthans, Pia Theilgaard
Møller, Inge
Nielsen, Mette Møller
Olsen, Pernille
Pedersen, Marianne Krause
Pedersen, Sussie Koch
Qvistgaard, Helene
Urhammer, Charlotte

88 30 29
88 24 00
91 15 06
88 90 32
90 19 73
83 21 18
90 19 70
88 12 66
89 20 39
90 17 70
90 61 48
88 25 20
91 13 27
90 18 11
90 83 90
90 00 09
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lx
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bakke, Claus
Berg, Flemming
Brusen, Jane
Friis-Jensen, Pia
Grony, Kim Falck
Hjæresen, Annette Friis
Ibsen, Eva Vedel
Jensen, Marianne K.
Jørgensen, Claus S.
Jørgensen,Jes S.
Kristensen, Lone B.
Palmquist, Michael
Pedersen, Charlotte T.
Rasmussen, Dorothea (Dorte)
Rasmussen, Gunhild L.
Sørensen, Bente
Thiesen, Robert
Thøgersen, Helle

90 63 82
88 27 68
88 24 41
92 25 37
89 44 81
90 10 06
90 84 28
88 95 23
89 44 05
90 62 40
89 63 64
88 19 89
88 21 35
91 60 64
90 02 81
90 65 35
88 31 98
88 33 19

Frederiksen, Lene
Hansen, Vibeke
Hoff, Niels Sune
Jensen, Ann
Jensen, Karen Krogh
Jensen, Kim Michael
Jørgensen, Claus Steen
Larsen, Karin
Lund, Tine
Mogensen, Helle Møllekær
Møller, Marianne Kæregaard
Nielsen, Michael Nordahl
Pedersen, Dorde Sandra H.
Petersen, Hanne Balch
Petersen, Tinna
Rasmussen, Hans Peter
Rasmussen, Uffe
Sørensen, Jette L. H.
Aalborg, René

90
88
88
88
88
88
90
89
90
88
90
88
90
88
88
90
89
88
89

12
41
06
22
92
32
12
91
65
91
13
05
18
20
23
80
60
39
00

84
47
54
13
15
04
69
70
20
70
87
37
42
83
58
14
51
35
96

Alsbæk, Martin
Andersen, Torben Lose
Borre, Lone
Drachmann, Carsten M.
Due, Bettina I.
Ebsen, Helle

88
88
88
88
90
88

08
83
12
34
18
07

91
35
08
21
19
42

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

Iz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jacobsen, Ann-Catrin S.
Kragh, Marianne
Marcussen, Nils
Munk-Petersen, Dorte
Nielsen, Keld Arne H.
Nielsen, Stig
Pedersen, Dina E.
Poulsen, William Kvist
Rasmussen, Helle
Rasmussen, Pia
Skou, Karina

88
89
91
93
90
88
88
89
90
88
91

31
91
60
72
15
12
05
63
67
04
31

20
92
62
80
12
65
19
26
66
65
74

87
87
89
90
88
90
88

35
18
65
80
08
16
04

28
99
51
60
35
22
48

91
90
89
90
88
88
88
88

30
64
48
85
06
00
91
18

47
73
47
55
04
28
44
94

2a
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
K
N

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

Carstensen, Grethe Helene
Dalskov, Hanne
Danielsen, Anita
Elhauge-Clausen, Merete
Frederiksen, Tina
Hansen, Carsten Grønlund
Henriksen, Helle Lehman
Henriksen, Toni Lind
Jensen, Karen
Larsen, Michael
Larsen, Nete Hector
Macura, Maria Brigitte
Madsen, Rikke Skov
Meyer, Annette
Skov, Jette Andersen
Thorsen, Charlotte

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

Andreasen, Lajla Berner
Bach, Tina Hervig
Carlsen, Lisbeth
Clausen, Annette
Dahlin, Lene Hanne
Grunow, Elise-Maria
Hansen, Lianne Rosenløv
Hansen, Lone Tine
Knudsen, Marianne Bang
Larsen, Morten
Lavennel, Channe
Nicolaisen, Lotte
Olsen, Thomas
Pedersen, Helle
Rasmussen, Frank
Rasmussen, Lise Møller
Winther, Helle Rømer

2b
K
K
N
N
K
K
K
N
K
N
N
N
N
N
N
N
K

87 35 92
88 15 56
88
88
90
91
88
89
89
88
88
88

94
15
15
16
13
42
62
02
25
11

04
26
46
07
05
00
63
74
20
48

88 91 47
91 13 21
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2x
1.
2.
3.
4.
5.

F
N
F
N
N
N
N
S
N
S
S
F
N
N
F
N
F
F
N

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

F
N
F
S
F

20.
21.
22.
23.
24.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

Christensen, Søren Juul
Christiansen, Michael
Eriksen, John Klaus
Glenthøj, Jonathan Peter
Hansen, Helle Krogh
Hansen, Trine
Henningsen, Anne
Henningsen, Poul
Jantzen, Lisbeth
Jensen, Lene Mollerup
Jensen, Susanne Annette
Kristiansen, Søren René
Munk-Petersen, Mette
Mørch, Thomas
Nielsen, Henrik Aalborg
Nielsen, Jane Irene
Olsen, Kenn-UIrik Brix
Pedersen, Anita Hessel
Pedersen, Dorthe Susanne
Rubæk
Petersen, Anders Erik
Petersen, Klaus Bo
Petersen, Henrik
Ragn-Hansen, Henrik
Rasmussen, Helle

86 52 48
89 63 23
90 03 28
90 00 22
90 24 07
90 00 94
88 38 87
90 15 18
88 34 04
90 11 02
90 71 13
90 66 75
93 72 80
88 31 25
88 03 06
91 14 85
90 24 73
90 63 70

88
88
88
89
88
88

34
27
24
51
12
26

14
04
44
27
87
71

2y
N
F
F
N
S
N
N
S
S
S
N
N
S
N
F
S
F
F
F

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

Andersen, Jette Anita
Bennick, Morten Hugo
89 41 52
Christiansen, Carsten Helge 88 03 31
Christiansen, Hanne H.
88 09 38
Christiansen, Jesper
90 20 55
Hansen, Susanne Vest
88 37 49
Henriksen, Anders
90 14 26
Høgsvig, Arne
89 50 27
Jensen, Lene Sonnenborg 89 59 54
Jepsen, Mikkel
90 10 68
Jørgensen, Berit
90 66 58
Jørgensen, Hanne Grænge 86 52 82
Lundø, Martin
88 11 05
Mathea, Henrik Jan
Mogensen, Jens Møllekær 88 91 70
Nielsen, Annette Birk
91 00 12
Nielsen, Søren Rode
90 68 11
Nørlem, Torben
90 16 72
Petersen, Lars Gordon
Svend
91 10 96

F
N
N
S
F

20.
21.
22.
23.
24.

Rasmussen, Henrik Borre 86 50 24
Reimer, Kirsten
88 06 56
Rubæk, Jan
90 71 03
Sørensen, Hans Christian 88 14 65
Sørensen, Jacob Buus
88 82 14

2z
N 1. Bjørk, Karina
F 2. Christensen, Lykke
F 3. Christensen, Susanne
Skovgård
S 4. Hansen, Anita
N 5. Hansen, Citta Due
F 6. Henriksen, Jens Bo
S 7. Jensen, Annette
N 8. Jensen, Dorte Eilskov
N 9. Jensen, Gitte Sonnenborg
N 10. Jørgensen, Anne Birgitte E.
F 11. Jørgensen, Michael
F 12. Klintø, Birgit
F 13. Knudsen,Christina Brydeg.
S 14. Kristensen, Pia Anette
F 15. Løje, Carsten Dan
S 16. Madsen, Anette Selch
F 17. Mortensen, Anni Renner
F 18. Nielsen, Helle
F 19. Nielsen, Torben
F 20. Pedersen, Liselotte
F21. Rasmussen, Christian Peter
F 22. Salewski, Bjarne
N 23. Wibholm, Hanne Bente

90 68 00
90 25 54
89
86
90
90
88
88
89
88
88

47
50
12
10
32
13
59
82
31

79
45
92
30
89
79
54
01
37

88
88
88
90
90

30
41
80
67
63

02
06
72
36
38

88
88
88
90
88

19
84
31
86
09

37
44
67
12
02

37
3a
N
N
K
K
N
K
N
K
N
N
N
N
K
N
N
N
K
K
N
K
N
K
N

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

Bacher, Jesper
Bruun, Pia
Gliese, Steffen
Hansen, Anne-Bente Trier
Hansen, Bente Skov
Hansen, Birthe
Henningsen, Jens
Henriksen, Tanja
Hermansen, Susan
Jensen, Marianne Renner
Johansen, Lise
Jørgensen, Bettina
Jørgensen, Søren
Lander, Lone
Madsen, Mie
Mather, Mette
Mielec, Christa
Møs, Birgitte
Nielsen, Anette
Olsen, Birgitte
Rasmussen, Morten
Rasmussen, Susanne
Thiesen, Pernille

89 49 75
91 00 27
88 1481
88 00 33
88 82 86
90 17 15
90 60 11
88 8046
88 80 51
88 82 66
89 49 23
89 44 17
83 92 80
89 00 85
90 73 45
88 02 19
90 59 19
90 16 17

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

Bech,Jeppe
Christensen, Lise Lotte S.
Friis, Anders
Jensen, Carsten F.
Jensen, Hanne D.
Johansen, Jette
Larsen, Niels
Larsen, Thomas
Lauridsen, Michael
Mix, Jane
Nielsen, Bent
Nielsen, Bjarne
Nordendorf, Niels
Olsen, Lene
Pedersen, Lise
Petersen, Gitte S.
Petersen, Henrik
Petersen, Lisbet Kruse
Puggaard, Per
Rasmussen, Birte
Svensson, Lotte
Sørensen, Carsten
Sørensen, Lise

8946 16
89 47 79
88 07 84
90 6017
90 80 58
90 84 25
89 90 22
90 10 28
88 19 57
90 18 73
88 0060

90 81 62
88 13 77
90 22 69
90 1431

N
N
F
F
S
S
F
F
S
N
N
F
N
F
S
N
N
S
S

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

Bramsen, Per
Christiansen, Anders
Dorph, Hugo
Ellehammer, John
Gregersen, Henrik
Hansen, Niels Lund
Hovmand, Ulrik
Jakobsen, Anders
Jensen, Gitte Bjørn
Karbo, Bo
Kiszka, Marianne
Kragh, Michael
Larsen, Anita
Larsen, Jens
Lund, Helle O.
Møller, Carsten
Møss, Inge-Lise
Nielsen, Anne Mette
Nielsen, Pia
Schiøtt, Mette
Steffen, Lene
Thiesen, Kristen
Aarup, Finn

88 18 23
90 65 23
8946 18
88 29 30
90 13 32
93 70 15
88 1944
88 92 85
89 64 30
90 22 90
91 61 29
89 91 92
88 24 10
88 00 74
88 01 16
89 46 53
90 80 31
88 15 64
90 19 45
88 06 24
89 47 62
88 31 98
9000 97

Hansen, Signe
Jacobsen, Jørn
Jensen, Anders
Jensen, Marianne
Jørgensen, Allan
Jørgensen, Henrik
Kjæp, Birgitte
Kragh, Steffen
Kristensen, Anne-Marie
Kristiansen, Klaus
Larsen, Gitte Hovmand
Olsen, Lars
Pedersen, Carsten Borgen
Primgaard-Hansen, Jens
Rasmussen, Annette
Rasmussen, Heidi
Svensson, Carl
Tronier, Brit

90 01 27
90 14 18
89 22 18
88 91 67
88 13 78
88 31 17
88 09 00
89 40 76
89 20 87
90 81 02
88 11 82
88 24 80
88 11 62
88 08 38

3x
s
N
S
N
N
N
F
N
N
S
S
F
S
S
F
F
F
N
F
F
F
F
N

90 1681
90 18 82
89 54 90
89 48 52
8800 87
89 41 10
89 02 06
89 02 17
8903 43
88 22 69
90 15 75

3z
N
S
F
F
F
N
N
F
F
S
N
S
S

s

N
N
F
N

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

90 18 27
89 02 60
90 85 00
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Elevrådet
er elevernes officielle repræsentation såvel indadtil over for skolens ledelse og
lærere som udadtil over for offentligheden. Det vælges af samtlige elever i be
gyndelsen af hvert skoleår og har i tidens løb været organiseret på skiftende
vis. Siden 1977 har det fungeret efter følgende
Vedtægter:

§ 1.

Elevrådets opgave er at arbejde for elevernes interesser.

§ 2.

Stk. 1. Elevrådet består af en repræsentant og suppleant fra hver klasse
plus 1 elevrepræsentant fra henholdsvis fællesudvalg og skoleråd.
Stk. 2. Der afholdes møde mindst en gang hver 14. dag, hvor sekretæren
kommer med oplæg til debat og gennemgår resultaterne af klassediskus
sionen siden sidste møde samt post. Derudover kan enkelte elever kaldes
til møde med elevrådet, hvis dette skønnes nødvendigt.

§ 3.

Beslutninger tages i klasserne, og disse bestemmer da selv afstemnings
måden, eller på et elevmøde med et flertal på 50% for en sag.

§ 4.

Elevmødeprocedure:
1.
Valg af to dirigenter (alle er valgbare).
2.
Valg af sekretær.
3. Godkendelse af dagsorden.
FormninSshold laver maleri tsæ/ou
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4. Eventuelt.
Der kan indføres fast taletid, og dirigenten kan centralisere debatten om
et emne, når det skønnes påkrævet.
Elevmødet kan til hver en tid stille mistillidsvotum til dirigenterne, hvor
efter der så vælges to nye.
Årsberetning
1 skoleåret 1982-83 har elevrådet haft følgende bestyrelse:
Helle Krogh Hansen, 2x, formand.
Anders Christiansen, 3y, næstformand.
Jakob Schmidt, la, kasserer.
Elevrådet begyndte skoleåret med at arrangere en fællestime, hvor der blev
givet information om både fællesudvalgets og skolerådets arbejde. Derefter
valgte man repræsentanter til skolens fællesudvalg og besluttede samtidig, at
valget af skolerådsrepræsentanter skulle finde sted kort tid efter.
Vi afholdt lidt senere på året et elevmøde med repræsentanter fra de to organi
sationer KG og DGS, og man fortalte om de to organisationers formål og
holdninger. Vi gennemførte på dette møde en afstemning om, hvorvidt MG
skulle meldes ind i DGS. Resultatet af afstemningen blev, at MG ikke blev
meldt ind.
Gennem hele skoleåret har elevrådet arbejdet med tanken om at anskaffe en
ny varmdriksautomat, da den gamle kun har fungeret i perioder. Løsningen på
problemet er blevet, at vi har fået en ordning med et firma, der opstiller en au
tomat og sørger for eventuelle reparationer af denne mod at få en bestemt pris
for hver solgt enhed.
Elevrådet har også udarbejdet ideer til en såkaldt trivselsdag, der skulle afhol
des med det formål at forbedre forholdet mellem elever og lærere, men man er
blevet enige om at udsætte denne dag til næste skoleår.
Blandt de andre ting, som har beskæftiget elevrådet gennem året, kan nævnes
fagkritikkartoteket, som vi har forsøgt at udnytte på en bedre måde. Vi har
desuden været aktive i kampen for at få fællesrådet i Storstrøms amt til at fun
gere. Derudover kan nævnes, at der vil blive oprettet et arbejdsudvalg bestå
ende af lærere og elever, som har til formål at tilrettelægge introduktions- og
emneuge i det kommende skoleår.
Det nye elevråd ønskes hermed held og lykke med næste års arbejde!
På elevrådets vegne
Helle Krogh, 2x.
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Gimle
er navnet på den ærværdige elevforening ved Maribo Gymnasium. Hvordan
den virker, vil bl.a. fremgå af nedenstående

LOVE FOR GIMLE

1.

Foreningens navn: Gimle.

2. Foreningens formål:
At skabe sammenhold og kammeratskab mellem gymnasiets elever ved
jævnlige sammenkomster og fester samt at fremme elevernes kulturelle og
åndelige udvikling genmem diskussioner, foredrag, film, etc.
3. Foreningens medlemmer:
a. For at blive medlem af Gimle skal man gå i 1., 2., 3. g på Maribo Gym
nasium.
b. Adgang til foreningens arrangementer har kun medlemmer samt lære
re. Dog kan elever i 2. og 3. g medbringe 1 gæst, blot må denne betale
forhøjet billetpris fastsat af bestyrelsen.

4. Generalforsamling:
a.
Generalforsamlingen er Gimles højeste myndighed.
b. Ordinær generalforsamling afholdes umiddelbart før påskeferien. Ind
kaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
c. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres skrift
ligt til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen. Bestyrelsen
drager omsorg for, at disse forslag kommer til medlemmernes kend
skab senest 3 dage før generalforsamlingen.
d. Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige foreningens medlem
mer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Afstemninger skal være
skriftlige. Afstemninger og valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
e. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgen
de punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Beretning ved formanden.
3.
Fremlægning af det reviderede regnskab.
4.
Eventuelle lovændringer.
5.
Valg af 9 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter.
6.
Valg af 2 revisorer.
7.
Eventuelt.
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f. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 4 bestyrelsesmed
lemmer eller mindst 2/3 af foreningens medlemmer.
5. Bestyrelsen:
a. Valgbar til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer med undtagelse
af de elever, der forlader skolen ved sommerferiens begyndelse samme
år.
b. Valg til bestyrelsen foregår på generalforsamlingen, hvor også kandi
dater opstilles. Valget ledes af dirigenten, der sammen med 2 af ham
vilkårligt udpegede vælgere optæller stemmerne. I tilfælde af stemme
lighed holdes omvalg mellem de personer, der har opnået samme stem
metal.
c.
Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, består af 9 medlemmer:
1) formand, 2) næstformand, 3) kasserer, 4) sekretær, 5) køkkenchef,
6) oprydningschef, 7), 8) og 9) medlemmer.

6. Økonomi:
a. Hvert medlem betaler helårligt kontingent. Dettes størrelse fastsættes
af bestyrelsen og opkræves før Blodgimlet.
b.
Foreningens økonomi administreres af kassereren.
c. De to revisorer gennemser og godkender årsregnskabet umiddelbart
inden generalforsamlingen. Hvis der i løbet af året skulle opstå en
uholdbar økonomisk situation, er det kassererens opgave at sørge for,
at det kommer til såvel bestyrelsens som til de øvrige medlemmers
kendskab.
7. Køkkenhjælpere:
Til at være bestyrelsen behjælpelig med oprydning efter arrangementerne
udpeges ved billetafmærkning 10 medlemmer, der efter hjælpen med op
rydningen får tilbagebetalt billetprisen. Medlemmer, der udebliver fra op
rydningen efter endt billetafmærkning uden tilladelse fra oprydningsche
fen, skal af bestyrelsen idømmes karantæne (1 Gimlearrangement).
8. Lovændringer:
Lovændringer vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal.
□

Gimle afholder sine fester på skolen, hvis lokaler ikke fra bygherrernes hånd
ligefrem er indrettet på den slags. Fra tid til anden har den uundgåelige træng
sel og støj givet anledning til klager og forargelse. Allerede i 1967 fritog skole
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myndighederne rektor og lærere for tilsynspligt med festerne, og eleverne ved
tog selv at stå til ansvar for festernes forløb. Man opstillede regler, som efter
forhandling med skolenævnet (senere: skolerådet) blev godkendt af dette og
efterhånden kom til at se sådan ud:
Regler vedrørende afholdelse af Gimlefester
a. Alle skolens elever kan deltage i Gimles arrangementer mod forevis
ning af medlemskort samt køb af billet.
Elever i 2. og 3. g må hver invitere 1 gæst, jfr. pkt. Ib. Gamle elever har
adgang til festerne, dog må de kunne bekræfte deres tilhørsforhold til sko
len samt betale en forhøjet billetpris.
b. Gæsteordning: Alle gæster foreviser gæstebillet. Omtalte gæstebilletter
vil blive solgt i ugen før arrangementet, dog senest dagen før. Gæster
nes navn og billetnummer vil blive listeført og kontrolleret ved indgan
gen.
2. Efter billetteringstid skal bestyrelsen sørge for, at alle personer, der i for
vejen ikke har nogen form for adgangstegn, og som ikke har skaffet sig et
sådant ved henvendelse til bestyrelsen, bliver bortvist.

1.

3. Der må ved hver Gimlefest serveres 2 øl pr. person, ved køb af disse dato
mærkes billetten.
4. a. Gimle har erstatningsansvar for skader, der under festerne måtte blive
forvoldt på skolens lokaler og inventar.
b. Eftersom bestyrelsen står direkte til ansvar over for skolen, forbehol
der den sig ret til over for personer, der udfører handlinger, som strider
imod reglementet eller sætter festens videre forløb i fare, at straffe disse
med en karantæne, hvis længde vil afhænge af forseelsens karakter.

Årsberetning

På generalforsamlingen i marts blev følgende valgt til ny bestyrelse: Formand:
Lone Lander, 3a. Køkkenchef: Tanja Henriksen, 3a. Musikmester: Carsten
Grønlund Hansen, 2a. Plakatmester: Kirsten Reimer, 2y. Kasserer: Christian
Schultz, 2z (senere afløst af Per Bramsen, 3y). Oprydningschef: Toni Henrik
sen, 2a. Kultur: Steffen Gliese, 3a. Næstformand: Carsten Drachmann, Iz.
Sekretær: Jane Brusen, Ix. Bestyrelsesmedlemmer: Pia Mortensen, la, og
Michael Nielsen, ly.
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Gimles arrangementer 1982-83

19/6 1982: Studenter-gimle, der foregik i Maribohallen, da vi ikke kunne være
i skolens bygninger. Økonomisk forløb det uden større underskud, stemningen
var fin.
13/11 1982: Blodgimle; efter den nye indvielsesceremoni af Ig’erne gik aftenen
udmærket, bortset fra nogle ubudne gæster, i hvilken forbindelse en elev blev
slået, dog ikke så slemt. Shun og Disc’Jogging spillede.
18/12 1982: Jule-gimle; Hjerter Knægt spillede, stille og rolig julestemning.
11/2 1983: Fastelavns-gimle; Cyclame spillede, stor danselyst på trods af det
lidt dårlige fremmøde.
Prisstigninger har været et problem i det forløbne år, men kassen er i dette
øjeblik i balance.
På vegne af den gamle bestyrelse ønsker jeg hermed den nye god vind, nu hvor
I skal til at køre Gimle.
Lone Lander, 3a.

/ formningstimen på kunstmuseet i Maribo (SWfot.)
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Af skolens dagbog
5. maj: 3g’ernes sidste skoledag.
12. juni: Såvel 20- som 25-års studenter besøger skolen (lørdag) og fester sam
men med gamle lærere i Bangs Have.
16. juni: Sidste student færdig kl. 15.30 - derefter fotografering og bortkørsel,
dels i hestevogne, dels i traktorforspændte vogne. Besøg hos rektor og i
hjemmene, dans på torvet og middag i Bangs Have.
18. juni: Årsafslutning i Maribohallen med dimission af hidtil største studen
terhold. Blandt deltagerne var der 7 fyrreårsstudenter. Rektors tale hand
lede om Maribos tre store kvinder: den hellige Birgitta, dronning Margre
the I og Leonora Christina - alle tre forbilledlige eksempler på sindets
ukuelighed og kønnenes ligeværd. På studenternes vegne holdt Bodil
Schelde Petersen, 3yS, en smuk og venlig takketale med meget lune.
19. juni: Realisterne fra 1958 besøger skolen (BH).
Sommerferie: Løbende reparationer. Energibesparende foranstaltninger
påbegyndt i Stalden og barakkerne med installation af termostatventiler på
alle radiatorer; senere følger isolering af loftet over drengenes gymnastik
sal og personalerum i gi. pedelbygning - efter utrolige omsvøb m.h.t. fri
givelse af en anlægsbevilling på 165.000 kr. fra amtet.
9. aug.: Det nye skoleår begynder med 287 elever, hvoraf 91 i de 5 lg-klasser,
og 30 lærere.
10. -14. aug.: Introduktionsuge for Ig’erne med særarrangementer efter fro
kost i time 5-7; i de samme timer har 2-3g’erne derfor 3 timers blokunder
visning i diverse fag.
12. aug.: Pernille Alsbæk, udlandsdansker fra Nürnberg, gæstelev i et par
uger i 2xN.
6. sept.: Elevforsamling i time 4. Rektor orienterer om valg af elevrepræsen
tanter til skolerådet og Bent Nielsen, 3x, om fællesudvalg, hvorefter der
afholdes valg.
16. sept.: Regionsstævne i atletik i Nakskov. I yngste pigegruppe blev vi nr. 2
efter Nakskov; 5 gymnasier deltog. Lene Sonnenborg Jensen, 2y, satte ny
skolerekord i højdespring med 163 cm. I yngste drengegruppe stod vi lige
med Nakskov på førstepladsen, men da vi havde flest 1. og 2. placeringer,
betragtes vi som vinder. Vi deltog ikke i de ældste grupper.
14. dec.: Ved drengenes basketstævne på Vordingborg Gymnasium blev både
lg- og 2g-holdene vindere i deres pulje, mens 3g måtte se sig slået af Næs
tveds mandskab (RH, RM).
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22. dec.: Juleafslutning. Kl. 9-10 hver klasse med lærere i henhold til skemaet
og derpå alle forsamlet i gymnastiksalen med juletræ og »Det kimer nu«
og »Glade jul« som fællessange omkring højtlæsning ved Susanne Højlt
og gave til Anne Wales, Rotary-stipendiat fra Australien, som officielt
havde sidste skoledag.
21. jan.: Gymnasiedag for elever fra Maribo Borgerskole, Holeby, Rødbyhavn og Brydebjerg.
24. jan.: Gymnasiedag for elever fra Blæsenborgskolen samt Set. Birgitta,
Sakskøbing og Rørbæk.
31. jan.: Gymnasiedag for Rødby byskole, Østofte og Kettinge.
25. jan.: Regionsstævne i volleyball for piger i Nakskov; 4 gymnasier deltog,
alle mod alle på hvert af de 3 klassetrin. I Ig og 3g blev vi nr. 2, i 2g nr. 4.
29. jan.: Skolefest kl. 19-01 i Blæsenborghallen med nærmeste »torve«. Sko
lekomedien var »Du kan ikke tage det med dig«, som gik over scenen med
megen bravour, under tilskuernes udelte morskab. Stykket var iscenesat
og blev spillet af et team på 33 elever fra alle fem 2g-klasser. Derefter dans
til Finn Zieglers kvartet.
2. febr.: Volleyball-stævne for 3g’s drenge i Vordingborg med 6 deltagende
skoler. Vordingborg placerede sig som vinder, Maribo på midten.
8. febr.: Studieorienterende møde for 2-3g time 5-7 ved arbejdsdirektoratets
studenterhold samt 10 repræsentanter for lokale videreuddannelser.
21. febr.: Volleyball-stævne for l-2g’drenge i Vordingborg, hvor vi tabte alle
kampe.
24. febr.: Alain Gallas, direktør for Alliance Francaise i Danmark, holder
foredrag for 2a, 2b og 2x: La France et les Francais å travers la publicité.
28. febr.: Yves Bourel fra Europaskolen i Bruxelles tiltræder 1 uges besøg for
at sætte sig ind i og deltage i vor franskundervisning.
17. marts: Jean Bandry, fransk lektor, på 2 dages besøg.
23. marts: Forårskoncert i Maribohallen kl. 19-22 med fællessange og
balkandanse samt en lang række numre spillet og sunget af samtlige mu
sikhold, skolens Big Band og kor og - som ekstra krydderi - opvisning i
jitterbug af 3 par fra 3 y. En afvekslende og humørfyldt aften!
15. april: Lærerne holder fagligt møde fra kl. 12 for at diskutere de lige be
kendtgjorte, overenskomststridige regler for klasse- og holddelinger.
20. april: Eleverne aktionerer mod Bertel Haarders holdcirkulære.
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Yves Bourel fra Europahøjskolen i Bruxelles (SW fot.)

Al

Oversigt over Maribo Gymnasiums regnskab 1982
(afrundet til hele 1000 kr.)

Personale ........................................................................................ 7.844
Administration (kontor m.v.)........................................................
Al
Bygninger, lokaler, inventar, varme etc..........................................
833
Undervisningsmidler og samlinger ................................................
489
Kurser og videreuddannelse ...........................................................
10
Møder, repræs. og tjenesterejser ...................................................
8
Elevaktiviteter (ekskursioner, elevråd, fællestimer, skolefester,
sportsstævner m.v.) ................................................................
83
73. Forsøgsundervisning .....................................................................
0
83. Andre udgifter................................................................................
5

23.
27.
33.
49.
53.
57.
63.

9.317

Driftsresultatet viser et mindreforbrug på 250.000 kr. i forhold til det korrige
rede budget og 137.000 kr. mindre end det opr. budget. Besparelsen bæres af
lønkontoen.
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Afslutningshøjtideligheden
med dimission af afgangsklasserne samt translokation af de øvrige klasser fin
der sted
i Maribo-Hallen fredag den 17. juni kl. 10.

Alle skolens elever skal deltage. Forældre og andre, der har interesse for sko
len og dens arbejde, indbydes til at overvære eksaminerne og dimissionsfesten.

Det nye skoleår begynder mandag den 8. august.
Nye elever møder kl. 9.45. De gamle elever møder kl. 10.30.

Den første skoledag skal alle elever medbringe materialer til skemaskrivning
samt en stor taske - de nye dog en rummelig kuffert! - til at bære de udleverede
skolebøger hjem i. Bøgerne skal være forsynet med omslag og navn dagen
efter.
Tirsdag den 9. august skal alle nye elever medbringe personnummer-bevis i en
konvolut, hvorpå der er opført den pågældendes navn og klasse, forældrenes
navn, stilling og adresse samt hjemstedskommune og evt. telefonnummer.
1983-84
Mandag 17. oktober til fredag 21. oktober:
Torsdag 22. december til onsdag 4. januar:
Onsdag 28. marts:
Mandag 16. april til tirsdag 24. april:
Mandag 25. juni til fredag 10. august:

Efterårsferie.
Juleferie.
Dronning Ingrids fødselsdag.
Påskeferie.
Sommerferie.

Ferierne er de nævnte dage inci., så at der f.eks. holdes juleafslutning onsdag
den 21. december og mødes igen efter juleferien torsdag den 5. januar.
Efter sommerferien 1984 begynder skolen mandag den 13. august.
Maribo Gymnasium, 1. maj 1983.

Henrik Hertig.

