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Tryghed med de nye krav
- velkommen til de nye elever
AfJens Elsig

Velkommen på Struer Gymnasium og
HF-kursus. På Struer Gymnasium vil du
møde en levende skoleform.
Vores skole havde i 1988 50-års jubi
læum, så vi har netop taget hul på de
næste 50 år.
Gymnasiet er i en brydningstid, hvor
samfundsudviklingen har betydet en ny
gymnasiereform med nye fag, nye krav til
gamle fag og elevers mulighed for i højere
grad at vælge fag. Struer Gymnasium har
rustet sig til omstillingen: lærerne har
taget efteruddannelse, og nye bøger og
nyt materiel er købt ind. Rammen for et
aktivt og kreativt studiemiljø er givet. Det
kræver dog din medvirken at fylde hele
rammen ud. Her på Struer Gymnasium
har du mulighed for at være med i en
skole i udvikling, men samtidig er vi en
skole med masser af traditioner. Du kan
altså roligt stille krav til skolen og lærerne,
men vi vil også ha’ lov til at stille krav til
dig.
Målet med tiden på Struer Gymna
sium er naturligvis at slutte med en stu
denter- eller en HF-eksamen. Men tænk
ikke kun på eksamen. Ved siden af den
almindelige undervisning foregår der på

skolen en hel masse ting, hvor du som
elev kan deltage på frivillig basis. Jeg
håber således, at du som elev her på sko
len vil nyde årene, mens du er her, og bi
drage til at vi får en skole ikke bare for
eksamen, men også for livet.
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Lars E. Hansens rektortid
1970 - 1989
AfJ. Arlund Pedersen

Lars E. Hansen blev rektor for Struer
Statsgymnasium den 1. januar 1970. Han
havde allerede da været ansat ved skolen
siden 1956 og havde siden 1960 været
administrativ inspektor. På grund af en
aldrig svigtende hjælpsomhed og venlig
hed og sin beskedne væremåde havde
han fået en enestående position på sko
len. Så da tiden for rektorskifte nærmede
sig i efteråret 1969 var det ganske natur
ligt at det samlede lærerkollegium opfor
drede Lars Hansen til at søge stillingen.
Denne opfordring blev støttet af Struer
Byråd. Det var vel ikke ligefrem Under
visningsministeriets politik at udnævne
lokale folk til rektorstillinger ved stats
gymnasierne, men en sådan massiv
opbakning var ikke til at komme uden
om.
Den skole som Lars Hansen blev rek
tor for led enormt af pladsmangel. Der
var indrettet undervisningslokaler de
mest umulige steder: i kælderen i det
nuværende bogdepot, under taget i det
der nu er kemis præparationslokale, i
biblioteket der lå bag det nuværende film
lokale, der i mange år brugtes som sang
lokale.
En stor del af Lars Hansens tid som
rektor kom derfor til at gå med byggesa
ger, især i de første mange år. Lars og jeg
selv var allerede i foråret 1969 indtrådt i

byggeudvalget, og det projekt der den
gang var på bordet var bygning af nye
gymnastiklokaler samt i tilknytning hertil
et antal undervisningslokaler, et projekt
der var udarbejdet af kongelig bygning
sinspektør C. F. Møller, arkitekten til
Århus Universitet. Dette projekt blev
fejet af bordet af Undervisningsministe
riets byggekontor, og det blev overdraget
de nye kongelige bygningsinspektører
Richter og Kjær at lave et nyt. Dette nye

projekt rummede ingen gymnastiksale,
men, sagde man, dem skulle vi nok få; det
var blot en del af næste etape - som vi altså
ikke er kommet til endnu - 20 år efter!
Allerede inden da var dog bygnings
værket på den anden side af gaden,
Kostafdelingen, ved at skyde op. Dette
værk var sat i gang af Lars Hansens
forgænger, Ejnar Matthiesen. Rektor
Matthiesen havde siden oprettelsen af
gymnasiet i Holstebro i 1963 skrevet til
ministeriet gang på gang for at påpege, at
hvis Struer Statsgymnasium ikke fik en
kostafdeling, ville det dø af mangel på ele
ver. »Struer har intet opland, kun
opvand«, sagde han.
Det blev nu Lars’ opgave at forestå
færdiggørelsen af kostafdelingen, og ikke
mindst blev det ham der fik afgørende
indflydelse på hvordan den skulle drives.
Det var ikke nogen let opgave, for næsten

alle andre kostskoler blev på det tids
punkt drevet efter ret gammeldags ret
ningslinier med regler for dit og dat. Et
sådant stift regelsæt huede ikke Lars. Så
trods megen modstand fra mange af de
andre kostskolerektorer blev Struer
Statsgymnasiums Kostafdeling drevet
efter langt friere principper, og disse prin
cipper har efterhånden smittet af på alle
landets øvrige kostafdelinger. Denne
måde at drive kostafdeling på opnåede i
løbet af ret kort tid Gymnasiedirektoratets anerkendelse, og når der siden op
stod problemer på de øvrige kostafde
linger, var direktoratets svar ofte: Spørg
hvordan de gør i Struer!
I løbet af de næste 3 år blev kostafde
lingen fyldt op, og elevpresset steg; men
det gik trægt med at få projektet til
nybygningen ført ud i livet. I lange perio
der lå sagen helt stille, uden at man med-

delte skolen hvorfor. Det var først da rek
tor fik gjort folk med større politisk ind
flydelse interesseret at der kom rigtig
gang i sagen igen. Detailprojektet blev
udarbejdet og udbudt i licitation, og alt
sammen gik det nu over hals og hoved,
så at der knap var tid til en smule omtanke
(Det er måske derfor så mange kontakter
sidder forkert og trappetrinene ikke pas
ser til mennesketrin). Også økonomien
blev ordnet, nemlig ved at Struer kom
mune tilbød at betale både sit og amtets
bidrag til byggeriet, ialt 40 %.
Fra august 1973 havde skolen også fået
HF-kursus, foreløbig 2 klasser med 28
elever i hver. Ialt 390 elever skulle under
vises i alle fag i den gamle bygning. Der
var en utrolig trængsel over alt. I frikvar
tererne var gangene nærmest ufremkom
melige, og i klasselokalerne sad eleverne
presset sammen på gammeldags firkan
tede stole ved små smalle borde, hvor der
knap var plads til både bøger og papir.
Derfor føltes det som en enorm lettelse da
skolen den 7. januar 1974 kunne tage
nybygningen i brug, og arealet pludselig
blev mere end fordoblet. Dagen blev fej
ret med en skolerevy, skrevet af et hold
elever og lærere, og med fest bagefter.
Oprettelsen af HF fik stor betydning
for skolen. Ikke mindst de første hold var
en del ældre end gymnasieeleverne, og
deres holdninger var anderledes, ofte
mere kritiske og selvstændige. Det blev
HF-elever der dannede grundstammen af
medvirkende da skolekomedierne blev
genoplivet i efteråret 1974, og de spillede
også store roller da skolekomedierne i 80erne blev afløst af musicals.
I det daglige arbejde mærkede rektor
ikke meget til HF i de første mange år. Da

administrativ inspektor og boginspektor
samtidig indtil 1980 også var studievejle
der for HF, var det samme person der
optog HF-eleverne efter samtale, fordelte
dem på klasser, sørgede for bøger til dem,
rådgav dem, forestod tilvalg, uddelte ski
deballer, smed dem ud når de forsømte
for meget og tilrettelagde deres eksamen.
Det havde sine fordele for eleverne. Det
var enkelt og ubureaukratisk, men noget
helt specielt for Struer Statsgymnasium.
Det må dog siges at det var rektor der
overrakte dem eksamensbeviset.
I slutningen af 70-erne faldt ansøger
tallet til HF, og hvis ikke Det grønlandske
Hjemmestyre havde haft et stærkt ønske
om at placere 2 HF-klasser i Syddanmark, ville HF-kurset ved Struer Statsgymnasiun sikkert være blevet nedlagt.
Struer og året efter Grenå blev valgt til at
huse disse klasser, dels fordi der var plads
på disse 2 skolers kostafdelinger, dels
fordi de lå langt fra storbyernes »fristel
ser«.
I 4 år fra 1980 til 1984 havde skolen
således på hvert klassetrin foruden en
eller to danske HF-klasser en grønlandsk
HF-klasse, der fik undervisning i grøn
landsk i stedet for tysk. Skolen fik her en
gruppe elever med en ganske anden bag
grund og med helt andre holdninger end
vi havde været vant til. Selv om de grøn
landske elever alle havde opholdt sig i
Danmark ca. et år inden de begyndte HFuddannelsen, var omstillingen svær og
frafaldet derfor stort. Trods ihærdige
anstrengelser var der på de 3 årgange kun
27 der bestod HF-eksamen.
I løbet af 70-erne var elevtallet i gym
nasiet steget til det dobbelte, samtidig
med at tilslutningen til de traditionelle
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grene, den nysproglige og den matematisk-fysiske gren, var vigende. Skolen
havde allerede i 1967 fået en naturfaglig
gren, og i 1973 - samtidig med starten på
HF - oprettedes de samfundsfaglige
grene, og i 1979 den musikfaglige gren.
Oprettelsen af musikgrenen fik straks
stor betydning for skolens liv, i en retning
der helt passede til Lars Hansens hold
ning. Skolen blev i langt højere grad et
sted hvor man kunne udfolde sig kreativt.
Te-huset med dets mangeartede indslag
af underholdning blev en fast institution.
Elever og lærere begyndte at spille sam
men i større og mindre grupper. Elever
nes kunstneriske udfoldelser blev udstil
let. Pragtfulde musicals som My Fair
Lady, Cabaret, Annie Get Your Gun og
Pinafore blev opført. Skolen fik en danse
gruppe, og både kor, orkester og danse
gruppe kom ud at rejse. Kort sagt: Skolen
fik et milieu, som kom til at præge den
indadtil og udadtil til stor glæde for ele
ver, rektor og lærere.
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EDB-bølgen ramte også Struer Stats
gymnasium, nærmere bestemt i 1984 da
3 O-timers kurserne for Ig startede og
datalogi blev et tilvalgsfag på HF; og alle
rede i 1985 fik skolen som den første og
eneste uden for København en matematisk-datalogisk gren. Selv om Lars Han
sen ikke var vild med EDB, var det dog
takket være hans indsats at skolen alle
rede fra januar 1984 rådede over 12 mas
kiner til undervisningsbrug, ligesom
det blev hans sidste »store bedrift« at få
ragelset fra 84 udskiftet med IBM-maskiner i 1988 og få det hele indrettet i skolens
største undervisningslokale. Det blev til
både tak og utak.
I de sidste 3 år af Lars Hansens rektor
tid fik han den for ham tvivlsomme for
nøjelse at få en ny myndighed at slås med.
Fra 1. januar 1986 blev Struer Statsgym
nasium overdraget til Ringkøbing Amts
kommune. Overdragelsen blev fejret
med fest og festtaler og med opførelsen af
en musical, et samarbejde mellem gym

nasierne i Rønne og Struer. Amtsborg
mester Jens Brandt fra Bornholm deltog,
vores egen havde ikke tid! Dette vellyk
kede arrangement var helt i Lars Hansens
ånd, men det efterfølgende samarbejde
med amtet forekom ham at være en ofte
unødvendig besværliggørelse af beslut
ningsprocessen, stik imod hans inderlige
ønske om en rolig og ukompliceret admi
nistration.
Da Lars Hansen trak sig tilbage 1.
februar i år, havde han været skolens rek

år
1/3
1/3
1/3
1/3
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9

70:
71:
72:
73:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:

spr
117
125
126
139
127
128
123
139
145
188
199
192
171
157
155
137
107
88
98
128

tor i 19 år, og han havde ansat samtlige
skolens nuværende lærere, med undta
gelse af 4. Han havde set skolens elevtal
stige til næsten det dobbelte og falde igen.
Han havde oplevet at 4 nye gymnasier
blev oprettet i Ringkøbing Amt, uden at
Struer Gymnasium og HF-kursus døde
af den grund - måske netop fordi vi i hans
rektortid fik noget at byde på som vi kan
leve videre på.

SKOLENS ELEVTAL 1970-89
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Jubilæumsarrangementer
- et tilbageblik
Af Erling Høiberg

50 år! Tænk er det så længe siden... Det
var reaktionen hos en del af de personer,
jeg havde kontakt med i forbindelse med
jubilæumsarrangementerne. Ak ja, så er
det altså 25 år siden jeg selv som 2g’er ved
samme skole fik wienerbrød og tidligt fri i
anledning af den første runde fødselsdag.
Det siger sig selv, at da Lars Hansen første
gang, ca. 25 år efter at jeg begyndte som
elev på skolen, spurgte om jeg ville være
med til at arrangere jubilæet, specielt at
redigere en jubilæumsbog, da sagde jeg
straks ja!

der har gået på skolen? Kan du finde mor,
farmor, moster eller storesøster? Nej,
hvor så hun sød ud dengang! Har han
også gået der? Neej kan du huske den
gang.... En sådan udstilling sætter nogle
minder igang, bryder i gunstigste fald
nogle generationsbarrierer og burde vel
egentlig af kulturhistoriske grunde genta
ges med jævne mellemrum - måske sam
men med byens andre skoler en gang
hver sommer med nogle jubilæumsbille
der? I hvert fald tak til biblioteket fordi vi
fik plads.

Historisk udstilling
på Struer Bibliotek

Jubilæumsbogen

Vi blev enige om at fordele jubilæumsak
tiviteterne over hele jubilæumsåret og
startede 1988 med en historisk udstilling
på biblioteket i februar måned. Udstil
lingen bestod af 12 plancher, udarbejdet
af undertegnede og Helle Volquartz, der i
en blanding af kollager, fotomontager og
tekst beskrev skolens historie og dagligliv
fra 1930’erne til 1980’eme. Desuden ud
stilledes samtlige studenterbilleder gen
nem årene, og denne del af udstillingen
tør jeg godt kalde den største publikums
succes i den tid, jeg har haft min omtrent
daglige gang på Struer Bibliotek. Og det
er vel egentlig heller ikke så mærkeligt,
for hvilken familie, der har boet i byen i
længere tid, har ikke haft en slægtning,

Udgivelsen af jubilæumsbogen var næste
trin i årets aktiviteter. Arbejdet med redi
geringen af stoffet havde stået på i godt 1
år, da den endelig kunne udgives den 1.
maj. Titlen »Struer Gymnasium 19381988. En skole og dens by« var bevidst
valgt for at understrege, at sigtet ikke var
snævert skolehistorisk, men at se skolen
som en del af det lokale samfund. Bogen
rummer dels et genoptryk af lektor Gun
nar Sandfelds historiske redegørelse for
de indviklede magtkampe mellem de for
skellige nabobyer om skolens placering,
og dels nyskrevne essays af pedel, lærere
og elever, således at hvert tiår har sin for
fatter.
Grundprincippet i redaktionsarbejdet
har været at den enkelte forfatter kunne
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skrive helt frit, hvad vedkommende
mente om skolen. Derved undgik man de
lidt for rosenrøde, ja undertiden skamro
sende artikler, man sommetider kan læse
i jubilæumsskrifter og mindebøger, til
gengæld bliver de enkelte indlæg måske
mindre homogene, men alt i alt nok mere
læseværdige. Det har været let at redigere
bogen i den forstand, at kun 4 af de 20 for
fattere til større artikler reagerede nega
tivt. En svarede slet ikke, de andre
ønskede ikke at medvirke eller kunne
ikke komme i gang. Desværre ønskede
den ellers farverige multikunstner Jens
Jørgen Thorsen ikke at medvirke, dels
mente han ikke, at skolen havde betydet
noget for ham, og dels mente han ikke, at
det han i givet fald ville have skrevet
egnede sig særlig godt til en jubilæums
bog, men han takkede dog venligt for
invitationen, og antydede at han måske i
en anden sammenhæng engang ville

skrive om tiden. For der skete mange
»towlige« ting dengang.
Bogen blev som helhed pænt modtaget
og den er solgt i ca. 1000 eksemplarer,
men kan stadig købes. En del af de fejl,
man bliver gjort opmærksom på, kan
godt ærgre een, såsom stavefejl i navne
o.lign., men jeg trøster mig med, at den
svenske musikkritiker Steen Broman, der
som fritidsinteresse havde at finde fejl i
sprog og oversættelse, engang i et inter
view har sagt, at han ville påtage sig at
finde fejl på hver side i en hvilken som
helst bog, og at der undertiden er op til 50
pr. side!. Så er det et ringe antal, jeg er ble
vet gjort opmærksom på. Nogle af mang
lerne er slet ikke fejl. For overskuelighe
dens skyld er der f.eks. kun en liste over
de fastansatte lærere, d.v.s. at der er
mange som med vilje er udeladt. Af hen
syn til plads og overskuelighed må man
trække nogle grænser - også af hensyn til
Jubilæumsmusical.
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hvad bogens store modtagergruppe har
interesse i. Derfor er der f.eks. heller ikke
en liste over rengøringspersonalet...
Sådan er der så meget!
Jubilæumsmusical

Inspireret af den fornemme kantate, der
var blevet komponeret til amtsoverdra
gelsesfesten i 1986 i et samarbejde mellem
Bent Peder Holbeck fra Bornholms
Amtsgymnasium og vores egen Jørgen
Anker Jørgensen, blev vi enige om at for
søge at lave noget lignende til jubilæet.
Imidlertid ville Jørgen Anker Jørgensen
hellere være præst på Venø, så projektet
gik lidt i stå. Dog var jeg nået så langt i mit
redaktionsarbejde med bogen, at jeg
kunne se nogle episoder, der var særligt
egnede til dramatiseringer. Det holdt jeg
så et møde om med musiklæreren Per
Odgaard og dansklæreren Søren Hove,
og de godkendte ideerne. Per Odgaard
ville komponere noget musik specielt til
stykket, således at de forskellige genrer,
der var populære i årtierne blev præsente
ret, og Søren Hove ville skrive et stykke,
hvor de skitserede episoder kom med,
men i fiktionsramme således at der blev
både skolehistorie, tidshistorie og en kær
lighedshistorie.
Så havde jeg gjort mit og hørte ikke
mere til projektet før jeg nogle måneder
senere blev kaldt over til Søren Hove,
hvor han viste mig en skitse af scenen
med papkulisser og papfigurer og Per
Odgaard kunne på flygelet spille de første
melodier. Jeg syntes straks ideerne var
gode, men også meget ambitiøse: 3 for
skellige scener i forskellige niveauer,
løbende sceneskift under stykket, masser
af medvirkende både på scenen og bag

kulisserne og medvirken af både danse
gruppe, kor og big-band. Formningslæ
rerne var også lidt betænkelige vedr.
kulisser - og der var en stor lang sommer
ferie i tiden op til opførelsen! Ganske vist
havde deltagerne arbejdet et par dage i
eksamenstiden, men der var laaaang tid
til opførelsen, så motivationen var vist
ikke særlig stor. Hvis det overhovedet
skulle blive værd at vise frem, måtte der
altså afsættes tid til at øve i ugen inden
selve jubilæet den 15. august. Det passede
fint med, at vi også syntes, den øvrige
skole skulle mærke, at der var fødselsdag,
så vi valgte at starte skoleåret med en
temauge om forskellen mellem 1938 og
1988. I denne uge arbejdede teatergrup
pen til gengæld meget intenst, og som alle
de der oplevede forestillingen sikkert vil
give mig ret i, med stor succes. Jeg over
værede selv alle forestillingerne lige fra
generalprøven til den sidste forestilling
for de 400 gamle elever lørdag den 20.
august, og jeg glædede mig lige meget
hver gang både over stykket og musik
ken, men lige så meget over det engage
ment de deltagende udviste. Specielt den
sidste aften hvor det velmotiverede og
veloplagte publikum bestående af gamle
elever skabte en meget fin stemning og
samhørighed mellem skuespillere og
publikum.
Dette kan ikke gentages. Jeg har et
par gange senere set nogle af numrene
opført særskilt, men det virker tamt.
Sammenhængen og helheden er væk,
men måske er det også engagementet og
jubilæumsstemningen - nogle vil måske
kalde det sentimentaliteten, og det er
også i orden.
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Collage udfra Dagbladets reportage 16/8 1988.

Den 15. august

Den 15. august 1938 oprandt midt under
en kvælende varmebølge. Byen lå fra
morgenstunden i strålende sol og varme
dis og klædt i flag, skriver Sandfeld. »En
flagalle strakte sig fra banegården til
Strandvejen, alle flag var gået til tops på
private flagstænger og duvede dovent i
den sagte morgenbrise, og over dem alle
duvede byens nyeste flag: Gymnasiets
splitflag«. Dette flag er nu efter amtsover
dragelsen i 1986 en musæumsgenstand,
men skolens nye flag vajede også 50 år
efter, og selv om hverken vejret eller den
øvrige by på samme måde gik grassat i
begejstring, varmede det at høre borgme
ster Niels Bergholts tale om skolens
betydning for byen også i dag. Og lige
som i 1938, hvor undervisningsminister
Jørgen Jørgensen var hovedtaler, havde vi
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i 1988 undervisningsminister Bertel
Haarder som hovedtaler.
Efter talerne og musicalen var der spis
ning for alle de indbudte gæster, og her
var eleverne helt i rektor Lars Hansens
ånd inviteret med på lige fod med mini
steren - en klar kontrast til »normale«
jubilæer, hvor honoratiores plejer at blive
inviteret til fin spisning på et dyrt spise
sted efter den mere demokratiske del af
festen. Således også i 1938, hvor 105
gæster deltog i festmiddagen på Schous
hotel, men hvis man arrangerer det, som
vi gjorde, med et tag-selv pålægsbord,
kan det arrangeres så alle kan være med
for den samme sum penge.
En særlig glæde var det, at halvdelen af
det første studenterhold tog imod indby
delsen om at deltage med tak, og set i
lyset af den store deltagelse af gamle ele

ver i skolefesten, kan man godt beklage at
bestyrelsen for foreningen af gamle elever
»Struersamfundet« i 1972, grebet af
ånden fra 1968, skred til at opløse for
eningen. I dag kunne en sådan forening
sikkert let have overlevet, og man ser
dem da også opstå igen på andre skoler. I
hvert fald har Struersamfundets årsskrif
ter været en god kilde til mit arbejde med
skolens historie.
Fremtiden?

Efter således at have arbejdet en rum tid
med øjnene i »bakspejlet« melder spørgs
målet sig: »Hvad så med fremtiden« ? Og
her vil jeg tillade mig et par citater. I jubi
læumsbogen ser Lars Ebbensgaard, Lem
vig Gymnasium fortrøstningsfuldt på
fremtiden for begge gymnasier, idet fal
det i ungdomsårgangene ikke er nær så
drastisk i Ringkjøbing Amt, som i det
øvrige Danmark, og endvidere kan man
måske forvente en vækst i gymnasiefre
kvensen til ca. 30% af en årgang som i
resten af landet. Designchef Jørgen Pals

høj, B&O fremhæver, at gymnasiet er et
afgørende argument i en stillingsannonce
- især når det gælder om at tiltrække spe
cialuddannede medarbejdere fra større
østlige byer: »Uden et gymnasium redu
ceres egnen alt for let til det, som man i
København sikkert velment, men lidt
nedladende kalder »sommerlandet«. Og
endelig fremhæver amtets formand for
Undervisnings- og Kulturudvalget Per
Juul Martiny, at et gymnasium er en »vig
tig del af en bys og en egns profil og præ
ger gennem sine elever og deres aktivite
ter og liv sine omgivelser, og læreren ind
går engageret i en bys liv på tværs af fag
grænser, og som de præger byen, præger
byen med årene dem til en harmonisk
symbiose». Idet jeg håber at Aage Ahiers,
formanden for skolerådet, har ret, når
han hævder, at selv om Struer Gymna
sium går ind i sit 51-sindstyvende år, er
den ung og sprudlende af liv som en tee
nager, erklærer jeg mig hermed villig til,
umiddelbart før min pension, at redigere
skolens 75 års jubilæumsbog.
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Aage Ahlers
Da meddelelsen om Aage Ahlers pludselige død nåede frem,
stod det klart, at også Struer Gymnasium havde mistet en god

ven.

11986 da skolen efter overgangen fra statsskole til amtskom
munalt gymnasium skulle have sit første skoleråd, var Aage
Ahiers drivkraften bag oprettelsen af dette, og da han genvalgtes

i 1988, var det naturligt at vælge ham som formand.

Aage Ahiers nærede en varm interesse for skolen og dens

arbejde, og bl.a. bekymrede det ham meget, om besparelserne
skulle vanskeliggøre eller forhindre de faglige ekskursioner. De

var for ham en væsentlig del af gymnasiets almendannende
opgave.
Dette være nævnt som en enkelt sag. Men mange andre kunne

nævnes, og karakteristisk for det gode og positive samarbejde
var, at det ikke var kritikken, men de konstruktive tanker om

forbedring og uddybning af skolens arbejde, der lå ham på

sinde, og som han ønskede skolerådets aktive medvirken til.

Den samme grundholdning kom da også til udtryk i den tale,
som Aage Ahiers holdt ved indsættelsen af skolens nye rektor.
Det var velafvejede ord uden floskler og patos, og som på bedste

måde gav udtryk for den positive holdning, der var hans.

Det var sidste gang, jeg mødte Aage Ahiers. Jeg kan håbe, at
det gode samarbejde mellem forældrekreds og skole må fortsætte

efter de linier, som Aage Ahiers lagde.
Lars E. Hansen
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I årets løb
August:
Temadage om forskellene mellem
forholdene i 1938 og 1988.
50 års jubilæumsfest med musical og
efterfølgende spisning og bal til
River Band.
Jubilæumsmusicalen vises ved offentlig
forestilling.
Jubilæumsfest for gamle elever.
September:
Årets første Pnyxfest: »Init« spillede.
Polsk dansegruppe på besøg. De var
privat inkvarteret hos eleverne, og
de gav bl.a. koncert på Rådhuset og
til en fællestime på skolen.

Tehus.
Skolerådsvalg. Forældrevalgte blev
Aage Ahiers og Anna Marie Gade.
Elever fra kostafdelingen var på
kanotur på Gudenåen.
Klasseaftener for alle Ig og HF elever
og deres forældre og pårørende.
Oktober:
1HF i praktik i forbindelse med EDBkursus.
Fællestime, hvor B&O viste hvorledes
man laver produktinformation for
sælgerne.
Ekskursioner for 3g til hhv. Kreta,
Rom, London og Minsk/Moskva.
3amS i Moskva.
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3amM i Rom.

Deltagelse i fodboldturnering i
Holstebro.
Gæstelærer i la, Ib, ly og Iz: Skov
rider Handberg, Klosterheden.
Biologiekskursion til Klosterheden for
Ib og Iz.
Håndboldstævne for piger i Struerhallerne.
November:
Hans Holm dirigerede skolens kor og
Big Band.
Koret deltog i Kulturugen, der for en
del arrangementers vedkommende
blev afholdt på skolen.
Operation Dagsværk.
Formningsekskursion til Kolding for
lp, Iq, 3ax og 3yz.
Korweekend.
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Skolefest med 1300 deltagere, heraf
300 gamle elever.
Gæstelærer i lp: psykolog Signe
Diemar.
Ekskursion til Struer ret med 2z.
Elever fra musikafdelingen underholdt
ved et stort seminar for 140 B&Oansatte fra 13 datterselskaber og 5
agenturer.
December:
Elevbesøg fra Hvidbjerg Centralskole.
Pædagogisk dag om den nye gymnasie
struktur, specielt valgfagene.
Big Band weekend.
Pnyxfest: »Michael Learns to Rock«
spillede.
Nyt skoleblad »Dejlige Harald«
udkom første gang.

Basketballstævne for drenge i
Alborg.
Folkemusikgruppen og Ib lavede
juleunderholdning for Lions Club.
Basketballstævne for piger i Bjerring
bro.
Gæstelærer i lp: Hans Jacobsen, for
mand for teknisk udvalg i Struer
kommune.
Gæstelærer i lp: Leif Rønne, Struer
Skolehjem.
Ekskursion til Foulum Forsøgsstation
for 3xyzN.
Kor og Big Band medvirkede ved
kirkekoncerter, bl.a. i Vinderup
Kirke.
Thorolf Mølgård instruerede skolens
Big Band i 3 dage (19/12-21/12).
Julebal, hvor Big Band dirigeret af
Thorolf Mølgård spillede, og en

række elever optrådte med sketches
og musik.
Juleafslutning, bl.a. med juletale af
Jonna Sejg.

Januar:
Elevbesøg fra Østre Skole, Borger
skolen, Parkskolen og Vinderup
Realskole.
Lærerværelset nyindrettet i et rum.
EDB flyttet til nybygningen.
Ig orientering om valgfag.
Orienteringsmøde for kommende
elever.
Forældremøder for nuværende elever
og deres forældre.
Gæstelærere i 3x: Borgmester Niels
Bergholt og Leif Sørensen fra Social
demokratiet.
3aN og 3mDF i London.
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3mN på Kreta.

Ekskursion for ly og Iz til Lægård
Landbrugsskole.
Gæstelærer i lp, Iq og 3a: Skolelæge
Inger Lau Baggesen.
Gæstelærer i 2mDF: Martin Merrild, formand for Landbofor
eningerne.
Rektor Lars Hansen fejredes ved at
eleverne »overtog« ledelsen på hans
sidste dag som rektor og lavede
skoledagen om til en fest.
Rektor Jens Elsig tiltrådte.
Ved en udvidet morgensamling 30/1
blev han budt velkommen med
musik og taler. Blandt de
medvirkende var udover de mange
elevgrupper: Per Juul Martiny fra
amtet og Aage Ahiers fra skole
rådet.
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Februar:
Pnyxfest, hvor »X-lovers« spillede.
Big Band, kor og elevgrupper under
holdt ved Andelsbankens generalfor
samling.
Skakturnering i vandrehallen med del
tagelse af 72 spillere fra hele Jylland.
Skolen var repræsenteret af 4 spil
lere.
Ekskursion til Struer Skolehjem for
3aMN.
Ekskursion til København for Ix.

Marts:
Lærere fra gymnasierne i Struer,
Lemvig og Skive på besøg på B&O
til orientering om ingeniøruddannel
serne m.m.

Buchholtzselskabets prisopgave
uddeltes for 3. år. Prisvinder blev
Hanne Henriksen 2y. De øvrige
priser vandtes af Kirsten Novrup 2y,
Susanne Husted ly, Carsten
Laustsen 3y og Stella Pedersen Ix.
Studieorienterende møde for HF, 3g
og 2g.
Kunstudstilling fra gymnasiernes
vandreudstilling: Clot, Bramsen og
Georges Paris.
Gæstelærer i 2bu: Elisabeth
Nedergaard fra Holstebro Gymna
sium om Forum Romanum.
Volleyball og basketball turnering i
Herning.
Intern volleyball turnering med elev
hold og lærerhold.

Fællestime med filminstruktøren Ib
Makwarth.
Kortur til Ungarn 15/3 - 22/3.
Ekskursioner for 2g og lp til hhv.
Rom, Paris og Polen.
April:
Forårskoncert.
Tehus.
Fællestime med Johannes Møllehave.
Ekskursion til Foulum for 2mMN2.

Maj:
Gæstelærer i 2mMN2: Peter Skjødt fra
Fynske Landboforeninger.
Ekskursion for la og ly til Køben
havn.
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Skolens personale

Ambrosius, Signe,
adjunkt:
biologi, engelsk.
Trehøjevej 9, 7600 Struer,
tlf. 97 86 16 79

Andersen, Hans ]ørgen Førgaard,
lektor: fransk.
Elmevej 6, lejl. 4, 7600 Struer,
tlf. 97 85 02 81

Amholtz, Winnie,
adjunkt: engelsk.
Elmevej 2, lejl. 17, 7600 Struer,
tlf. 97 85 30 62

Bang, Benedicte,
lektor: kemi.
Thagård Plantage 24, Humlum,
7600 Struer,
tlf. 97 86 17 56

Banning, Knud Erik,
adjunkt: matematik, fysik.
Tårngade 28, 7600 Struer,
tlf. 97 85 03 28

Brader, Kjeld Thorsten,
adjunkt: historie, idræt.
A. S. Ørstedsvej 41, 8000 Viborg,
tlf. 86 61 28 04
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Bruun, Jytte,
adjunkt: engelsk, fransk.
Elmevej 2, lejl. 4, 7600 Struer,
tlf. 97 85 28 98

Brønsted, Plans,
lektor: matematik.
Resen gi. skole, 7600 Struer,
tlf. 97 86 14 75

Damgaard, Jan Erik Jakki,
adjunkt: tysk, dansk.
Reberbanen 47, 6950 Ringkjøbing,
tlf. 97 32 52 94

Elsig, Jens Ole,
rektor; samfundsfag, idræt,
erhvervsøkonomi,
tlf. 97 85 03 78

Gtddberg, Søren,
timelærer: musik.
Adelgade 7e, 7800 Skive,
tlf. 97 52 86 16

Hansen, Claus Fromholt,
adjunkt: samfundsfag, geografi.
Kløvervej 18, 7600 Struer,
tlf. 97 85 51 47
Hansen, Hans,
adjunkt: historie.
Vinderupvej 24, 7600 Struer,
tlf. 97 85 55 43

Hoffmeyer, Ulla,
lektor: fransk, latin.
Viborgvej 4,
7500 Holstebro,
tlf. 97 42 43 60
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Holm, Thorkild,
adjunkt: dansk, idræt.
Byskellet 68, 6950 Ringkjøbing,
telf. 07 32 40 36

Hove, Søren,
adjunkt, kostinspektør:
dansk, historie.
Lærerbolig B, Tyllandsgade 5,
7600 Struer,
tlf. 97 85 20 34

Høgh, Steen Thostrup Jacobsen,
adjunkt: dansk, idræt.
Stenbjergvej 34, Nørhå,
7752 Snedsted,
telf. 07 93 46 91

TIølberg, Erling,
lektor, bibliotekar:
historie, dansk.
Jættehøj 11, 7600 Struer,
tlf. 97 85 00 58

Høy, Paul Erik,
lektor: dansk, historie.
Trabjergvej 3, Borbjerg,
7500 Holstebro,
tlf. 97 46 14 16

Ilsøe, Niels,
lektor: kemi.
Østerled 1, Nr. Nissum,
7620 Lemvig,
tlf. 97 89 11 75

Jakobsen, Bent,
adjunkt,
studievejleder for gymnasiet:
historie, geografi.
Tjørnealle 10, Asp, 7600 Struer,
tlf. 97 48 74 34

Kallerup, Annie Sondergaard,
adjunkt, studievejleder for
HF og gymnasiet: dansk, tysk.
Sarpsborgvej 68, 7600 Struer
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Frank Laursen,
adjunkt: dansk, formning.
Bregnevej 4, 7600 Struer,
tlf. 97 85 33 20

Funding, Margit,
adjunkt: dansk, tysk.
Kirkegade 19b, 7600 Struer,
tlf. 97 85 40 17
Madsen, Jens Aage,
studielektor,
studievejleder for HF:
fysik, kemi, matematik, naturfag.
Bremdalvej 11, 7600 Struer,
tlf. 97 85 25 23
Madsen, Steffen Guldfeldt,
adjunkt, kostinspektør:
latin, oldtidskundskab.
Lærerbolig C, Jyllandsgade 5,
7600 Struer,
tlf. 97 85 20 36

Mortensen, Inge Maagaard,
adjunkt: musik.
Kirkegade 3, 7790 Hvidbjerg,
telf. 07 87 19 26

Miller, Majken,
adjunkt: idræt.
Meldgårdsvej 6, Fousing,
7600 Struer,
tlf. 97 86 52 75

Munk-Andersen, Grethe,
adjunkt: idræt, engelsk.
Skolegade 14, 7600 Struer,
tlf. 97 85 50 73

Mønsted, Bent,
lektor: matematik, fysik.
Forssavej 41, 7600 Struer,
tlf. 97 85 09 31
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Mønsted, Inger,
adjunkt: matematik, datalogi.
Forssavej 41, 7600 Struer,
tlf. 97 85 09 31

Nielsen, John,
lektor: biologi, geografi.
Ringgade 128, 7600 Struer,
tlf. 97 85 38 62

Nielsen, Johnny Ewan Østergaard
adjunkt: religion.
Østervang 8, 7830 Vinderup,
telf. 07 44 21 89

Nielsen, Per Damkjær,
lektor: fysik, matematik, naturfag.
Kirkegade 19a, 7600 Struer,
tlf. 97 85 33 95
Nørgård-Pedersen, Therese,
adjunkt: dansk, engelsk.
Odinsvej 15, 7600 Struer,
tlf. 97 85 42 72

Olsen, Henning,
adjunkt, kostinspektør:
dansk, samfundsfag.
Lærerbolig A, Jyllandsgade 5,
7600 Struer,
tlf. 97 85 20 32

Odgård, Per,
adjunkt: musik.
Jyllandsgade 5, 7600 Struer,
tlf. 97 85 10 45

Pedersen, J. J. Arlund,
studielektor, administrativ
inspektor: engelsk, fransk.
Ølbyvej 65, 7600 Struer,
tlf. 97 85 16 54
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Petersen, Leif Bo,
lektor: historie, samfundsfag.
Skjernvej 38e, 7500 Holstebro,
telf. 07 40 16 87

Petersen, Tove,
adjunkt: geografi.
Lundgårdsparken 68,
7600 Struer,
tlf. 97 85 55 16

Riis-Jensen, Martin,
gymnasieoverlærer, økonomi
inspektør: matematik.
Tjørnevænget 2, 7600 Struer,
tlf. 97 85 13 96

Strømberg, Erik,
lektor: fysik, matematik.
Fuglebakken 26, 7600 Struer,
tlf. 97 85 21 49
Volquartz, Helle,
adjunkt, studievejleder for gymna
siet: dansk, formning.
Parkvej 130, 7500 Holstebro,
tlf. 97 42 64 33

Wøldike, Kirsten,
lektor: biologi, psykologi.
Sevelskovbyvej 20, Sevelskovby,
7830 Vinderup,
tlf. 97 44 83 40
Zickert, Willy,
lektor: tysk, formning.
Sarpsborgvej 176, 7600 Struer,
tlf. 97 85 31 58

Jensen, Herdis Nygaard,
sekretær.
Johs. Buchholtzvej 8,
7600 Struer,
tlf. 97 85 30 14
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Noe, Hanne,
sekretær.
Vinderupvej 8, 7600 Struer,
tlf. 97 85 10 14

Ingrid Skytte,
sekretær.
Ølbyvej 40, 7600 Struer,
tlf. 97 85 44 09
Sørensen, Tove,
sekretær.
Treliøjevej 2, 7600 Struer,
tlf. 97 86 10 90

Johansen, Frode,
pedel.
Danmarksgade 2a,
7600 Struer,
tlf. 97 85 43 00,
privat 07 85 02 78

Munkholm, Bent,
pedelmedhjælp.
Jyllandsgade 7, 7600 Struer,
tlf. 97 85 45 78

Uhre, Aase,
køkkenleder ved kostafdelingen.
Rosenbjerg 5, Humlum,
7600 Struer,
tlf. 97 86 17 37
Hejlesen, Sonja,
oldfrue ved kostafdelingen.
Engdraget 1, 7490 Aulum,
tlf. 97 47 29 47

Engtorp, Winnie,
kantinebestyrer.
Södertäljevej 7, 7600 Struer,
tlf. 97 85 18 34
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Anna Margrethe Andersen,
kantinemedhjælper.
Kløvervej 8, 7600 Struer,
tlf. 97 85 48 30

Inga Kristensen,
kantinemedhjælper.
Rosenvænget 31, 7600 Struer,
tlf. 97 85 17 78
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Skolens elever
TV = den sproglige linies nysproglige gren og den matematiske linies naturfaglige gren.
S = den samfundsfaglige gren.

M = den musiksproglige eller musikmatematiske gren.
F = den matematisk-fysiske gren.
D = den matematisk-datalogiske gren.

HF
ip
1 F Gert Daniel Andersen
2 F Laila Bang
3 F Lene Borchmann
4 F Diana Munch Christensen
5 F Pernille Henriette Diemar
6 F Lene Felber
7 F Gitte Strange Hansen
8 F Jan Haurbak Hansen
9 F Anja Maan Thorgils Hildebrandt
10 F Ane Kirstine Jensen
11 F Birgitte Cecilie Jensen

1q
1 F Peder Agger Andersen
2 F Birgitte Berner
3 F Mads Bomholt
4 F Anni Buch Christensen
5 F Hanne Desmentik
6 F Kirsten Vejlhus Eskildsen
7 F Heidi Højland Hansen
8 F Bjarne Hastrup
9 F Tina Lund Holmgaard
10 F Annelise Foldager Jensen
11 F Hanne Bisgård Jensen
12 F Martin Cenholt Kjeldgaard

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

F Mette Mejer Jensen
F Solveig Kirstine Snabe Jeppesen
F Thomas Justesen
F Peter Møller Kristensen
F Sonna Goske Kvist
F Jakob Mortensen
F Karina Stavsholm Nielsen
F Jonna Tarri Bak Petersen
F Per Larsen Ravn
F Ellen Tanderup

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

F Mariann Mors Kristensen
F Lisa Fuglsang Lund
F Lene Meclenborg
F Henriette Søndergaard Nielsen
F Kaja Due Nielsen
F Marie-Louise Fenger Nielsen
F Lene Mølgaard Pedersen
F Pia Pedersen
F Chresten Møller Petersen
F Henrik Simonsen
F Søren Søgaard
F Mette-Line Thorup
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Gymnasiet
1a
1 Peter Albrechtsen
2 Anne-Katrine Brahms
3 Ane Brorsen
4 Jakob Buhrkal
5 Signe Bysted
6 Dorte Damsgaard
7 Morten Danielsen
8 Rene Ehlers
9 Eva Fryd
10 Louise Gade
11 Tina Meltzer Hansen
12 Dorte Reindahl Jahnsen
13 Lene Vangsgaard Jensen
14 Sidsel Emkjær Jensen

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Rikke Vile Juul
Pia Sundgård Lauritsen
Hanne Maria Nati
Allan Tscherning Nielsen
Betina Noe
Lene Offersen
Birgitte Bøgelund Pedersen
Thomas Stordal Philipsen
Mette Rasmussen
Charlotte Skriver Sørensen
Claus Stephan Sørensen
Lene Vestergaard
Todd Vincent Drewry

1b
1 Birgitte Møller Andersen
2 Carsten Andersen
3 Trine Andersen
4 Michael Bak
5 Helle Bjerre
6 Lena Smith Boysen
7 Mette Brandi
8 Heidi Stenild Hansen
9 Lene Hansen
10 Line Zobbe Hansen
11 Jacob Peter Jensen
12 Peder Thøgersen Jensen
13 Pia Kibsgård

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26

Anne Lauth
Ulla Landbo Mikkelsen
Mads Møller
Hanne Holm Nielsen
Kristian Dybdahl Nielsen
Tina Nielsen
Dorthe Græsborg Pedersen
Klaus Knudsen Pedersen
Marian Thinggaard Pedersen
Susan Marie Rauff Skibsted
Flemming Aksel Linaa Stie
Shaion Selen

1x
1 Carsten Braagaard Andersen
2 Søren Norman Andersen
3 Michael Bach Buckle
4 Annette Hyldgaard Christensen
5 Jesper Bøgh Christensen
6 Preben Breinholt Christensen
7 Peter Lønstrup Graugaard
8 Christina Neigaard Hansen
9 Brian Hedegaard
10 Stefan Emkjær Jensen
11 Bo Husted Kjeldgaard
12 Lene Krabbe Kristensen
13 Kristian Øgendahl Lauesen

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Anne Birgitte Nautrup Madsen
Claus Madsen
Thorsten Mikkelsen
Kirsten Stokholm Nielsen
Rene Roesen Nørgård
Stella Louise Lysgaard Pedersen
Solveig Rank
Bente Rasmussen
Pernille Stage
Lars Peder Søegaard
Charlotte Greve Toftdal
Helle Volsgaard

7
8
9
10
11
12

Susanne Margrethe Husted
Charlotte Devantier Jensen
Gitte Bjerre Jensen
Hanne Bæk Jensen
Peter Kristian Lyng Johannesen
Per Bahne Larsen

ly
1 Christian Brink
2 Jan Cedergreen
3 Torben Ryttergård Duch
4 Jeppe Tore Gadegaard
5 Inge-Margrethe Galsgaard
6 Lars Lønstrup Graugaard
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13
14
15
16
17
18

Søren Johan Walentin Laulund
Bo Stampe Madsen
Mikkel Anders Nielsen
Pernille Nordskov
Anette Overgaard
Sune Edmund Pedersen

19
20
21
22
23
24

Lene Flebsgård Petersen
Pia Kreilgård Schultz
Helle Sønderriis
Hjørdis Marie Sønderup
Brian Frøjk Thomsen
Tina Toftdal

1z
1 Margrethe Andersen
2 Søren Agger Andersen
3 Anne Mette Christensen
4 Lars Eli Christensen
5 Jeppe Fage-Larsen
6 Kate Yvonne Hummelmose
7 Mogens Storgaard Jakobsen
8 Rita Bech Jakobsen
9 Jens Jacob Jensen
10 Ole Bundgård Jørgensen
11 Søren Peder Kirstein Knudsen
12 Thomas Gadegaard Kock
13 Jakob Bo Kristensen

14 Mette Haubro Lund
15 Arne Lægaard
16 Ann Frimor Mikkelsen
17 Anne Mogensen
18 Anne-Mette Gyde Høyer Nielsen
19 Jan Sundgaard Nielsen
20 Peter Nielsen
21 Rasmus Anders Nielsen
22 Sune Lindgaard Nielsen
23 Janne Wirenfeldt Sandbæk
24 Jørgen Præstekær Simonsen
25 Klaus Thøstesen
26 Sandra Caldwell-Wearne

2a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N Heidi Damgaard Ahiers
S Martin Lillie Andersen
S Lene Breumlund
M Vibeke Nørby Dahl
M Berit Emborg
S Anne Malling Eriksen
M Anne Lene Eskesen
N Jette Gudiksen
N Anita Bjørndal Jensen
N Thomas Larsen
N Torben Dyring Larsen
S Jacob Lønneker

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

N Axel Jul Nielsen
N Bjarne Nielsen
S Susanne Birgitte Nyholm
M Irene Birgitta Nørgaard
N Anette Kjær Pedersen
N Bettina Myrup Pedersen
S Stella Petersen
M Stine Lundberg Raarup
N Susanne Linaa Stie
N Helle Stubkjær
S Tonny Skovsted Thorup
S Rene Tonsberg

2b
1 N Tina Bojsen
2 N Helle Christensen
3 N Lis Thaysen Christensen
4 M Lærke Piesner Hjerrild
5 N Helene Normark Hyldgård
6 N Lotte Højgaard
7 N Susanne Gade Jensen
8 M Jakob Roland Juhl
9 S Freddy Jørgensen
10 N Lene Kristensen
11 M Jakob Krogsøe
12 S Thomas Bech Madsen

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

N Anette Mortensen
S Anne Kamp Nielsen
S Berit Hartung Nielsen
S Carsten Sølvsten Nielsen
S Kirsten Nielsen
N Lene Pedersen
N Sanne Hebsgård Petersen
S Oliver Boserup Skov
S Susanne Storgaard Skov
S Marianne Halkjær Smidt
N Pia Tinggård Svendsen

2u
1 N Michael Hovgaard
2 N Jan Vang Madsen

3 N Bo Gorzelak Pedersen
4 S Adolf Niels Stokkendal
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2x
1 N Helle Bach
2 S Anita Vang Bredvig
3 S Ivar Martin Christensen
4 F Inge Sloth Christiansen
5 M Martin Roelsgaard Gade
6 F Claus Bo Højgaard
7 F Peter Kjær Jensen
8 D Rune Møller Jensen
9 N Dorte Schmidt Jespersen
10 M Claus Sand Kirk
11 M Jakob Smith Knudsen
12 N Else Vestergaard Kristensen
13 S Jonas Møller Kristensen
14 N Lene Toft Kristensen

2y
1 D Alex Merrild Andersen
2 S Pernille Harden Andersen
3 N Tanja Bang Andersen
4 F Susanne Rank Christiansen
5 S Camilla Fabricius-Jensen
6 S Helle Hansen
7 N Søren Rex Hansen
8 N Thomas Hansen
9 N Hanne Henriksen
10 N Janne Irene Høgfeldt
11 N Heidi Majgaard Jensen
12 N Henriette Svenstrup Jensen

2z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

N Lisbet Adrian
M Rene Toft Andersen
F Anders Skovsted Buch
N Camilla Lægsgaard Clausen
S Henrik Hardboe Galsgaard
S Lars Hardboe Galsgaard
S Inger Krohn Jensen
F Jesper Sietting Jensen
N Peter Holmgård Jensen
F Marianne Tange Jepsen
D Henriette Bovbjerg Choe Kristensen
N Kit Laursen

3a
1 N Kira Bladt
2 S Helle Buelund
3 S Ane Lise Bysted
4 N Betina Christensen
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

D Lotte Langballe
N Henrik Werner Lassen
D Kirsten Lykkegaard
D Gert Philip Lehmann Madsen
M Gitte Vestergaard Nielsen
N Jette Dam Olesen
M Jesper Suntum Bøgeskov Pedersen
D Søren Helge Pedersen
S Helle Hjarsbæk Rasmussen
D Jeanette Ravn
D Flemming Sørensen
S Hanne Fogd Sørensen
N Lene Busk Sørensen

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

N Mette Lilleøre
N Morten Lind
N Claus Nielsen
M Lars Bitsch Nielsen
N Rasmus Gaardskær Nielsen
M Kirsten Hoffmeyer Novrup
D Martin Steen Petersen
N Birgitte Scherwin
N Sune Sebastian Rostrup Stilling
M Joan Bak Tanderup
N Anne Mette Vestergaard

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

N Bo Kokholm Nielsen
N Janne Odgård
S Karina Pilgård Pedersen
D Ulla Pedersen
S Ib Vestergaard Povlsen
N Jette Rasmussen
M Mette Sophie K. Schulin-Zeuthen
N Annie Sørensen
M Paw Blåberg Sørensen
S Kristian Maan Tokkesdal
D Jan Rene Vestergaard
N Brian Staal Villsen

5
6
7
8

M Dorthe Christensen
M Jesper Holmgaard Christensen
S Rikke Marie Ernø
N Christina M. Thorunn Gross

9 N Christina Schou Hansen
ION Lone Have
11 M Vibe Piesner Hjerrild
12 S Tine Bohn Høggaard
13 N Anne Dorte Jelsing
14 N Linda Jensen
15 N Susanne Devantier Jensen
16 N Susan Kirkegaard
17 N Charlotte Krarup

18
19
20
21
22
23
24
25
26

N Charlotte Marie Larsen
M Lisbeth Nielsen
N Henrik Overgaard
S Henrik Sterner
M Birgitte Tinggaard Svendsen
S Claus Sund Tnomsen
N Tina Glintborg Vestergaard
N Kirsten Wernberg-Møller
S Iben Lykke Zobbe

3x
1 N Rolf Alexandersen
2 D Steen Andersen
3 S Kent Steen Bjergø
4 D Lis Christensen
5 D Anette Dahl
6 M Pia Fagerlund
7 D Henriette Schou Hansen
8 S Morten Bækkelund Hansen
9 D Kent Jacobsen
10 N Henrik Engelbrekt Jakobsen

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

D Bettina Lind Jensen
M Curt Jensen
S Ole Astrup Jensen
S Rikke Kvistgaard
M Rasmus Ladefoged
M Allan Robert Pinnerup
M Lena Rasmussen
S Hans Thomas Terp
S Liv Vestergaard
M Jørg Vogt

3y
1 S Torben Bjerre
2 N Malene Mette Christensen
3 D Steffen Møller Fjordside
4 M Morten Ginnerup
5 N Martin Helligsø
6 N Kåre Steen Hjortkjær
7 S Ole Reindahl Jahnsen
8 M Dan Jensen
9 S Lene Lund Jensen
10 N Mads Tang Kristensen
11 S Nicolai Kristensen
12 S Carsten Bagge Laustsen
13 N Anna Sofie Hebsgaard Madsen

14 N Rikke Mejer
15 N Helle Rosborg Stubkjær Nielsen
16 M Jacob Dam Nielsen
17 S Mai Lindgaard Nielsen
18 N Niels Tinggaard Olesen
19 S Tina Krabbe Petersen
20 N Jesper Monrad Rendtorff
21 S Christine Sollesnes
22 N Birgitte Sørensen
23 N Søren Falkesgaard Sørensen
24 M Bodil Møller Thomsen
25 N Vivian Frølund Veise
26 N Hans Hel weg Wernberg-Møller

3z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

F Can Ba Le
S Lars Beck-Hansen
S Henrik Breinholt Bjerregård
D Heidi Bøggild
F Charlotte Chammon
F Annie Eriksen
M Mette Frederiksen
N Theis Nikolaj Gadegaard
F Torben Meltzer Hansen
M Pia Borgholm Hargaard
M Hanne Hillersborg

F Peter Sune Brandt Jensen
N Betina Lyng Johannesen
S Jan Kristensen
F Niels Holm Larsen
S Thomas Lauenborg
D Charlotte Bang Laursen
F Jette Mogensen
F Anders Hjøllund Mortensen
F Gitte Noer Nielsen
M Allan Øgendal Pedersen
N Jannik Stefansen Riis
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Højere Forberedelseseksamen 1988
p
1
2
3
4
5
6
7
8
9

F
F
F
F
F
F
F
F
F

Nina Cedergreen
Charlotte Holmgaard Christensen
Annette Felber
Hanne Lønstrup Graugaard
Carlo Michael Jacobsen
Line Toft Jensen
Rosa Juditha Jensen
Tina Bisgaard Madsen
Anne Marie Meldgaard

10
11
12
13
14
15
16
17

F Christian Peder Meldgaard
F Joan Møller Nielsen
F Lone Tarri Bak Petersen
F Mona Bransholm Poulsen
F Niels Rask
F Jette Stougaard Rørstrøm
F Dorthe Stausholm
F Lotte Vester

1
2
3
4
5
6
7
8
9

F
F
F
F
F
F
F
F
F

Charlotte Hovmøller Christensen
Heidi Raahede Christensen
Mads Damsgaard
Rim Ali Fouad Zaki El Sammaa
Anna-Marie Galsgaard
Thomas Pierre Honoré
Kim Hovgaard
Helle Thøgersen Jensen
Tina Haid Jensen

10
11
12
13
14
15
16
17

F
F
F
F
F
F
F
F

q

36

Lene Bovbjerg Mortensen
Peder Kristian Mathias Nielsen
Ida Norup
Dorthe Pedersen
Ole Pedersen
Tina Pedersen
Hanne Lotte Stausholm
Karin Elisabeth Søgaard

Studentereksamen 1988
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S Vinni Damgaard Ahiers
S Heidi Hummelshøj Bach
S Jonna Søndergaard Christensen
S Hans Peder From
M Agnete Christiane Glejbjerg Holm
S Dorte Houmann
M Ann Birgitte Jensen
M Hanne Moesgaard Jørgensen
N Linda Bech Jørgensen
S Lena Kjær

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N Lars Nørgaard Laugesen
N Ea Lykke Møller
S Camilla Dalsgaard Nielsen
S Inger Kamp Nielsen
M Lone Bitsch Nielsen
M Helle Nygaard
N Lotte Dalager Poulsen
S Anita Skjoldborg
S Jannie Wurtz Sløk
M Karin Øhlenslæger Snitgaard

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

M Mona Ammitzbøll
N Martin Davidsen
F Morten Thorvald Fanø
N Christian R. Gammelgaard Gøbel
N Bo Strange Hansen
N Mette Noe Hansen
F Otto Colkær Jensen
M Ryan Fauerskov Jensen
M Jacob Westh Johansen
N Laust Knudsen

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

N Malene Kirstein Knudsen
S Flemming Larsen
N Anne Friis Lassen
F Karsten Nielsen
F Poul Bjarne Nielsen
N Birger Linde Pedersen
M Thorsten Plagemann
F Klaus Lykke Refsgaard
M Grethe Bjerre Sørensen
N Hanne Volsgaard

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

N Kirsten Arriens
N Sidsel Tornager Brølling
N Martin Horst Damgaard
M Birgitte marie Duch
M Lotte Graugaard Frederiksen
F Søren Frølund
N Astrid Hougaard
N Lene Østergaard Jensen
M Eva Betina Funder Jeppesen
F Klaus Kokholm
S Karsten Chul Kabel Kristensen

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

S Chris Breum Larsen
M Hanne Elisabeth Lind
F Niels Ole Nielsen
N Mads Skak Olufsen
S Henrik Lind Helmholt Pedersen
S Frank Stølting
S Michael Højbjerg Sørensen
N Jesper Bandsholm Thyme
N Jakob Wegener Waidtløq
F Morten Weile

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S Mette Lunell Bruhn
M Anne-marie Bundgaard
N Esben Schou Hansen
N Marianne Høyberg
F Jacob Høgh Jensen
S Mogens Weis Jensen
F Morten Kjær
N Henriette Kristensen
N Birthe Lykkegaard
M Mads Christian Kjær Madsen

11 F Niels Peter Marx
12 F Lars Nakskov Nielsen
13 N Majbritt Rosendal Nielsen
14 F Tom Pedersen
15 M Esben Hougaard Simonsen
16 M Trine Helen Simonsen
17 S Bent Holmgaard Sindersen
18 F Steen Christian Bjerre Skibsted
19 S Klaus Støvring
20 F Anders Jon Tellefsen
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Skolens ABC
Adresseforandring
Husk straks at meddele adresseforandring,
navneforandring og ændret telefonnummer
til skolens kontor.

Administrativ inspektion
/. Arlund Pedersen: Mundtlige og skriftlige
prøver, protokoller, karakterbøger, fordeling
af elever på Idasser, HF-mødekontrol,
skemaændringer, lokaleskema (sammen med
lokaleudvalget), rektors stedfortræder.
Bent Jakobsen: Boginspektion.
M. Riis-Jensen: Økonomiinspektion, audiovi
suel inspektion.

Amnesty International
Amnesty International, der er en organisation
som arbejder for overholdelse af fundamen
tale menneskerettigheder, har en gruppe på
skolen. Gruppen mødes en gang om måne
den, skriver breve for at få samvittighedsfan
ger løsladt og arbejder på at udbrede kendska
bet til Amnesty International. Gruppen er
åben for alle interesserede.
Befordringsgodtgørelse
Amtet yder befordringsgodtgørelse for trans
port til og fra skole med tog og/eller bus, hvis
afstanden imellem skole og hjem er mindst 11
km. Der kan endvidere ydes godtgørelse i vis
se tilfælde, hvor en elev må bruge eget befor
dringsmiddel for at komme til og fra skole.
Der skal ansøges om befordringsgodtgø
relsen. Ansøgningsskemaer fås på skolens
kontor, hvor man i øvrigt kan få yderligere
oplysninger.
Bibliotek
Åbningstid: Hver dag i skoletiden. Biblioteka
ren, Erling Høiberg, er på biblioteket hver dag
i frikvarteret 9,50-10,00 samt efter aftale.
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Lån af bøger: Man noterer selv sine hjemlån
ved at skrive dato, navn og klasse samt bogens
titel på en af de lånesedler, der ligger på skran
ken. Lånesedlen lægges derefter på skranken.
Udlånstiden er 1 måned. Alle lån betragtes
som »hjemlån«, dvs. at bøgerne skal noteres,
også selv om man blot skal bruge dem nogle
timer i et andet lokale.
Ved aflevering lægges bøgerne på skranken
i biblioteket og bibliotekaren sørger for at de
bliver sat på plads.
Big Band
Big Band øver mandag mandag fra 19 - 21.
Big Band spiller jazz og rock.
Big Band tager på øve-weekend.
BIG BAND TAGER PÅ REJSER.
Big Band spiller her og der og alle vegne.
Big Band blæser det hele en lang march.
Big Band er lige noget for dig.

Bogdepot
Bogdepotet er åbent alle skoledage kl. 9,5010,00. Udlevering og bytning af bøger, lom
meregnere, papir og hefter. Bortkomne og
beskadigede bøger og lommeregnere skal
erstattes. I forbindelse med bogaflevering er
der mulighed for køb af bøger.
Dansegruppen
Skolens dansegruppe er en af de frivillige akti
viteter, som tilbydes eleverne. Der kræves
ingen særlige forudsætninger for at deltage,
blot lysten til at bevæge sig er til stede. Grup
pens repertoire spænder fra samba til folke
dans og moderne dansedramatiske optrin.
Gruppen optræder ved morgensamlinger,
forårskoncert og ind imellem udenfor skolen.

Datamaskiner
Til undervisningsbrug råder skolen over 12
PC-ere af typen IBM PS/2 med harddisk, 14
ældre maskiner af typen Butler samt 2 RCmaskiner: en Piccoline og en Partner. IBMmaskinerne står i datalokalet, lokale 18 i
nybygningen. Når maskinerne tændes, viser
der sig en menu, hvorfra man kan vælge hvil
ket område man vil arbejde med: tekstbe
handling, regneark, programmering eller
andet. Man behøver altså ingen diskette. En
hver er velkommen til at benytte dem i friti
mer, når de ikke bruges til undervisning, og
efter skoletid indtil kl. 17. Butler-maskinerne
bliver benyttet i forskellige faglokaler, og RCmaskinerne bl. a. til studievejledning.
Depositum
Ved optagelsen på HF-kursus og gymnasium
skal der betales et depositum på 300 kr.
Denne bestemmelse, der trådte i kraft 1. april
1989, gælder for alle ungdomsuddannelser.
Beløbet tilbagebetales ved færdiggørelsen af
uddannelsen.
Eksamen
HF: Der er eksamen i alle fag bortset fra fæl
lesfagene musik, formning og idræt.
Gymnasiet: Alle elever skal op til 10 prø
ver, hvoraf en eller flere afholdes i 1 g eller 2g i
fag, der afsluttes på dette tidspunkt. I fag,
hvor der ikke aflægges prøve, tæller årskarak
teren som eksamenskarakter.

Ekskursioner og studierejser
I forbindelse med gymnasie- og HF-undervisningen afholdes ekskursioner af en til flere
dages varighed. Studierejser til udlandet kan
arrangeres i 2g, 3g eller i 1HF.

Elevråd
Det store elevråd, hvor der er en repræsentant
fra hver klasse, samles ca. 1 gang om måneden
- når der er en dagsorden, der gælder alle. Det
daglige arbejde forestås af en gruppe på fire,
der mødes 1 gang om ugen. Elevrådsforman
den vælges før jul, men overtager først posten
i det nye år. Dette giver alle partner bedre
mulighed for at falde til og lære af hinanden.
Elevtal
Skolen havde 1/3 1989 392 elever: 45 i HF og
347 i gymnasiet, heraf 126 på den sproglige
linie og 221 på den matematiske linie.

Ferieplan for 1989-90
Sommerferie: lørdag 24/6 - tirsdag 8/8
Efterårsferie: lørdag 14/10 - søndag 22/10
Juleferie: lørdag 23/12 - søndag 7/1
Vinterferie: lørdag 10/2 - søndag 18/2
Påskeferie: lørdag 7/4 - mandag 16/4
Sommerferie: lørdag 23/6 Folkemusikgruppe
Folkemusikorkestret er yngste skud på sko
lens musiktræ. Repertoiret er overvejende fra
Norden, Storbritannien og USA. Orkestret
er åbent for alle uanset forkundskaber. Der
optrædes ved særlige lejligheder på skolen,
såsom te-hus, åbent hus, receptioner m.v.
Orkestret øver en gang om ugen.
Foraeldrefondet
har i en lang årrække spillet en væsentlig rolle i
skolens liv. Dets midler kommer - som nav
net siger - i form af gaver fra forældre. Fondet
fik således i 1988 kr. 7.075, et beløb som sko
len er meget taknemmelig for. Dets betydning
er nemlig langt større end tallet umiddelbart
giver indtryk af. Med disse penge kan der i
henhold til fondets formål ydes tilskud til eks
kursioner, til deltagelse i idrætsstævner,
musikarrangementer m.v. og til hjælp for
enkelte elever ved deltagelse i ekskursioner,
hvis de økonomiske forhold tilsiger det. Med
andre ord: en individuel stillingtagen, hvor
skolens almindelige - knappe og »øremær
kede« - bevillinger ikke levner mulighed.
Forældrefondet har postkonto nr. 9050787,
Foraddrefondet, Struer Gymnasium, Jyllandsgade, 7600 Struer.
Forældremøder
Der afholdes forældremøder i januar. Ved
forældremøderne har eleverne i gymnasiet og
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HF og deres forældre mulighed for at drøfte
elevens standpunkt med de enkelte faglærere
og med studievejlederne.
Frivillig formning
Der er frivillig formning for alle interesserede
elever. Elevernes arbejder har været med på
forskellige udstillinger i tilknytning til skolens
arrangementer.
Frivillig idræt
Skolen har visse begrænsede muligheder for
at stille vejledere til rådighed for elevernes
idrætsudøvelse i fritiden. Der har i det for
løbne år været tilbudt basketball, volleyball og
fodbold henholdsvis for piger og for drenge.
Herudover har der været tilbud om atletik og
styrketræning. Endvidere har der i tilknyt
ning til frivillig volleyball været afholdt en
skoleturnering. Turneringen foregik klassevis
med blandede hold.
Fællestimer
Der afholdes i løbet af skoleåret ca. 6-8 fælles
timer med foredrag, teater, musik m.m., hvor
alle skolens elever deltager. Desuden holder
repræsentanter for gymnasie- og HF-elevernes organisationer i regelen et møde med ele
verne.

Fællesudvalg
Fællesudvalgets opgave er at fremme samar
bejdet mellem elever og lærere. Udvalget træf
fer den endelige afgørelse i en række sager om
f.eks. afholdelse af introduktionsdage og fæl
lesarrangementer af enhver art.
Første skoledag
Alle møder til det nye skoleår onsdag 9/8
kl. 10,00.

Idrætsaktiviteter uden for skoletid
Se under Frivillig idræt.
Introduktionsdage
I skoleårets første dage arrangerer gymnasiet
normalt en række aktiviteter, som har til for
mål at introducere de nye elever til deres
fremtidige arbejdsplads så hurtigt og smerte
frit som muligt.
Lidt længere hen på skoleåret følges dette
op gennem kontakt med studievejlederne og
undervisning i studie- og notatteknik.

Julebal
Hvert år afholdes der julebal aftenen før
juleafslutningen. Juleballet har karakter af en
udvidet tehusaften. Der serveres æbleskiver
og giøg. Underholdning findes i rigt mål både
i form af sketches og musikindsiag. Frode
afholder sit årlige julelotteri med mange og
flotte gevinster. Et af aftenens højdepunkter
er udnævnelsen af årets pedelprisvinder. Afte
nen slutter med dans til et af skolens talent
fulde bands.

Kantinen
Kantinen er en selvejende institution, som
drives af en bestyrelse bestående af to elevre
præsentanter, to lærere og med rektor som
formand. Kantinen skal økonomisk hvile i sig
selv og evt. overskud skal anvendes til at ned
bringe varepriserne. Til at forestå den daglige
drift er ansat Winnie Engtorp.
Karaktergivning
I HF gives der hverken terminskarakterer
eller årskarakterer, men kun eksamenskarak
terer. I gymnasiet får eleverne terminskarak
terer i december og årskarakterer i maj. Des
uden gives der i studentereksamensfagene en
standpunktskarakter ca. 1. marts.
Klassens time
Hver Hasse eller hvert hold har efter ansøg
ning til rektor mulighed for at disponere over
1 time pr. måned til Hassens time. I ansøg
ningen skal anføres dagsordenen for timen.
Kontaktbladet: ’takten
I efteråret 1985 udkom det 1. nr. af kontakt
bladet »takten«, som er tænkt som et organ til
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forbedring af kontakten mellem først og
fremmest elevernes forældre og skolen. Bla
det udkommer 3 gange i løbet af et skoleår: i
oktober, januar og maj. Bladet orienterer
bredt om, hvad der foregår på skolen, og hvad
der er af betydning for skolens kontakt med
omverdenen, dvs. forældre, folkeskoler m.m.
Redaktionen består af følgende lærere:
Søren Hove, Jytte Bruun, Inge Maagaard
Mortensen, Steffen Guldfeldt Madsen og
Erling Høiberg.

Koret
I skolekoret optages alle med interesse og
evne for flerstemmig sang. Optagelse aftales
med musiklæreren. Koret har prøve hver ons
dag 19-21 og til korarbejdet hører også delta
gelse i forskellige koncert- og rejseaktiviteter.
Der holdes week-end en gang om året og ofte
samarbejdes med andre kor om større opga
ver.

Kostafdelingen
Kostafdelingen er bygget i 1970 og ligger i
umiddelbar tilknytning til skolen. På kostaf
delingen optages både piger og drenge; og de

elever optages, hvis hjem ligger langt fra sko
len, samt de elever, som har anden god grund
til ikke at kunne bo hjemme.
Det pædagogiske tilsyn på kostafdelingen
varetages af 3 lærere på skift en uge ad gangen,
det sociale af oldfruen, og maden tager øko
nomaen sig af.
Til kostafdelingen hører spisestue, daglig
stue, et hygge- og arbejdsværelse med et
mindre håndbibliotek, fjernsynsstue, video
rum, musikværelse med flygel og diverse
hobbyrum, bl.a. billard- og bordtennisrum.
Desuden er der mulighed for at benytte sko
lens gymnastiksale, kondirum og datalokale
uden for skoletiden.
Til hver beboelsesblok hører et min
dre tekøkken, hvor hver elev har et køkken
skab.
Elevværelserne, der alle er enkeltværelser,
er forsynet med fast skab, ottoman, skrive
bord med stol og bogreol. Kostafdelingen
leverer sengetøj, sengelinned og håndklæder,
for hvilket betales et mindre beløb. I kældrene
i blokkene 1 og 3 er der vaskemaskine, centri
fuge og tørretumbler, hvor eleverne for et
beskedent beløb kan vaske deres tøj. For kost
og logi betales en opholdsafgift, som er
afhængig af forældrenes skattepligtige ind
komst.
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Morgensamling
En gang om ugen på skiftende ugedage samles
skolen til morgensamling i vandrehallen.
Morgensamlingen, der afholdes i forbindelse
med andet frikvarter bruges til meddelelser af
almen interesse, til forskellige underholdende
indslag og evt. til fællessang.

Kunstudvalget
Kunstudvalget er et åbent udvalg, hvis opgave
består i med jævne mellemrum at arrangere
kunstudstillinger af forskellig art.

Lærerforsamlingsmøder
Lærerforsamlingen udgøres af samtlige
undervisere ved skolen, såvel fastansatte som
timelærere og lærerkandidater. Lærerforsam
lingsmøderne har til formål at drøfte elever
nes standpunkt. De følges op af initiativer
(som regel samtaler) fra rektor, studievejle
dere eller lærere til afhjælpning af eventuelle
problemer.
Lærerrådet
Lærerrådet består af de ved gymnasiet fastan
satte lærere. Formand: Søren Hove, næstfor
mand: Erling Høiberg, sekretær: Inger Mønsted.
Lærerrådsmøderne indkaldes af forman
den og afholdes ca. en gang om måneden. Ved
disse møder drøftes sager af fælles interesse
for lærerkollegiet, heriblandt spørgsmål vedr.
fag- og timefordeling, eventuelle nyansættel
ser, antallet af klasser og grendelinger, større
nyanskaffelser, fordeling af penge til under
visningsmidler til de forskellige faggrupper,
praktiske forhold vedr. afholdelse af prøver
o.s.v. Endvidere nedsætter lærerrådet talrige
udvalg, og ikke mindst fungerer lærerrådet
som rådgiver for rektor i forhold, hvor sidst
nævnte har kompetencen.
Elevrepræsentanterne bliver indbudt til at
overvære lærerrådsmøderne, hvor dehartale-,
men ikke stemmeret. Eleverne har mulighed
for at få optaget punkter på dagsordenen ved
henvendelse til rektor eller lærerrådsforman
den.
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Musical
Siden 1975 har der hvert år været opført en
skolekomedie eller en musical. Skoleåret 8889 startede med en festlig 50 års jubilæums
musical skrevet af Søren Hove og kompone
ret af Per Odgaard. Et stort antal elever og
lærere deltager traditionelt i disse forestillin
ger, og de lærer derved hinanden at kende på
tværs af årgange og faggrænser på en ny og
forfriskende måde. I skoleåret 89-90 vil du på
ny kunne boltre dig på de skrå brædder. Ved
at deltage oplever du det intense slid, scene
skrækken og bruset fra publikums klapsalver,
når alt alligevel ender godt.

Mødepligt
Ifølge loven er der både i HF og i gymnasiet
mødepligt til undervisningen, både undervis
ning på selve skolen, ekskursioner og lejrsko
ler. Overholdelsen af mødepligten medfører
fordele i form af bortfald af prøver i visse fag
og reducerede eksamenskrav i eksamensfa
gene.
Mødepligtsnævnet for HF
Mødepligtsnævnet, der består af både elever
og lærere, mødes i begyndelsen af hver måned
og drøfter HF-elevernes forsømmelser. Næv
net vurderer, hvilke skridt der skal tages for at
nedbringe forsømmelserne, og i grovere til
fælde foretager nævnet en indstilling til rek
tor.
Orienteringsmøde for nye elever
Gennem deltagelse i folkeskolernes erhvervs
orienterende arrangementer, modtagelse af
elever fra folkeskolerne på orienteringsbesøg
her på skolen og ved afholdelse af møder for
kommende elever og deres forældre søger
såvel gymnasium som HF at give så saglig en
baggrund som muligt for valg af uddannelse
efter 9. og 10. klasse.
Orienteringsmødet for nye elever og deres
forældre afholdes normalt i januar måned og

annonceres i dagspressen. Tilmelding til gym
nasiet sker gennem den afleverende skole. Til
melding til HF sker på særlige ansøgningsske
maer som udleveres på gymnasiets kontor
eller på den skole, hvor man går.

me til reeksamination alligevel, hvis man
ønsker det. I så fald henvender man sig og
så på kontoret og får de nødvendige papi
rer.

For 3g eleverne gælder:
De kan ikke reeksamineres. Hvis man dum
per til eksamen, kan man eventuelt få tilla
delse til at gå 3g om.
For 1 HF elever gælder:
Får man 00 eller 03 til eksamen i et fag har
man lov til at blive reeksaminere!. Ansøg
ningspapirerne fås på skolens kontor. I mate
matik er det den samlede karakter, der er
afgørende for, om man kan reeksamineres, og
man afgør selv, om man vil reeksamineres i
mundtlig eller skriftlig matematik, evt. begge
dele. (Husk at skrive det på ansøgningspapi
rerne) .
Pnyx
Pnyx, der har eksisteret som elevforening lige
siden skolens oprettelse, fungerer i dag som
elevernes festudvalg. Der arrangeres fester
med såvel store landskendte grupper som
lokale bands.

Prisopgave
Johs. Bucholtz-selskabet har i en 5-årig
periode besluttet at udskrive en prisopgave
blandt skolens elever. Første gang var i 1986.
Opgaverne tilrettelægges i samarbejde med
skolens dansklærere i januar måned. Første
præmien er på 1000 kr., andenpræmien på
400 kr., og der er 3 tredjepræmier på hver
200 kr.

Regler for reeksamination og
sygeeksamen
For lg og 2g elever gælder:
1) Hvis man som årskarakter i et afsluttende
fag har fået karakteren 5 eller derover og
00 eller 03 i studentereksamenskarakter,
kan man anmode om at blive reeksamine
ret.
Nødvendige papirer fås på skolens kontor.
2) Har man fået 00 eller 03 i årskarakter, og
også får en af disse karakterer til eksamen,
kan man ikke reeksamineres.
3) Hvis man har fået 00 eller 03 i årskarakter,
og klassen ikke skal til studentereksamen i
det pågældende fag, har man ret til at korn-

For 2 HF eleverne gælder:
Hvis man dumper til HF-eksamen, kan man
ansøge om at blive reeksamineret, og man
afgør selv i hvilke fag. Papirer fås på skolens
kontor.
For alle gælder:
Tilmelding er bindende og sidstefrist er 20. juni.
Reeksamination og sygeeksamen foregår i
august og september måned. Bliver man syg
under reeksaminationen, kan man få lov til at
gå til sygeeksamen i den kommende eksa
mensperiode, altså i maj/juni året efter.
Sygeeksamen
Bliver man syg under eksamen, skal man
straks skaffe sig en lægeerklæring. Den skal
udfyldes på en speciel blanket, som fås på sko
lens kontor, men har man ikke kunnet skaffe
sig en sådan, må man siden få lægen til at over
føre lægeerklæringen hertil. Skulle man til
en mundtlig eksamen nå at blive rask inden
alle er eksamineret i det pågældende fag, kan
man ofte få lov at gå op i higet som en af de
sidste.

Ringetider
1. lektion: kl. 8,10- 8,55
2. lektion: kl. 9,05- 9,50
3. lektion: kl. 10,00-10,45
Spisefrikvarter: kl. 10,45-11,15
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

lektion:
lektion:
lektion:
lektion:
lektion:
lektion:

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

11,15-12,00
12,10-12,55
13,00-13,45
14,00-14,45
14,55-15,40
15,50-16,35

Skakklub
Medlemmerne af skolens skakklub mødes en
time hver uge efter skoletid til intern turne
ring og til gennemgang af partier og teori.
Skolen har i det forløbne år arrangeret en åben
skakturnering i samarbejde med Struer Skak
klub.

Skoleblad
Fra 1988 er der ca. en gang om måneden udgi
vet et skoleblad kaldet »Dejlige Harald«. Det
er et humoristisk-satirisk blad om forhold og
misforhold på skolen. Bladet redigeres af en
gruppe elever.

Skolefest
Skolen afholder normalt i slutningen af
november måned den årlige skolefest for sko
lens elever. Indbydelsen til at deltage i denne
fest er igennem mange år blevet vel modtaget
af såvel elever som forældre, som har vist stor
interesse for festen. Køb af billetter samt mad
bestilling foregår ved at elever sammen med
forældre afleverer bestillingssedler, som afle
veres klassevis til klasselærerne. Tidligere ele
ver, som ønsker at deltage i festen, bedes
sørge for at bestille billetter og mad ved hen
vendelse til skolens kontor i god tid inden
festen.
Festen begynder kl. 19,00 og slutter kl.
01,00.
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Skoleråd
Skolerådet er en forsamling bestående af ele
ver, lærere og forældre.
Dets opgave er at formidle samarbejde mel
lem skole og hjem, og desuden medvirker
rådet i byggesager og sager vedrørende amtets
budget til skolen.
Rådet består udover rektor Jens Elsig (tlf:
07 85 03 78) af lærerrådsformanden Søren
Hove og lærerrådets repræsentant Erling
Høiberg. Forældrerepræsentant i rådet er
Anne Marie Gade, Tambohusvej 16, 7790
Hvidbjerg. Elevrepræsentanterne er Allan
Pinderup 3x og Henrik Simonsen Iq, og
repræsentanten for det teknisk-administrative personale er Herdis Jensen. Amtsrådet er
repræsenteret ved Bent Nielsen (kons.), Tegl
gårdsbakken
14, 7620 Lemvig (tlf:
07 821893).

Statens uddannelsesstøtte
Statens uddannelsesstøtte beregnes på grund
lag af forældrenes socialindkomst samt ele
vens egen indkomst og formue.
Ansøgningsskemaer udleveres på skolens
kontor.

Stipendier og legater
Følgende legater står til rådighed og uddeles af
de respektive legatbestyrelser efter lærerrå
dets indstilling ved sommerafslutningen.
Stipendiefondet. Fondet er skabt ved bidrag
fra en række by- og landkommuner samt fra
en række privatpersoner, institutioner og fir
maer inden for skolens oprindelige opland.
Gaver til fondet modtages af rektor.
Struer Bys Legat. Legatbestyrelsen består af
lektor Jens Aage Maasen, udpeget af Struer
Byråd samt rektor.
»Reffo«s legat. Legatet oprettedes i 1945 af
A/S »Reffo«.
Struer Andels-Svineslagteris Legat. Legatet
oprettedes i 1946 på initiativ af afdøde slagte
ridirektør Jespersen.
Rektor Tvies’ Legat. Legatet oprettedes i
juni 1946 af en kreds af rektor Tvies’ venner i
Struer og opland. Legatet uddeles i en enkelt
portion til en elev eller student fra skolen én
gang om året.

Studiekredse
Studiekredse kan oprettes, hvis tilstrækkelig
tilslutning opnås. De skal tilrettelægges i
serier, der strækker sig over 6-10 timer. De

kan ledes af skolens lærere eller andre af rek
tor godkendte personer og skal stå åbne for
alle gymnasiets og HF-kursets elever. Etable
ring af en studiekreds forudsætter, at mindst
10 elever har tilmeldt sig.
Studierejser
Se under ekskursioner.
Studievejledning
Studievejledernes opgave er gennem kollektiv
undervisning i f.eks. studie- og notatteknik,
erhvervsvejledning og individuel rådgivning
og vejledning at hjælpe eleverne til at få størst
muligt udbytte af undervisningen, samt den
bedste baggrund for at træffe et fornuftigt valg
af videre uddannelse.
Studievejlederne er Bent Jakobsen, Helle
Volquartz, Jens Aage Madsen og Annie Kallerup.
Større skriftlige opgaver i gymnasiet
Der er 3 større opgaver i gymnasiet ifølge den
nye bekendtgørelse.
1. Danskopgaven: Som en del af det skriftlige
arbejde udarbejdes i Ig en større skriftlig
opgave i tilknytning til det faglige arbejde.
Udarbejdelsen af den endelige opgave fin
der sted i den sidste uge før eksamenspe
rioden og træder i stedet for skriftlig års
prøve i dansk.

2. Historieopgaven: Som en del af historieun
dervisningen i 2g udarbejdes en skriftlig
opgave inden for et af de gennemgåede
områder.
3. Den større skriftlige opgave: I 3g udarbej
der hver elev en større skriftlig opgave i
dansk, historie eller i et af elevens valgfag
på højt niveau. Opgaven udarbejdes i løbet
af en uge mellem efterårsferien og julefe
rien, hvor samtlige 3g-elever har skemafri.
Opgaven bedømmes af faglæreren og en
fremmed censor, og karakteren tæller med
ved studentereksamen.

Større skriftlige opgaver i HF
Der findes 3 større skriftlige opgaver, fastsat i
bekendtgørelsen for HF.
1. Danskopgaven. Skrives i 1. semester. Op
gaven kan være enten en gruppebesvarelse
eller en individuel opgave. Opgaven bør
ifølge bekendtgørelsen helst være projekt

orienteret, men projektet behøver ikke
nødvendigvis at have strengt danskfaglig
karakter. Opgaven træder i stedet for
halvdelen af semesterets skriftlige arbejde.

2. Historieopgaven. Skrives i 2. semester som
en individuel opgave i en af de 2 perioder,
der er gennemgået i historietimerne i
l.HF.

3. 2-års opgaven. Denne opgave er karakter
tællende til HF-eksamen. Opgaven vælges
frit af eleven blandt dennes fag, og der gi
ves en uge i januar eller februar, hvor samt
lige HF-elever på skolen har skemafri og
udarbejder opgaven, der senere bedøm
mes af faglæreren samt en fremmed cen
sor.
Sygeeksamen
Se under reeksamination.

Telefoner og træffetider
Se side 2.

Telefonkæder
Hver klasse opfordres til at udarbejde en tele
fonkæde og meddele navnene til klassens
lærere, således at evt. skemaændringer kan
meddeles klassen.
The-huset
The-huset arrangerer en række aftensammen
komster midt i ugen, hvor elever og lærere
kan hygge sig over en kop eksotisk the med
lidt uformel underholdning uden at bruge en
masse penge.
The-huset arrangeres af et åbent udvalg,
d.v.s. at man ikke skal vælges ind, men blot
kan gå med i arbejdet, hvis man har lyst. Thehuset har således udviklet sig til et godt forum
for socialt og kulturelt samvær udenfor skole
tid og samtidig et forum for diverse kreative
udfoldelser: gruppesammenspil, fællessang,
kunstudstilling, oplæsning m.m. Mulighe
derne er mange.
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Tilvalg og tilvalgsorientering
Det særlige ved HF er, at der foruden fælles
fag findes tilvalgsfag, som eleverne kan vælge
efter interesse og forudsætninger, og som kan
give et godt grundlag for den uddannelse, de
vil gå videre med.
Tilvalgsfagene kan være nogle af fællesfa
gene i udvidet form; det gælder biologi, mate
matik, engelsk, tysk, samfundsfag, musik,
formning og idræt. Tilvalgsfagene kan også
være helt nye fag: fysik, kemi, psykologi og
datalogi.
For hvert tilvalgsfag gives et pointtal sva
rende til timetallet. Mindstekravet for til
valgsfag er 20 point. For at et tilvalgshold kan
oprettes, skal mindst 7 elever tilmelde sig
faget, og tilmeldelse til tilvalgsfag er derfor
bindende. Studievejlederne står til rådighed
for eleverne med personlig vejledning vedrø
rende deres valg af tilvalgsfag.

Træffetider
Se side 2.

Valgfag i gymnasiet og valgfags
orientering
Eleverne i gymnasiet skal i slutningen af Ig
beslutte, hvilke valgfag de ønsker i 2g og 3g.
De kan vælge mellem højniveaufag (5 timer
om ugen) og mellemniveaufag (4 timer om
ugen). Den enkelte elev skal dog vælge mindst
2 fag på højt niveau. Der er skriftlig eksamen i
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højniveaufagene, og der er mundtlig eksamen
i både højniveaufag og mellemniveaufag.
Valgfagsorienteringen gives af faglærerne og
stu^ievejlederne i januar i Ig.

Udmeldelse
Hvis man overvejer at melde sig ud, bør man
altid kontakte en studievejleder eller rektor
for at diskutere problemerne og få vejledning i
de muligheder, man har efter udmeldelsen.
En evt. udmeldelse skal ske skriftligt til
rektor, og bøger og regnemaskiner skal afle
veres i bogdepotet.

Årsprøver
For Ig og 2g afholdes udover danskopgaven
en skriftlig årsprøve i hvert af de skriftlige fag.
Desuden afholdes 3 mundtlige prøver inklu
sive eventuelle studentereksamensfag. Klas
serne kan afgive ønsker m.h.t., hvilke mundt
lige fag de ønsker prøve i. Disse ønsker vil
bhve imødekommet i det omfang de kan ind
passes i eksamensplanen og under hensynta
gen til en ligelig fordeling af arbejdsbyrden
mellem lærerne.
Årsskrift
Årsskriftet redigeres af et udvalg bestående af
rektor, Helle Volquartz, Erling Høiberg,
Steffen Guldfeldt Madsen ogJ.Arhmd Pe
dersen.
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