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Velkommen
på Maribo Gymnasium
Dette hæfte er på én gang et års- og intro
duktionsskrift: heri vil man kunne orien
tere sig dels om, hvad der er foregået på
skolen i det forløbne år, dels om en lang
række praktiske forhold på skolen.
På skolens vegne byder jeg alle nye ele
ver velkommen på Maribo Gymnasium.
For jer vil der uden tvivl være spørgsmål,
I ikke har kunnet finde svar på i dette hæf
te; men der er - efter sommerferien mange til at hjælpe jer med at få en god
start på gymnasiet: lærere, studievejlede
re, administration og ældre elever, som
vil være sammen med de nye klasser om
kring nogle aktiviteter i den første uge, in
troduktionsugen.
Maribo Gymnasium er en lille skole,
der holder til i gamle bygninger; men vi
synes, at skolen har et godt miljø, hvor vi,
netop fordi vi ikke er så mange, har fine
muligheder for at lære hinanden at kende
og at arbejde sammen. For at bevare det
te gode miljø er det vigtigt, at også sko
lens nye elever forstår, at de indgår i et
arbejdsfællesskab, hvor den enkelte elevs
adfærd og indsats har stor betydning både
for eget og andres udbytte.
Vi glæder os til at arbejde sammen med
jer og byder jer alle velkommen på Mari
bo Gymnasium.
Alice Pedersen.
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Plan over skolen
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ASYLET

Studievejledning
Hver klasse i gymnasiet har en studievej
leder, som giver både kollektiv vejledning
til klassen og individuel vejledning vedrø
rende problemer af studiemæssig, økono
misk, social og personlig art i forbindelse
med uddannelsessituationen.
For at lette overgangen mellem folke
skole og gymnasium har vi fra skoleårets
start 1986 iværksat et forsøg med udvidet
studievejledning - 1 skemalagt time pr.
uge - i lg’eme.
I disse timer arbejdes dels studievejled
ningsmæssigt dels fagligt med klassen om
forskellige studietekniske emner som f.
eks. notat- og læseteknik, lektielæsning og
planlægning af hjemmearbejde. Endvide
re bruges disse timer til diskussion af evt.
problemer, der opstår i klassen, og i for
året arrangeres der grenvalgsorientering.
Dette forsøg fortsætter i skoleåret 1987/88.
I 2g og 3g foretages en gennemgang af
og en diskussion om forskellige emner
vedrørende det senere studie- og er
hvervsvalg. I slutningen af 3g gives vej
ledning i udfyldning af ansøgningsskema
er til den koordinerede tilmelding til de vi
deregående uddannelser. I 1986/87 har vi
haft besøg af repræsentanter fra mange
uddannelsesinstitutioner til en halv dags
uddannelses-supermarked for 2. og 3g’erne og vi har endvidere været på virksom
hedsbesøg i København.
Den individuelle vejledning foregår i
studievejledningen i hovedbygningens
kælderlokale. Studievejledemes træffe
tider kan du se på skolens opslagstavler.

Da studievejledningen ikke er en del af
skolens administration, har vi tavsheds
pligt overfor alle, med mindre elev og stu
dievejleder aftaler noget andet.
Torben Hendriksen
og Anne Marie Madsen.

Økonomi
Ungdomsydelse De 16-17 årige, der har
fået ungdomsydelse i april kvartal 1987 på
mere end 1250 kr. (Schlüter-check), vil
indtil de fylder 18 år få udbetalt differen
cen mellem ydelsen i april kvartal 1987 og
kr. 1250. Dette beløb skal IKKE søges.

For alle andre er ungdomsydelsen af
skaffet.
Statens Uddannelsesstøtte (SU) kan
søges en måned før, du fylder 18 år og kan
tidligst udbetales fra den 1. i måneden ef
ter din 18 års fødselsdag. Ansøgnings
skema med tilhørende vejledning afhen
ter du og afleverer igen i udfyldt stand på
kontoret. Ansøgningen gælder for et skole
år ad gangen, og fra maj måned kan du
søge SU for næste skoleår.
Skolen har et stipendienævn, som be
står af 3 elever, 2 lærere og rektor. Dets
opgave er at kontrollere ansøgningerne og
at indsende dem ved udgangen af hver
måned. I SU er der normal ekspeditions
tid på 3-5 uger, hvorefter du modtager
meddelelse om støtte. Stipendiets størrel
se er afhængig af både dine og dine for
ældres økonomiske forhold. Det maksi
male stipendium er for hjemmeboende
16.500 kr. og for udeboende 27.000 kr. i
87/88. Forældrenes socialindkomst for
1988 vil normalt ligge til grund for støtte i
1987/88. Der foretages et fradrag i social
indkomsten for søskende under 22 år. Det
maksimale beløb udbetales ved en social
indkomst på op til 167.700 kr., og mulighed
for tildeling af støtte bortfalder helt ved
en socialindkomst på 274.700 kr.
Udover stipendier kan der også søges
om statslån og statsgaranterede studielån
i banker og sparekasser.
For tiden (april 1987) foregår der politi
ske forhandlinger om ændringer i SU.
Stipendieudvalgets lærerrepræsentanter:

Torben Hendriksen
og Anne Marie Madsen,
studievejledere.

7

Stipendier og
legater
Ved Maribo Gymnasiums dimission og
translokation den 20. juni 1986 blev følgen
de stipendier og legater uddelt:
Overretssagfører Karl Kjærs og hustru
Gerda Kjærs legat til stud. jur. Rikke
Skov Madsen, København, med 900 kr.
Rektor Erling Frederiksens mindelegat
til Andreas Larsen med 1400 kr.
Lollandsfondens eksamenspræmie til
Lars Hansen med 1200 kr.
Fru Kristiane Andersen f. Ebsens stu
dielegat for studenter udgået fra Maribo
Gymnasium blev den 4. september 1986 af
Maribo byråd tildelt Dorde S. H. Pedersen
med 2.100 kr.
Dette legat uddeles hvert år den 5. sep
tember til en student fra Maribo Gymna
sium uden hensyn til studieretning og ek
samensresultat. Det kan søges straks fra
det første studieår af såvel mandlige som
kvindelige studenter og kan efter legat
bestyrelsens skøn tildeles den samme stu
dent for flere år ad gangen.
Ansøgninger stiles til Maribo byråd og
indsendes til rektor inden den 20. august.
Der findes ingen særlig blanket, men an
søgningen bør indeholde alle relevante op
lysninger vedr. studium og økonomiske
8 forhold.

Befordringsgodtgørelse
Efter gældende regler yder Storstrøms
Amt befordringsgodtgørelse til elever,
der bor 11 km eller derover fra skolen. Det
er en betingelse, at befordringen så vidt
muligt sker med offentlige transportmid
ler.
Ansøgningsskemaer udleveres til de nu
værende 1. og 2.g’ere på skolens kontor i
maj måned. Nyoptagne elever vil få an
søgningsskema tilsendt. Skemaerne sen
des i korrekt udfyldt stand til Storstrøms
amtskommune.
Mister en elev sit kort, skal hun/han

henvende sig direkte til det trafikselskab,
der har udstedt kortet.
Elever, der forlader skolen i løbet af
året, skal aflevere tog/buskort på skolens
kontor.

»Kollegiet« Birkevænget 2
Siden januar 1986 har Maribo kommune
stillet fire værelser til rådighed for elever
fra Maribo Gymnasium over 18 år. Værel
serne er indrettet i en ældre villa i Hunseby. Udlejningen af værelserne samt tilsyn
med »kollegiet« står gymnasiet for, mens
betalingen sker til Maribo kommune. Der
ansøges om værelse hos rektor.

Praktiske
oplysninger

Mødepligt og forsømmelses
registrering

1. De udleverede skolebøger skal være
forsynet med omslag og behandles med
omhu; der må kun skrives i dem efter
lærerens diktat. Enhver elev er ansvar
lig for det udleverede materiel, og må
erstatte enhver skade, der sker forsæt
ligt eller skyldes grov uagtsomhed.
2. Skolen kan ikke påtage sig noget an
svar for elevernes overtøj, tasker eller
andre ejendele, derunder også de ud
leverede undervisningsmidler. Glemte
værdigenstande afleveres til kontoret,
hvor eleverne ligeledes bør henvende
sig, hvis de har glemt eller mistet no
get.
3. Rygning er forbudt i undervisningslo
kalerne
4. Kontorets telefon kan ikke benyttes til
private meddelelser til eller fra elever
ne. Elevtelefonen befinder sig i kælde
ren i hovedbygningen.
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 fester
på skolen. Foreningens bestyrelse har
ansvaret for disse fester; rektor og læ
rere er fritaget for tilsynspligt.
6. Adresseforandringer skal straks skrift
ligt meddeles skolens kontor.

Eleverne har pligt til at møde til timerne
og pligt til at aflevere skriftlige opgaver.
Lærerne noterer fravær fra timerne og
manglende skriftlige opgaver, og kontoret
registrerer de samlede forsømmelser.
Hvis forsømmelserne bliver for store, ind
kalder rektor eleven til samtale og mundt
lig advarsel. Ophører forsømmelserne
derefter ikke, følger en skriftlig advarsel,
der fortæller eleven, at der kan blive tale
om at tage forbehold over for hans/hen
des tilmelding til eksamen ved skoleårets
slutning. Advarslen sendes til forældrene,
hvis eleven er under 18 år.
Alle former for fravær regnes i princip
pet lige, der kan således ikke gives fri;
men når eleven kommer i skole igen, afle
veres på kontoret (mellem kl. 9 og 12) i
meddelelsesbogen en redegørelse for for
sømmelsens årsag og varighed (under
skrevet af forældrene, hvis eleven er un
der 18 år). Meddelelserne om fravær ind
går ikke i rektors vurdering af, hvornår
en elev skal advares; men hvis en elev
skal indberettes til direktoratet for for
sømmelser, skal der tages hensyn til bag
grunden for forsømmelserne og til ele
vens indsats for trods forsømmelserne at
være rimeligt forberedt.
Længerevarende sygdom bedes med
delt skolens kontor.
For fritagelse for deltagelse i idræt gæl
der særlige regler.
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7. Det er meget vigtigt, at man hver dag
orienterer sig om, hvorvidt der er kom
met nye meddelelser på opslagstavler
ne i hovedbygningen, idet bl. a. medde
lelser fra kontoret, studievejledeme og
rektor (f. eks. aflysning af timer og
timeombytninger) slås op der.

Linier, grene og fag på Maribo Gymnasium
Der er tre linier: Sproglig, matematisk og
data-medie.

Sproglig linie:

Matematisk linie:

På sproglig og matematisk linie kan du
vælge forskellige grene efter 1. g:

nysproglig gren
- klassisksproglig gren
samfundssproglig gren
- matematisk-fysisk gren
- matematisk-naturfaglig gren
- matematisk-samfundsfaglig gren

En del fag er fælles for alle elever; men
på hver gren er der desuden særlige fag f.eks. er biologi et vigtigt fag på ma
tematisk-naturfaglig gren, og latin og
græsk er vigtige fag på klassisksproglig
gren. Du kan selv studere timeoversigten
på næste side. I øvrigt får du en grundig
orientering i 1. g, før du skal vælge gren.
Valgfag: Fransk eller russisk. På opta
gelsesansøgningen skal du vælge mellem
fransk og russisk, lige meget hvilken linie
du søger optagelse på.

Engelsk eller tysk. På den matematiske
linie og data-medie skal du desuden vælge
mellem engelsk og tysk.

Sproglig linie

Timeoversigt

Fælles fag

Fag for alle elever:
Da

1. g.........
2. g.........
3. g.........

3
3
4

Fr/Ru

5
3
3

Oversigt over fag:
Da dansk
Hi historie
O1 oldtidskundskab
Re religion
Fr fransk
Ru russisk
Eg engelsk
Ty tysk
La latin
Gr græsk
Sa samfundsfag
Ge geografi
Bi biologi
Ma matematik
Fy fysik
Ke kemi
Dat datalære
Id idræt
Mu musik
Fo Formning
Bil billedfag

Eg

Ty

La

1-g
2. g
3-g

4

3

4

4
6

O1

Hi

Id

Nysproglig
gren

1
2

2
3
3

2
2
2

Klassisk spr.
gren

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

Samfundsspr.
gren

2-g
3-g

Gr +
O1

Re

Sa

Ge

Bi

2

1
2

Ma

Mu

2
3

2

Mu/
Fo

2
1

3

4

3
5

1
5
5

8
6

5

1
5
5

3
2

Sa

Re

(Egeli. Ty)

Matematisk linie
Ma

Fy

Ke

1-g
2-g
3-g

5

3

2

Mat.-fysisk
gren

2. g
3-g

5
6

3
5

3

Mat.-natur,
gren

2-g
3-g

3
3

2
2

3

Mat.-samfunds
gren

2-g
3-g

3
3

2
2

1

Bil+
Mu

Dat

2
1

Fælles fag

Bi

Ge

Eg/
Ty

Mu

5

2

Mu/
Fo

2
1

1
2
3

1

3
3
7

3
2

1

3

3
2

5
5

Ma

Fy

Ke

Bi

4
3
4

3
2
2

3

3

Data-medie-linie
Fælles fag

1-g
2- g
3-g

4
4
5

Ge

Sa

3

2
2

Re

Eg/
Ty

5
3

il

EDB i gymnasiet
I dag er der obligatorisk undervisning i
edb i gymnasiet, og undervisningen falder
i 2 dele:
fælleskurset i lg (30 timer)
- den opfølgende del i 2. og 3g (ca. 100
timer).
I bekendtgørelse nr. 268 om undervis
ningen m.v. i gymnasiet angives formålet
med edb-undervisningen som helhed så
ledes :
- at eleverne opnår kendskab til funda
mentale datalogiske metoder og be
greber,
- at eleverne opnår fortrolighed med
anvendelse af edb og datalogiske tæn
kemåder gennem arbejde hermed i
forskellige fag,
- at eleverne får indblik i samspillet
mellem edb og individ, kultur og sam
fund ud fra såvel naturvidenskabelige
og humanistiske som samfundsviden
skabelige synsvinkler.
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Formålet med fælleskurset er samtlige
elever opnår fortrolighed med datamaski
ner og datalogiske tænkemåder og intro
duceres til informationsteknologiens sam
spil med individ, kultur og samfund. Ind
holdet i fælleskurset kan deles op i følgen
de området:
maskiner og programmer
- edb-systemer

- informationsteknologiens
samspil
med individ, kultur og samfund med
en nogenlunde ligelig fordeling mel
lem de 3 områder.

Den opfølgende del omfatter undervis
ningsforløb, der kan tilrettelægges tvær
fagligt eller inden for de enkelte fag. Der
skal normalt indgå forløb i både fællesfag
og grenfag. Undervisningen opdeles i 3
hovedkategorier:
- undervisning i edb (datalogsike meto
der og begreber)
- undervisning med edb (datamaski
nen som et redskab i de enkelte fag)
- undervisning om edb (forudsætninger
for den nye informationsteknologi og
dens mulige konsekvenser for individ,
kultur og samfund).
På Maribo Gymnasium har forsøgs
linien, data-medie-linien, desuden data
lære som obligatorisk fag de to første år
(eksamen efter 2g).

Karakterer
Efter undervisningsministeriets bekendt
gørelse af 4. og 5. februar 1963 udtrykkes
al bedømmelse ved hjælp af tal uden ord
eller symboler. Karakterskalaen ser så
ledes ud:

13-11-10-9-8-7-6-5-3-0

Den normale topkarakter er 11, mens 13
er en undtagelseskarakter, der forbehol
des den helt usædvanlige præstation og
derfor må blive ret sjælden - ligesom iøvrigt 0, der dog kan gives, hvis en eksami
nand udelukkende viser kundskaber, der
alene svarer til kravene i en underliggen
de skoleform. 8 er den karakter, omkring
hvilken gennemsnittet af et stort antal be
ståede elever kan forventes at ligge, mens
6 ligger lige over og 5 lige under grænsen
for det beståede.
For de enkelte karakterer gælder føl
gende direktiver:
13 gives for den usædvanlige, selvstæn
dige og udmærkede præstation.
11 gives for den udmærkede og selv
stændige præstation.
10 gives for den udmærkede, men noget
rutineprægede præstation.
9 gives for den gode præstation, der lig
ger lidt over middel.
8 gives for den middelgode præstation.
7 gives for den ret jævne præstation, der
ligger under middel.

6 gives for den noget usikre, men nogen
lunde tilfredsstillende præstation.
5 gives for den usikre og ikke tilfreds
stillende præstation.
3 gives for den meget usikre, meget
mangelfulde og utilfredsstillende
præstation.
0 gives for den helt uantagelige præsta
tion.
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 karakte
rer er mindst 13. Studentereksamen er
kun bestået, hvis dette krav er opfyldt så
vel for årskaraktererne som for eksa
menskaraktererne hver for sig.
Der gives standpunktskarakterer og
evt. vidnesbyrd i december og marts
samt årskarakterer før afgangs- eller år
sprøverne. 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 meddelel
ser til hjemmet. Såfremt eleven er indfor
stået dermed, er skolen dog til enhver tid
rede til at samarbejde med hjemmet.

Eksamen
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, oldtidskund
skab 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. gymna
sieklasse på nysproglig gren og matema
tik på klassisk-sproglig gren.
De øvrige fag afsluttes efter 3. gymna
sieklasse.

Reeksamination:
I henhold til undervisningsministeriets
bekendtgørelse af 25. maj 1984 om studen
tereksamen m.v. i gymnasiet, § 4, fast
sættes følgende bestemmelser:
1 a.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutnin
gen af 1. eller 2. gymnasieklasse har opnå
et årskarakteren 5 eller derover, og som
ved den afsluttende prøve til studenterek
samen i faget ved udgangen af 1. eller 2.
gymnasieklasse har fået karakteren 00 el
ler 03, kan forlange at blive underkastet
ny prøve i faget i de første 10 skoledage ef
ter sommerferien.

1 b.
En gymnasieelev, der i et fag ved slutnin
gen af 1. eller 2. gymnasieklasse, hvor un
dervisningen i faget afsluttes, har fået
årskarakteren 00 eller 03, kan, hvis faget
ikke er udtaget til prøve til studentereksa
men, forlange at blive underkastet prøve i
faget i august.
2.
Rektor skal inden 1. juli meddele direkto
ratet, hvilke elever der i henhold til 1 øn
sker 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 prø
ver, der kræves aflagt for, at man kan be
stå studentereksamen.

4-

Elever, der ved sygeeksamen bliver be
rettiget til den under 1 a nævnte prøve, el
ler som af sygdom forhindres i at aflægge
den prøve i august, som de i henhold til 1
a. eller 1 b. var berettiget til, kan underka
stes prøve i faget ved den efterfølgende
maj/juni eksamenstermin.
Reeksaminationer afvikles i de to første
uger af skoleåret, altså lige efter sommer
ferien.
Sygeeksamen.
Bliver en eksaminand af sygdom forhin
dret i at møde til en af de fastsatte skrift- 13

lige eller mundtlige prøver til studenter
eksamen, skal vedkommende
1) straks underrette rektor og meddele,
hvilken læge der skal have tilsendt ansøg
ningsblanket til påtegning, samt 2) tilkal
de læge samme dag, idet lægeerklæring
udstedt p. gr. af senere besøg eller telefon
konsultation ikke anerkendes af undervis
ningsministeriet. Lægeerklæringen må
heller ikke udstedes på særskilt blanket,
men skal påføres selve den ansøgnings
blanket, som den sygemeldte skal afleve
re til rektor inden sommerferiens begyn
delse. - Sygeeksamen afvikles i august/september.

Oprykning
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Afgørelse om oprykning i næste klasse
træffes af eleven selv, evt. sammen med
forældre. Skolen kan dog tilråde en elev at
gå en klasse om eller at gå ud af skolen.

Skolerådet
Efter skolestyrelsesloven af 20. jan. 1978
findes der ved hvert gymnasium et skole
råd med 9 stemmeberettigede medlem
mer, 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 tekni
ske og administrative personale. De fem
sidstnævnte medlemmer vælges af de re
spektive forsamlinger for ét skoleår ad
gangen.
Som et toårigt forsøg har Maribo Gym
nasium fået lov til at udvide skolerådet
med 2 elever, således at i alt 4 elever væl
ges af og blandt skolens elever. En af dis
se elever vælges at elevrådet blandt elev
rådets bestyrelse.
Endvidere har Maribo Gymnasium fået
dispensation fra bekendtgørelsen således,
at valget af de 2 forældrerepræsentanter
afsluttes senest den 30. november og ikke
30. september.
Disse ændringer har til formål dels at
fremme elevernes mulighed for deltagel
se i skolens liv og virksomhed, dels at give
skolen mulighed for ved en udvidet infor
mation at få flere forældre til at deltage i
opstilling og valg til skolerådet.
I skoleåret 1985-86 har rådet haft følgen
de sammensætning:

Amtsrådsmedlem Aage Maagensen,
Sakskøbing, formand fra 1/12 1986.
Lærer Erna Larsen til 30/11 1986.
Direktør Jørgen Haarby, Maribo,
formand til 30/11 1986.
Bygningskonstruktør Keld Nielsen,
Guldborg.
Bogtrykker Tom Olsen, Maribo.
Rektor Alice Pedersen.
Adjunkt Susanne Højlt.
Lektor Helge Christiansen.
Frank Jensen, Iz
Karen Margrethe Larsen, 2x
Hanne Larsen, 3a
Malene Hovmand, 3a
Pedel Kurt Christoffersen.

Skolerådet har til opgave, i forening med
lærerrådet, at formidle samarbejde mel
lem skole og hjem. Det kan således med
virke ved løsningen af sociale opgaver i
forbindelse med skolen, ved udfærdigel
sen af ordensregler samt visse dele af det
årlige budgetforslag. Derudover kan sko
lerådet afgive udtalelser og stille forslag
om alle spørgsmål, der vedrører skolen f.eks. ang. bygninger, lokaler, materiel og
inventar -, og det skal afgive erklæringer i
alle sager, der forelægges det af amtsrå
det.
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 1986-87 har skolerådet afholdt 6
møder.

Ansatte ved Maribo Gymnasium

Andersen, Anna,
lektor.
Tlf. 88 21 13
ty-re

Antoft, Inge,
rengøringsassistent

MC
Christensen,
Marianne,
adjunkt.
Tlf. 03 88 30 95
da-la

HC
Christiansen, Helge,
studielektor.
Tlf. 88 03 31
ma

BC
Christiansen, Birte,
sekretær.

Christiansen, Ruth,
rengøringsassistent.

FC
Christiansen, Freddy,
årsvikar.
Tlf. 90 03 26
bi

HF
Feltrin, Helle,
adjunkt.
Tlf. 88 37 07
en-fr
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SH
Højlt, Susanne,
adjunkt.
Tlf. 88 22 42
ru-da-ma

FH
Halkjær, Fritze,
lektor.
Tlf. 88 01 01
en

TH
Hendriksen, Torben,
adjunkt.
Tlf. 85 53 71
mu - studievejleder

Hansen, Grethe,
rengøringsassistent

BH
Holst, Birthe,
studielektor.
Tlf. 88 09 59
en-re

GJ
Jensen, Grethe
sekretær

KJ
Jensen, Keld,
adjunkt
old

AK
Kræmmer, Aage,
lektor.
Tlf. 88 26 25
fy

DM
Mikkelsen,
Mogens Dam,
lektor.
Tlf. 88 12 03
bi-ge

OJ
Jensen, Otto Engholt,
lektor.
Tlf. 88 22 42
ru-ma

AM
Madsen, Anne Marie,
adjunkt
Tlf. 88 20 98
fr-id - studievejleder

MK
Munk, Anne,
adjunkt.
Tlf. 91 15 65
da-en

RM
Madsen, Richardt,
adjunkt
Tlf. 88 20 98
id-fr

EM
Møller Eyvind,
lektor.
Tlf. 88 10 15
da-en

Nielsen, Lis,
rengøringsassistent

PP
Petersen, Per Pauli,
adjunkt.
Tlf. 86 44 33
ge

MS
Szostah, Maria,
adjunkt.
ma

KH
Olsen,
Klaus Højsgaard,
adjunkt.
Tlf. 84 55 16
fy-edb

RH
Ragn-Hansen, Finn,
lektor.
Tlf. 88 12 87
hi-id

OS
Stangerup, Ole
vikar.
Tlf. 94 19 19
mu

AP
Pedersen, Alice,
rektor.
Tlf. 88 36 80
da-ty

BR
Rothausen, Britta,
adjunkt.
Tlf. 90 03 26
id-bio

Sørensen, Kaja,
rengøringsassistent

Vibeke Thomsen
1955 - 1986

TT
Thejls, Thorkild,
lektor.
Tlf. 88 13 52
ke-fy

OW
Weischer, Ole,
adjunkt
Tlf. 89 61 77
hi-da

SW
Wæver, Sten,
adjunkt.
Tlf. 88 34 06
da-fo

Lørdag den 1. november døde lektor
Vibeke Thomsen.
Hun kom til Maribo Gymnasium i 1955
og blev ansat som adjunkt. Hun var kom
met til at holde af skolen nogle år før, hvor
hun i nogle måneder vikarierede. I mere
end 30 år underviste hun i sit hovedfag
matematik og desuden, når der var brug
for det, i både fysik og kemi.
Vibeke Thomsen var en samvittigheds
fuld lærer, der så at sige aldrig forsømte
en skoledag. Hun virkede så robust, når
hun tumlede med fliser og gravning i sin
have eller i stalden med sin kære hest, at
det er svært for os at forstå, at hun så hur
tigt bukkede under for sin sygdom. Vibeke
var i bund og grund et godt menneske, der
gerne hjalp andre, men helst gjorde det i
stilhed. Hun var højt respekteret af kol
legerne på gymnasiet for sin skemalæg
ning igennem mange, mange år. Det var
et puslearbejde, hvor hun med sit mate
matiske overblik og sin angst for ikke at
gøre det godt nok arbejdede sommerferi
er igennem for at finpudse skemaet, så
både kolleger og elever kunne være til
fredse.
For sine venner var hun et menneske,
man kunne stole på, et menneske, der al
tid var parat til at hjælpe, når hjælp var
nødvendig.
Vi vil savne hende meget!
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Fællesudvalget

20

består af 4 elevrepræsentanter og 4 repræ
sentanter valgt af lærerrådet, mens rek
tor er »født« formand. Lærerrepræsentan
terne har i år været Helge Christiansen,
Anne Marie Madsen, Susanne Højlt og Ole
Weischer. Elevernes valgte repræsentan
ter har været Frank Jensen, Iz, Lars
Buck, 2a, Ulla Jørgensen, 2z og Pernille
Olsen, 3b.
Fællesudvalget hedder således, fordi
her mødes lærerrepræsentanter, valgt af
lærerrådet, med elevrepræsentanter,
valgt i klasserne, omkring trivselen på
vor skole.
Udvalget mødes hver tirsdag i spisefri
kvarteret og behandler indkomne ønsker
og forslag, som enhver er velkommen til
at fremsætte.
Fællesudvalget arrangerer teaterfore
stillinger, debat, musik, film eller fore
drag - alt efter hvad der ønskes og er mu
ligt i de såkaldte fællestimer, hvor skema
et så brydes op og vi alle samles.
Udbyttet af fællestimerne øges gerne af
den diskussion, der kan tages op i klassen.
Fællestimerne er således med til at give
afveksling og oplevelser, du ellers ikke
ville få så tæt ind på livet.
Udvalget kan give tilladelse til at der
oprettes studiekredse efter skoletid i em
ner, valgt af eleverne og forestået af en af
skolens lærere - under forudsætning af at
der melder sig et antal på 10 elever. Em

nerne kan slås op på vore opslagstavler
med tilmeldingslister og tidspunkter an
givet. Herefter søger man fællesudvalget
om oprettelsen.
Fællesudvalget er et godt bindeled mel
lem lærere og elever. Følger du med i re
feraterne fra møderne hver uge, deltager
du i fællestimerne, hvortil der er møde
pligt og fremkommer du med ønsker og
synspunkter, har du aktivt gjort noget
både for din egen og Maribo Gymnasiums
trivsel.
Ole Weischer.

Administration
Rektor er skolens ansvarlige administra
tor. I det daglige arbejde deltager des
uden følgende med specielle hverv:
Inspektor
lektor Helge
Christiansen
Boginspektor
lektor Otto E.
Jensen
Studievejleder
adjunkterne Anne
Marie Madsen og
Torben Hendriksen
Bibliotekar
adjunkt
Ole Weischer
lektor Thorkild
Fysiksamlingen
Thejls
lektor Dam
Biologisamlingen
Mikkelsen
Geografisamlingen adjunkt Per
P. Pedersen
AV-inspektor
lektor E.
Wøllike Hansen
Skemalægger
adjunkt Klaus
Højsgaard Olsen
fru Grethe Jensen
Sekretær
Sekretær
fru Birte
Christiansen

senborgskolen, Brydebjergskolen, Havne
skolen, Privatskolen i Nakskov, Sakskø
16. sept.: ly og lz præsenterede skolen, bing skole og Nørre Skole.
lærerne og fagene for deres forældre.
Orienteringsmøde.
23. sept.: la og lbx præsenterede skolen, 23. jan.: Besøgsdag for 52 elever fra Hole
lærerne og fagene for deres forældre.
by skole, Kettinge skole, Rørbæk skole og
J. dec.: Konsultation for lg’eme med for Rødby Byskole.
ældre.
17. marts: Studieorienterende møder for
3. jan.: Konsultation for 2. og 3g’eme.
2. og 3.g’eme ved Arbejdsdirektoratets
16. jan.: Besøgsdag for 60 elever fra Mari studenterhold samt repræsentanter for lo
bo Borgerskole, Set. Birgitta Skole, Østof- kale videreuddannelser.
te skole og Halsted-Avnede Skole.
24. marts: Grenvalgsorientering for ele
20. jan.: Besøgsdag for 50 elever fra Blæ- ver og forældre.

Orienterende møder

Fællestimer
3. november: Hele skolen med tog til Nak
skov for at se det store dansk-brasilianske
teaterprojekt »... og før os dør skovene«.
22. december: Anne Marie Helger ind
ledte juleferien med 2 monologer.
19. marts: Paneldebat om miljøproble
merne på Lolland med repræsentanter
fra Storstrøms amtskommune, land
bruget, De Danske Sukkerfabrikker, Dan
marks Naturfredningsforening og »forsk
ningen«.

Ekskursioner og studierejser 1986/87
Fra Lolland til London 1986
Med denne tur er der forhåbentlig skabt
en ny tradition på Maribo Gymnasium.
For første gang var den samfundsfaglige
gren ude at rejse, og selv om det var jom
frurejsen, kan man konkludere, at det be
stemt var en succes. Turen startede den
11.10.1986, hvor vi tog med tog fra Maribo
til Esbjerg. Derefter kom den 18 timer
lange sejltur, hvor barer og kammerat
skab blev dyrket. Så igen i tog til London.
Turen var en studietur, hvor samfunds
fag, geografi og engelsk gik op i en højere
enhed. Vi var på byvandringer i forskelli
ge kvarterer i London; vi var på besøg
hos The Conservative Party; vi så - ifølge
Pauli - verdens 8. vidunder, Londons
slusesystem - The Thames Flood Barrier
- og en hel dag tilbragte vi i Milton Key
nes, en new town. Når vi var ude for at un
dersøge kvarterer, foregik det i grupper
på 3-4 personer, og vi kunne så tale med
lokalbefolkningen om de problemer, som
fandtes i deres område. Det både sjovt og
spændende, samtidig med vi fik afprøvet
vores engelskkundskaber!
Ud over det faglige var turen bestemt
også en kammeratskabstur, hvor vi om
aftenen på hotellet fandt ud af at feste og
more os, enten i baren eller på vores væ
relser. Man kunne måske frygte, at der
22 ville være problemer mellem matemati

kerne og de sproglige, som til daglig på
skolen ikke har meget med hinanden at
gøre, men dette var bestemt ikke tilfæl
det. Lynhurtigt fittede sproglige, mate
matikere og lærere ind sammen. Sang,
sjov og ballade blev nogle fælles aktivite
ter, så turen beviste også, at det er meget
nemt at lære folk at kende på tværs af
klasserne, hvilket der jo arbejdes meget
for på gymnasierne. Alt i alt var det en
meget vellykket tur, som gav os alle me
get - både lærere og elever. Vi kan kun hå
be, at der vil blive skabt muligheder for
andre klasser for at tage på lignende ture,
da det helt sikkert vil komme alle til gavn.
Tak Søren og Per!
Margrethe Frimann, 3a S
og Thomas Nicolaisen, 3yS.

3. dag kørte vi hen til ruinerne af er
gammel romersk hovedstad, hvor vi bl. a
så det træ, hvor Zeus og Europe hm-hm’e
de, så jorden rystede. Vi fortsatte til e'
rakibrænderi (raki er græsk brændevin

Kreta
Søndag den 12. oktober 1987 satte 6 vide
begærlige studenter og deres lærer sig i et
fly mod Kreta.
1. dag gik vi bytur i Rhetymnon »vores«
by på nordkysten. Vi beså byen sådan lidt
fra oven fra en veneziansk middelalder
borg. Om aftenen besøgte vi en af Tho
mas’ venner, som er bartender (ho! ho!).
2. dag på tur gennem bjerglandsbyer og
besøg i en kirke og et kloster. Vi spiste af
tensmad ved Kretas eneste sø.

Udsigt fra Thomas’ venners restaurant i Plakia:
ved sydkysten.

som man får serveret alle de steder, man
kommer hen) og endte ved Matala, en
lækker strand på sydkysten. Derefter kør
te vi til ruinerne af den minoiske konge
borg Fatstog (fra den kretensiske bronze
alder).
4. dag holdt Jo og May-Britt fridag og
resten kørte sydpå til en anden af Tho
mas’ venner. Først den dag blev vi sol
brændte.
5. dag gik vi til Samarikløften, hvor Jo
og Hanne gik 18 kilometer, medens resten
kørte i bus til det sted de skulle ankomme.
Det øsregnede (også inde i bussen).
6. dag tog vi til en højslette, hvor de dyr
kede landbrug, som vi gjorde for lang tid
siden. Fortsatte til Heraklion, hvor vi var
på museum og købte ind. Derefter var vi
på Knossos, den minoiske overkonges
borg.
7. dag købte vi ind i »vores« by for de
sidste drakmer. Gik en sidste bytur, hvor
vi ikke havde været.
Janis, vores chauffør alle dage tog af
sked med os på hotellet.
8. og sidste dag tog de morgenfriske af
sked med værten på vores stamrestaurant og resten af byen.
Vi lettede fra Kreta kl. 12.00 lidt bedrø
vede og lidt glade for at komme hjem til
leverpostej, lakridser og komælk og an
kom senere til det flade og grå Danmark.
3abK.

Romersk amfiteater i Gortyna.

Ekskursion, matematik
3mF var den 18. februar på besøg på ma
tematisk institut på Københavns Univer
sitet. Vi overværede tre forelæsninger,
der specielt er tilrettelagt for gymnasie
elever, og havde desuden mulighed for at
stille spørgsmål.
Den første forelæsning handlede om
primtal. Asmus Schmidt gennemgik em-

net historisk, begyndte med de gamle
grækeres metode til at finde primtal (en
metode der for øvrigt har vist sig velegnet
til brug i moderne datamater) og sluttede
med at omtale det sidste fundne primtal,
som det har kostet adskillige millioner
kroner at få frem, da datamater er dyre i
drift.
Steen Andersson gjorde rede for en sta
tistisk undersøgelse af de sociale struktu
rer i bronzealderen, som han havde fore
taget sammen med en arkæolog. Ud fra
ideen om, at vægten af bronzegenstande i
en persons gravsted er et udtryk for per
sonens status, havde man forsøgt at kort
lægge rigdomsfordelingen m.h.t. sted, tid
og køn.
Til sidst deltog vi et tegnekursus, hvor
opgaven var at få et vinkelhus ned på pa
piret. Vi fik god brug for de medbragte
blyanter, linealer og - ikke mindst - viske
læder. Tage Gutmann Madsen stod for
dette kursus og stillede sig desuden sam
men med en tidligere elev fra MG og nu
værende matematikstuderende, Tinne
Kjeldsen, til rådighed for spørgsmål an
gående studierne ved instituttet.
Det var alt i alt en udbytterig dag, som
fint gik ind i det forsøgspensum vi læser
efter i matematik, der omfatter emner
som matematikkens historie, datalogisk
matematik og matematiske modeller.
3mF og Susanne Højlt.
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En forsumpet klassetur

Søndersø-projektet

3g’s naturfagflige klasse skulle på tur til
sumpen - og hvilken tur. Vi mødte bered
villigt op fra morgenstunden af, iklædt
gummistøvler, sydvest og uldne under
bukser plus andet habengut - såsom som
merfuglenet, syltetøjsglas og vores smer
tensbarn : iltmåleapparatet.
Vi ventede tålmodigt 1% time på vores
lovede bus - og i horisonten dukkede et
vidunder op - en utrolig kort udgave af en
normal skolebus.
Vi befandt os i ødemarken hele dagen ikke én pølsevogn i nærheden - og måtte
slås med vilde horder af krokodiller (skal
læses: køer) og blodtørstige moskitoer
(skal læses: myg) mellem træer og langt
græs.
Dam var som sædvanlig på toppen. Han
råbte, skreg og sparkede - dirigerede med
os andre: Op i et træ! Ud i sumpen! »Gud, hvor er I pivede - se så at komme
ud i den SUU...MP!«
Ved frokosten holdt Dam sine berygtede
enetaler over et bjerg af mad pakket ind i
tupperware - tilbage til naturen (sten
alderstadiet) spis salat med fingrene,
fjernsynet er samfundets fordærv, og gå
for Guds skyld i sundhedssandaler, var
dagens emner på tapetet.
Ved aftenstid returnerede vi til skolen.
(Nogle savnede civilisation og gik hjem).
Dagens udbytte var: Frøer, pressede dan
semyg forlagt i herbarium, 5 kg jord og
sumpvand.
Alt i alt var det en god tur - en ufor
glemmelig oplevelse.
Karin og Tine, 3xN.

3mN har med flid fuldført projektet. En
række data er blevet indsamlet for at få et
indtryk af årets gang i ferskvandsmiljøet.
Vi har fået det indtryk af Søndersøen, at
den er stærkt næringsrig. Man må formo
de, at landbrugets dræninger tilleder næ
ring ud over det naturlige niveau. Bundliv
er umulig i søen og fiskerigdommen er re
duceret. Fiskene er små og magre og
artsdiversiteten er nedsat.
Ture Kliving fra amtets miljøkontor
gav torsdag 5. marts 1987 en orientering
over amtets igangværende undersøgelser.
Han afslørede bl. a. at næringstilskudet
især kommer fra Hejrede sø. Endvidere
antydede han muligheder for forbedrin
ger af søens vand, da dette er påkrævet,
eftersom at Søndersø er udpeget som
ferskvand af international interesse ifølge
Ramsarkonvensionen. Denne interesse
har amtsrådet besluttet at følge op ved at
klassificere søen med kvalitetskravene
klasse Ai og As (Særlig naturvidenskabe
lig interesseområde og badevandskvali)•
Mogens Dam Mikkelsen.

MG-tidende 2 Maribo
Gymnasiums skoleblad
MG-tidende har nu gennemgået sin 3. år
gang. Dette år har været spændende, men
også lidt af en prøvelse. Vi har i år kørt
med en kollektiv ledelse, d.v.s. at alle på

redaktionen har taget del i selve organisa
tionsarbejdet, ingen har stået alene med
hele ansvaret, der har ikke været uddelt
poster som kasserer eller lignende; mer
vi har dog været nødt til at nedsætte er
»ansvarshavende redaktør«. Det, dei
gjorde denne form for ledelse spændende,
var, at redaktionen løbende er blevet en
del udskiftet, nogle har »sagt op«, andre
er blevet ansat eller rettere engageret.
Det sidste har nemlig været lidt af et pro
blem. Det har været svært at kapre 1. og
2. g’ere, som kan fortsætte bladet og det
har nok været vores største bekymring tænk, hvis MG-tidende ikke skulle opleve
sin 4. årgang.
Redaktionsarbejdet er meget alsidigt,
som før sagt. I nogle perioder lavede vi in
tet, i andre arbejdede vi i døgndrift - næ
sten - for at overholde vores dead-line.
Men glæden ved at se vores færdige resul
tat har opvejet al stressen fra sidstnævnte
periode. Til slut vil jeg ønske den nye ge
neration held og lykke.
Camila Martinson.

Eleverne
Elevantallet var den 1. maj 1986: 253. Ved
skoleårets slutning udgik 88 elever af 3g.
Ved det nye skoleårs begyndelse blev
der optaget 108 elever. I årets løb er der
udgået 10 elever.
Pr. 1. maj 1987 er elevtallet 261.
I følgende fortegnelse er eleverne opført
klassevis. Parallelklasser betegnes a-b på
sproglig linie, x-y på matematisk linie. 123 mx-y betegner N foran løbenummeret
den naturfaglige, S den samfundsfaglige
og F den mat.-fys. gren og i 2-3a + b er K
den klassisk-sproglige, N den nysproglige,
S den samfundsfaglige gren. Z-klasseme
er forsøgsklasse (data-medie-linien).
Hver elevs telefonnummer anføres
uden områdenr., som for alles vedkom
mende er 03.

Elevernes fordeling på primærkommuner
pr. 30. april 1987

la

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

Bartkær, Jan
Berthelsen, Kenneth Bergløv
90 40 65
Carlsen, Line
89 53 35
Christiansen, Anja
88 85 55
Frank, Erik Fischer
90 73 70
Hansen, Christina Sahlertz
88 07 59
Hansen, Heidi Lene
90 04 41
Hansen, Thomas Jøhnk
88 41 47
Jakobsen, Heidi
90 12 29
Jensen, Jeanet Schlander
88 30 40
Larsen, Marianne Holmberg
90 17 65
Larsen, Susan Laurberg
90 67 43
Lindhardsen, Lene
88 09 88
Løje, Heidi Bettina
89 00 89
Nielsen, Jette Møller
86 40 03
Nielsen, Tina Bendix
88 28 95
Nissen, Gitte
88 80 39
Pedersen, Maria Grinder
88 30 04
Pedersen, Pernille Killerup
89 42 21
Scheel, Tanja
87 17 64
Sørensen, Stine Nymann
88 36 11
Tarp, Christina Rye
88 03 67
Wilcken, Mia
86 40 55
Østergård, Pernille
88 81 29

lb

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

Adamsen, Tina
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Andersen, Henrik Terkel
Christensen, Anette
Christensen, Dorte Broch
Geneser, Karoline
Hansen, Anette Skotte
Henderson, Christy
Hoffmann, Mette
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Hundevadt, Pernille
Jensen, Benny Skjold
Johansen, Pla
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Jørgensen, Martin
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Andersen, Mette Galatius
Brusen, Dorte
Christensen, Søren
Esmarch, Annika
Hansen, Ulla Berg
Holm, Anne Wiboe
Holse, Brian
Høegh-Andersen, Christian
Jacobsen, Charlotte Samsøe
Jensen, Mona
Jensen, Thomas Lund
Jespersen, Tony Løje
Knudsen, Bo Teddy
Kok, Anni Charlotte
Larsen, Mogens
Lindhardsen, Birgitte
Nielsen, Jakob Degn
Nielsen, Flemming René
Nielsen, Trine Søberg
Olsen, Thomas Stryger
Pedersen, Kim Bo
Pedersen, Mette
Rasmussen, Tine Christina
Romme, Mikael
Skov, Lene Theill
Sørensen, Flemming
Thrane, Dorthe
Wolff, Peter
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Bak, Peter
Brogaard, Susanne Damgård
Brøsted, Bruno
Christensen, Christina Houmann
Frederiksen, Ida
From, Jeanette Weber
Hjølland, Martin
Jensen, Frank
Jensen, Simon Thamdrup
Jørgensen, Lars
Larsen, Henrik Rewes
Lund, Thomas
Madsen, Hanne
Madsen, Tom
Nicolaisen, Søren
Nielsen, Kirsten
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Albertsen, Johanne
Berner, Christina
Buck, Lars
Erichsen, Morten
Hansen, Anne Marie Lyck
Hansen, Lene
Hansen, Lena Janne
Henningsen, Carina
Henriksen, Vivian
Jensen, John Errbo
Johansen, Lone Bredahl
Jørgensen, Bonnie Line Ellebæk
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Adamsen, Jens
Christensen, Claus Broch
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Ebbe, Niels
Frandsen, Helle Luther
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Johansen, Charlotte
Kirkeby, Ruben
Knüfermann, Ulrike
Larsen, Karen Margrethe
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Nielsen, Jesper
Nielsen, Mette Bøge
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Andersen, Morten
Hansen, Lene Lynge
Hansen, Martin
Hjæresen, Peter Friis
Jensen, Dorthe Blak
Jensen, Martin Legene
Jørgensen, Pia Borlund
Jørgensen, Ulla Bang
Nielsen, Hans Christian
Nielsen, Malene Diana
Nielsen, Morten Møller
Petersen, Claus
Petersen, Lars
Petersen, Tine
Poulsen, Winnie
Ragn-Hansen, Hanne
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Schmidt, Søren
Thøgersen, Mette
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Alkjær, Louise
Andersen, Vibeke Holst
Boutrup, Helle
Christiansen, Karin
Frederiksen, Stig
Gregersen, Jo
Henriksen, Hanne
Hovmand, Malene
Larsen, Hanne
Liljegren, Jens
Martinson, Camila
Møller, May-Brltt
Olsen, Claus
Olsen, Marianne
Rasmussen, Birgitte
Rasmussen, Margrethe
Tvangsø, Tina
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Bohn-Jespersen, Andrzej
Carlsen, Allan Skovbølle
Frandsen, Søren
Frandsen, Thomas
Hansen, Jens Louis Lange
Hansen, Mette
Jensen, Anders Jeppesen
Jensen, Birgitte Filskov
Jensen, Dorthe Flugt
Jørgensen, Pernille Astrid I
Mogensen, Bettina Bondrup
Mogensen, Lasse Wesseltoft
Nielsen, Jens Aalborg
Nielsen, Tine Vinther
Pannbacker, Viggo Ole
Rasmussen, Dorthe
Rasmussen, Heidi Hovmand
Smed, Grith Asfrid
Sørensen, Sofia Berith E.
Thomsen, Jette Skovbjerg
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21. F Wagner, Kim
22. F Wellnder, Morten
23. N Wood-Pedersen, Karin

89 46 10
90 18 66
90 69 03

Elevrådet

3y

1. N Clausen, Lene
2. S Dreier, Bettina Lykke
3. S Grønning, Ellen Birgitte
4. N Hansen, Inge Margit
5. F Jørgensen, Helle
6. N Jørgensen, Lisbeth
7. N Jørgensen, Tina Anette
8. S Kobbemagel, Tine Sloth
9. F Larsen, Charlotte Ingeløf
10. S Larsen, Ulf Lolk
11. N Lauridsen, Ole Peder
12. S Lund, Jesper
13. S Nicolaisen, Thomas Holger
14. F Nielsen, Dorthe Krøyer
15. N Nielsen, Lotte Hjort
16. S Pedersen, Heidi Dorthe
17. F Pedersen, Lars
18. F Pedersen, Morten Groes
19. F Petersen, Lone Hanne
20. F Petersen, Michael Bo
21. N Rasmussen, Svend Erik
22. N Sahl, Jens-Jørn
23. S Schiøtt, Jesper
24. N Sørensen, Helle
25. N Wiedbrecht, Ann Karen
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Vedtægter
Hver klasse har en klasserepræsentant,
som dels har stemmeret i elevrådet, og
dels har pligt til at orientere klassen om,
hvad der sker i elevrådet. Dette bevirker,
at repræsentanten ikke har bundet sin
stemmeafgivelse til klassens synspunk
ter, og for at modvirke magt-elite-tendenser, kan utilfredse elever (hvis der er min.
20 af dem) sørge for, at der skal afholdes
et elevmøde, som så kan bestemme, hvor
dan elevrådet skal arbejde i fremtiden.
Elevrådet skal efterleve et elevmødes be
slutninger.

Beretning
Den eneste store sag, som Elevrådet i
skoleåret 1986/87 har taget sig af, har væ
ret spørgsmålet om et nyt gymnasie-logo
til de dertil hørende gymnasietrøjer. Vi
har forhørt os om stemningen ude i klas
serne for et sådant, og da denne var af en
positiv karakter, har vi udskrevet en teg
nekonkurrence, hvor præmien var en gra
tis trøje.
Vi har endvidere diskuteret mulighe
derne for at kunne aktivere eleverne til at

benytte elevrådets muligheder; vi siddei
her jo kun for deres skyld, men konkre’
har vi dog endnu ikke kunnet stable nogk
aktiviteter på benene. Endelig kan det til
føjes, at Maribo Gymnasium stadig er ak
tiv i SAFE (Storstrøms Amts Fælles Elev
råd), hvor amtets elevrådsaktiviteter ko
ordineres.
På Elevrådets vegne
Lars Buck.

Gimle

sr navnet på den ærværdige elevforening
zed Maribo Gymnasium. Hvordan den
zirker vil bl.a. fremgå af nedenstående

LOVE FOR GIMLE
1. Foreningens navn: Gimle.
2. Foreningens formål:
At skabe sammenhold og kammerat
skab mellem gymnasiets elever ved
jævnlige sammenkomster og fester
samt at fremme elevernes kulturelle
og åndelige udvikling genmem diskus
sioner, foredrag, film, etc.

3. Foreningens medlemmer:
a. For at blive medlem af Gimle skal
man gå i 1., 2., 3. g på Maribo
Gymnasium.
b. Adgang til foreningens arrange
menter har kun medlemmer samt
lærere. Dog kan elever i 2. og 3. g
medbringe 1 gæst, blot må denne be
tale forhøjet billetpris fastsat af be
styrelsen.

4. Generalforsamling:
a. Generalforsamlingen
højeste myndighed.

er

Gimles

b. Ordinær generalforsamling afhol
des umiddelbart før påskeferien.
Indkaldelse skal ske med mindst 14
dages varsel.
c. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen,
afleveres
skriftligt til bestyrelsen senest en
uge før generalforsamlingen. Besty
relsen drager omsorg for, at disse
forslag kommer til medlemmernes
kendskab senest 3 dage før general
forsamlingen.

d. Stemmeret på generalforsamlingen
har samtlige foreningens medlem
mer. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Afstemninger skal være
skriftlige. Afstemninger og valg af
gøres ved almindeligt stemmefler
tal.
e. Dagsorden for den ordinære gene
ralforsamling 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.

f. Ekstraordinær generalforsamling
kan indkaldes af 4 bestyrelsesmed
lemmer eller mindst 2/3 af forenin
gens medlemmer.

5. Bestyrelsen:
a. Valgbar til bestyrelsen er alle fore
ningens medlemmer med undtagel
se af de elever, der forlader skolen
ved sommerferiens begyndelse
samme år.
b. Valg til bestyrelsen foregår på gene
ralforsamlingen, hvor også kandi
dater opstilles. Valget ledes af diri
genten, der sammen med 2 af ham
vilkårligt udpegede vælgere optæl
ler stemmerne. I tilfælde af stem
melighed holdes omvalg mellem de
personer, der har opnået samme
stemmetal.
c. Bestyrelsen, der konstituerer sig
selv, består af 9 medlemmer:
1) formand, 2) næstformand, 3) kas
serer, 4) sekretær, 5) indkøbschef,
6) plakatmester, 7) musikmester, 8)
og 9) medlemmer.
6. Økonomi:
a. Hvert medlem betaler helårligt kon
tingent. Dettes størrelse fastsættes
af bestyrelsen og opkræves før Blodgimlet.
b. Foreningens økonomi administreres
af kassereren.
c. De to revisorer gennemser og god
kender årsregnskabet umiddelbart 29

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. Oprydningshjælpere:
Hvis man er bestyrelsen behjælpelig
med oprydning efter arrangement, vil
billetprisen blive refunderet. Hjælpere
melder sig til bestyrelsen ved arrange
mentets ophør.
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1. 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 ad
gang til festerne, dog må de kunne be
kræfte deres tilhørsforhold til skolen
samt betale en forhøjet billetpris.
b. Gæsteordning: Alle gæster foreviser
gæstebillet. Omtalte gæstebilletter
vil blive solgt i ugen før arrange
mentet, dog senest dagen før. Gæ
sternes navn og billetnummer vil
blive listeført og kontrolleret ved
indgangen.

8. Lovændringer:
Lovændringer vedtages på generalfor
2. Efter billetteringstid skal bestyrelsen
samlingen med mindst 2/3 flertal.
sørge for, at alle personer, der i for
vejen ikke har nogen form for adgangs
tegn, og som ikke har skaffet sig et så
Gimle afholder sine fester på skolen, hvis
dant ved henvendelse til bestyrelsen,
lokaler ikke fra bygherrernes hånd lige
bliver bortvist.
frem er indrettet på den slags. Fra tid til
anden har den uundgåelige trængsel og 3. a. Gimle har erstatningsansvar for
støj givet anledning til klager og forargel
skader, der under festerne måtte
se. Allerede i 1967 fritog skolemyndighe
blive forvoldt på skolens lokaler og
inventar.
derne rektor og lærere for tilsynspligt
med festerne, og eleverne vedtog selv at
b. Eftersom bestyrelsen står direkte til
stå til ansvar for festernes forløb. Man op
ansvar over for skolen, forbeholder
stillede regler, som efter forhandling med
den sig ret til over for personer, der
skolenævnet (senere: skolerådet) blev
udfører handlinger, som strider
godkendt af dette og efterhånden kom til
imod reglementet eller sætter fe
at se sådan ud:
stens videre forløb i fare, at straffe
disse med en karantæne, hvis læng
Regler vedrørende afholdelse af Gimlede vil afhænge af forseelsens karak
fester
ter.

Årsberetning

Gimle-året 1986/87 var generelt præget al
en utrolig dårlig økonomi, som på nuvæ
rende tidspunkt ser ud til at have rettet sig
selv lidt op.
Denne situation skyldtes studentergimlet 1986, hvor vi havde dristet os til at have
Gangway som underholdning. På trods al
stor tilslutning gik det ikke så godt mec
økonomien den aften. Elektronikken svig
tede, hvilket medførte et par ekstra reg
ninger til Gimle.
De følgende Gimier var, som sagt, præ
get af økonomien, hvilket gav sig udslag i
at vi ikke har haft mere end ét band i år
Go’daw-Gimle 1986 - lidt forsinkel
p.gr.a. diskussioner med lærerrådet. Di
skotek Power Light.
Efterårs-Gimle - blev næsten mere e1
vinter-Gimle (21. november). Band: Dæk
ster og diskotek Power Light.
Jule-Gimle - 19. december 1986. Disko
tek Honolulu Brandstation.
Fastelavns-Gimle - 27. februar 1987. Te
ma 1950/60. Musik: diskotek Honoluh
Brandstation og Peter L.J. og Jan B
(Gimleformand!). Gimlet, der redded«
den økonomiske situation.
Vi afholdt, efter en ændring af vedtæg

;eme, generalforsamling den 20. februar
L987.
Den nye bestyrelse blev - formand: Jan
Bartkær la. Næstformand: Claus B. Chri
stensen 2x. Kasserer: Thomas Drachnann 2y. Sekretær: Johanne Albertsen
Ja. Madchef: Mette Pedersen 2a. Musik:
Jan Bartkær la og Claus B. Christensen.
Jprydningsboss: Thomas Drachmann 2y.
Plakatmester: Charlotte Riis-Olsen 2z.
31mand: Morten Nielsen 2z.

Ændringer af vedtægter:
- at 3g Gimle-medlemmer fortsætter som
menige medlemmer efter generalfor
samlingen
- at generalforsamlingen lægges efter ju
leferien.
Da vores nuværende Gimle-formand
desværre forlader skolen til sommer, øn
sker vi begge den nye bestyrelse held og
lykke med de kommende arrangementer
□g for alt i verden en bedre økonomi!
Tine Madsen, 3b
og Jan Bartkær la.

Af skolens dagbog
2. maj: Forårskoncert i en fyldt gymna
stiksal, derefter Gimle.
6. maj: 3g’emes sidste skoledag med af
hentning af lærerne, morgenkaffe og
underholdning i gymnastiksalen.
18. juni: studenterne sprang ud og blev
fejret med flotte hestevogne, fotogra
fering og middag i Bangs Have.
20. juni: Årsafslutning i Maribohallen
med taler af Birte Holst og Gustav
Jensen 3y.

11. august: Starter det nye skoleår med
samling i gymnastiksalen, og hele den
første uge er der introduktionsarran
gementer for Ig’eme i timerne efter
kl. 11.50. Fredag holdes introduktions
fest med kædedanse i skolegården.
18. september: Regionsstævne (atletik) i
Nakskov.
5. november: Drengene til håndbold
stævne i Næstved.
6. november: Operation Dagsværk.
19. november: Russisk-aften. Eleverne
fra russiskholdene i 1. og 2g og russisklæreme samledes om aftenen for
at aftale rejsemål for efteråret 1987.
Desuden bød aftenen på lækre land
gangsbrød, russisk rock og festlig fol
kedans.

14. december: Skolens kor deltager un
der Toben Hendriksens ledelse i dom
kirkens julekoncert.
18. december: Drengene l.-3g til basket
stævne i Vordingborg.
23. december: Officiel indvielse af den
nye bygning.
13. januar: På grund af sne lukkede sko
len efter 4. time og orienteringsmødet
om aftenen måtte aflyses.
21. januar: Drengene l.-3g til volley-ballstævne i Vordingborg.
26. januar: Navngivning af den nye byg
ning eftei’ konkurrence i skolebladet.
Zita Madsen 3b vandt konkurrencen
med navnet Asylet. Kager, sodavand,
flag, sang og tale.
januar: Møde med de afleverede sko
lers lærere med oplæg ved forvalt
ningschef Hans Stige Hansen, Stor
strøms amtskommune.
28. januar: Pigerne til volley-ball-stævne
på Herlufsholm.
31. januar: Skolefest i Blæsenborghallen.
2g’eme opfører et selvskrevet og sel
vinstrueret stykke om Thors brude
færd, Valhalla. Også musikken havde
de selv komponeret. Dans til.
29. april: Forårskoncert i gymnastik
salen.
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Afslutningen
med dimmission af afgangsklasserne
samt translokation af de øvrige klasse fin
der sted i Maribohallen fredag den 19. juni
kl. 10.
Alle skolens elever skal deltage. For
ældre og andre, der har interesse for sko
len og dens arbejde, indbydes til dimis
sionsfesten.

Det nye skoleår begynder mandag den 10.
august 1987.
Nye elever møder kl. 9.45. De gamle ele
ver møder kl. 10.30.

Den første skoledag skal alle elever
medbringe materialer til skema
skrivning samt en stor taske til at
bære de udleverede skolebøger
hjem i. Bøgerne skal være forsynet
med omslag og navn dagen efter.
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Tirsdag den 11. august skal alle nye
elever medbringe personnummer
bevis i en konvolut, hvorpå der er
opført pågældendes navn og klasse,
forældrenes navn, stilling og adres
se samt hjemstedskommune og
evt. telefonnummer.

Ferier og fridage 1987-88:

Mandag 23. maj: Pinseferie.

Mandag 19. til fredag 23. oktober:
Efterårsferie.

Mandag 20. juni til fredag 5. august:
Sommerferie.

Onsdag 23. december til fredag 1. januar:
Juleferie.

Ferierne er inci. de nævnte dage. Der e:
juleafslutning mandag den 23. decembe:
og skoleårsafslutning fredag den 17. juni

Mandag 28. marts til tirsdag 5. april:
Påskeferie.
Fredag 29. april: St. bededag.

Torsdag 12. maj: Kristi himmelfartsdag.

Maribo Gymnasium, 1. maj 1987.

Alice Pedersen

TELEFONER:
Kontoret 03 88 04 25 alle skoledage kl. 9-15
Lærerværelset 03 88 04 66
Elevtelefon 03 88 21 69
Pedel Kurt Christoffersen 03 88 14 56 uden for arbejdstid

