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Velkommen til Grenaa Gymnasium & HF



TRÆFFETIDER OG TELEFONER:

Rektor træffes som regel hver skoledag kl. 12.15 - 13.00.
Evt. anden tid kan aftales telefonisk kl. 8.00 - 16.00 på tlf. 06 32 05 47.

Rektors særlige elevtræffetid er kl. 9.35 - 9.50.

Skolens øvrige telefoner:
Inspektorkontor: 06 - 32 18 20.
Lærerværelse og skolebetjent: 06 - 32 08 20.
Studievejledning i gymnasiet: adjunkt Ivar Danø, adjunkt Carsten Pedersen, 
adjunkt Palle E. Rasmussen og Aage Weigelt.
Studievejledning i HF: adjunkt Lis Holst Madsen og adjunkt Palle Schødt 
Rasmussen.
Elevernes telefonautomater: 06 - 32 19 56 og 06 - 32 32 43.



Forord

Dette lille skrift er lavet for at gøre din første tid på skolen lidt 
nemmere og oplyse dig om nogle af de vigtigste ting, der har til
knytning til skolen. Læs det derfor igennem en gang eller to og 
lad så være med at smide det væk, for du får garanteret brug 
for det flere gange i de næste år.
Velkommen på skolen!

Redaktionsudvalget
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Velkommen til Grenaa Gymnasium & HF

Du er nu blevet optaget pä Grenaa Gymnasium & HF, og vi byder 
dig velkommen hertil. Vi håber, at du - i de år du skal gå her - må 
føle, at du virkelig lærer noget, du kan bruge, og at her er rart at 
være.

Overgangen fra en skole til en anden kan imidlertid være vanske
lig, ikke mindst når den nye skole er en så stor institution som her.

Vi vil med dette introduktionshæfte fortælle dig noget om skolen, 
så du hurtigere kan føle dig hjemme. I første omgang vil du nok 
føle et stort behov for blot at kunne finde rundt i bygningerne, og 
vi forsøger derfor i hæftet at give en oversigt over lokaliteterne.

Men på længere sigt er det nok langt væsentligere at vide, hvor du 
kan få råd og vejledning i de mange spørgsmål, der opstår, og hvor
ledes de forskellige organer som fællesråd, lærerråd, samarbejds
udvalg m.fl. arbejder. Kun hvis alle står aktivt bag disse råd og ud
valg, kan vi få skolen til at fungere, som den skal.

Du vil derfor i hæftet også finde svar på spørgsmål som: Hvor kan 
jeg komme frem med min mening om det, der foregår, og hvor
ledes bliver jeg orienteret om de beslutninger, der tages? Hvem 
bestemmer hvad? Hvilke fritidsaktiviteter findes der på skolen?

Størstedelen af tiden vil du naturligvis befinde dig i klassen, og 
der har du en direkte indflydelse på, hvordan klassen fungerer. 
Vi håber, at du vil benytte denne indflydelse godt, så både du og 
dine kammerater får mest mulig ud af tiden her.

Erling Christensen 
rektor
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Plan over skolens kontorer
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Administrativ 
inspektion

Eigil Crone 
og 
C.C. Vibjerg

H.F. studie
vejledere

Lis Holst Madsen 
og
Palle S. Rasmussen

Studievejledere i 
gymnasiet

Carsten Petersen
Ivar Danø
Aage Weigelt
Palle E. Rasmussen
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Den første skoleuge

Skoleåret begynder mandag den 7. august 1978.
Alle skolens elever møder kl. 8.30 i festsalen.
Medens skolens 2. og 3. gymnasieklasser samt 2. HF efter 

rektors velkomst går til deres lokaler, bliver de nye l.g’ere og 
l.HF’ere tilbage og får tildelt deres klasser og får nærmere besked 
om bogudlevering og introduktionsugen.

Den første uge vil være en introduktionsuge, hvor I følger 
skemaet nedenfor. Eventuelle ændringer samt andre praktiske 
oplysninger vil blive meddelt under formiddagssamlingen, der i 
den første uge vil finde sted hver dag kl. 10.35 i festsalen.

INTRODUKTIONSUGEN

Skema for l.g og l.HF

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

8.00 - 8.45 alle møder kl.
8.30 i festsalen

8.50 - 9.35 bogudlevering

9.50 - 10.35 skema

10.50-11.30 frokost m.m.

12.00-12.45 rundvisning O
12.50-13.35 rundvisning o •

I det skraverede område vil der foregå særlige introduktionsar
rangementer, de øvrige timer læses efter det sædvanlige skema.

5



Indholdsfortegnelse

administration...................................................................................................... 8

befordringsgodtgørelse ....................................................................................... 9
bibliotek................................................................................................................. 9
bøger...................................................................................................................... 9

ekskursioner og skolerejser............................................................................. 10

ferieplan................................................................................................................ 11
fester..................................................................................................................... 11
formiddagssamling................................................................................................ 11
fællesråd............................................................................................................. 12
fællestimer.......................................................................................................... 12

GGBB..................................................................................................................... 13

idræt piger - drenge............................................................................................. 13

kantinen............................................................................................................. 15
karakterer............................................................................................................. 16
KFS........................................................................................................................ 16
KFU........................................................................................................................ 16
kunstudvalget........................................................................................................ 17

lærerforsamling...................................................................................................... 17
lærerråd................................................................................................................... 17
Løvenholm kollegium........................................................................................ 18

medbestemmelse................................................................................................ 19
mødepligt.......................................................................................................... 20

opslagstavler........................................................................................................... 21

rektor.................................................................................................................. 22
rengøring .......................................................................................................... 22
ringetider............................................................................................................. 22

samarbejdsudvalg................................................................................................ 22
skolebetjent........................................................................................................... 23
skolekomedie........................................................................................................ 23
skolekor & instrumentalundervisning................................................................ 23
skoleråd................................................................................................................ 24
studiekreds.......................................................................................................... 24
studievejledning................................................................................................... 25
støttemuligheder................................................................................................... 26

u-landsgruppen . . ................................................................................................. 26

billeder af skolens personale.............................................................................. 27

7



Administrationen.
På kontorerne i administrationsafdelingen kan du henvende dig 
med spørgsmål og problemer om f.eks.:

adresseændringer
daglige skemaændringer
kørselsgodtgørelse
statens uddannelsesstøtte
duplikering af materiale
glemte sager
og andre spørgsmål af praktisk art.

Meddelelser fra kontoret om f.eks. skemaændring m.m. vil dagligt 
blive sat op på de to opslagstavler i henholdsvis den nye- og den 
gamle afdeling.
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Befordringsgodtgørelse

Bor du mere end syv kilometer fra skolen, kan du få befordrings
godtgørelse.

Kører du med offentlige transportmidler, kan du få gratis 
bus eller togkort, der dog kun er gyldigt på bestemte tidspunkter.

De fleste af skolens elever bor således, at de kan benytte en af 
de særlige skolebusser, som kører direkte til skolen om morgenen, 
og igen fra skolen efter 6. time.

Du vil allerede første dag på skolen få udleveret en ansøg
ningsblanket om gratis befordring. Du vil kunne få nærmere op
lysning om netop dine transportmuligheder.

Bibliotek

Skolens bibliotek er fordelt på et fællesbibliotek og på faglokaler
ne. I fællesbiblioteket findes almindelige opslagsværker, emner 
i filosofi, litteraturvidenskab, psykologi samt dansk og oversat 
skønlitteratur. Det er muligt at låne bøgerne fra skolens biblio
tek. Drejer det sig om fagbøger, henvender du dig til den pågæl
dende faglærer, for de øvrige udlåns vedkommende skal du hen
vende dig til bibliotekaren, lektor Flemming Palle Hansen.

I fællesbiblioteket findes også aviser og tidsskrifter. Disse 
står selvfølgelig til rådighed for skolens elever, men af hensyn til 
dine kammerater bedes du undlade at fjerne dem fra biblioteket.

Bøger

Du vil den første dag få udleveret et antal bøger, ringbind og papir. 
Det papir du får udleveret, skal række til hele året, så du må selv 
holde hus med dit forbrug.

De bøger du får udleveret, låner du gratis af skolen. Til gen
gæld beder vi dig passe på dem, og lægge bind om. Bøgerne skal 
også forsynes med navn.

Bliver en bog væk skal du selv erstatte den.
Boginspektor, som du kan henvende dig til hvis en bog bli

ver væk, hedder Bent Karlsen. Han træffes i bogdepotet på de der 
anførte tidspunkter.
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Ekskursioner og studierejser.

De fleste klasser vil i løbet af deres skoletid komme til at deltage 
i en ekskursion. For de sprogliges vedkommende ligger ekskur
sionen omkring april i l.g, for matematikernes vedkommende i 
ugen før efterårsferien i 2.g.

Ekskursionerne foregår inden for Danmarks grænser, dog 
evt. også Sydslesvig eller Skåne. De arrangerende fag vil oftest 
være historie og geografi. Omkostningerne er beskedne, ca. 15 kr. 
alt i alt pr. dag. Deltagelse i ekskursionerne er tvungen, idet eks
kursionerne er et led i den normale undervisning.

Enkelte 2.g.-klasser kan regne med at komme på udvekslings
besøg til gymnasierne enten i vores svenske venskabsby Åmål eller 
den tyske Siegen. Disse udvekslingsbesøg foregår med tilskud og 
koster derfor ikke eleverne mere end ekskursionerne.

I enkelte fag arrangeres der studierejser, oftest i 3.g og 2.HF. 
Til disse fås intet tilskud, så der må betales normale rejsepriser. I 
de sidste år har russisk-holdet haft en studierejse til Sovjetunio
nen (pris ca. 1500 kr.), de samfundsfaglige har haft ture til Bruxel 
les og London (pris ca. 1000 kr.).

Deltagelse i studierejse er frivillig, og rejserne aftales i hvert 
enkelt tilfælde mellem lærer og elever et års tid i forvejen.
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Ferieplan

7 9 7S
Efterårsferie: mandag den 16.10. til fredag den 20.10.
Juleferie: lørdag den 23.12. til fredag den 5.1.

1979
Dronning Ingrids fødselsdag: onsdag den 28. marts.
Påskeferie: mandag den 9.4. til tirsdag 17.4.
Grundlovsdag: tirsdag den 5. juni.
Sommerferie: mandag den 25.6. til fredag den 10.8.

Fester

Der kan skelnes mellem to slags fester. Skolefesten og Olympos
fester.

Skolefesten hører ligesom skolekomedien til årets store be
givenheder.

Den afholdes gerne i slutningen af november eller begyndel
sen af december.

Arbejdet med skolefesten varetages af afgangsklasserne. Der 
er tradition for at både festsalen og kantinen tages i brug ved 
denne fest.

I skolefesten indgår også gerne en revy, hvor de medvirkende 
får rig lejlighed til at gøre grin med alt og alle.

Olymposfesteme arrangeres af elevforeningen Olympos. 
Det plejer at blive til fire fester om året.

For at sikre at festerne ikke bliver ødelagt af ”urolige” elementer, 
er der af Olympos’ bestyrelsen i samarbejde med lærerne udarbej
det et festreglement. Dette vil du få nærmere besked om inden den 
første Olymposfest.

Formiddagssamlingen

Formiddagssamlingen kan siges at være skolens vigtigste kommuni
kationskanal. Den finder sted tre gange om ugen (3. frikvarter 
mandag og onsdag og 2. frikvarter fredag).

Det er på formiddagssamlingen der gives alle de oplysninger, 
der berører hele skolen.

Det kan være Olympos der fortæller om den kommende fest,
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referatet fra 
det sidste fællesrådsmøde, eller rektor, der kommenterer den 
manglende oprydning i kantinen. Om fredagen er formiddags
samlingen reserveret til underholdning af varieret art. Denne un
derholdning varetages på skift af klasserne. Det siger sig selv at 
det er obligatorisk at møde op til formiddagssamlingen. Kommer 
man ikke,ved man jo ikke hvad der sker eller vil ske på skolen.

Fællesrådet

Fællesrådet er elevernes organisation og består af en repræsentant 
for hver klasse.

Der bliver holdt møder når der er behov for det - enten i 
frikvartererne eller i timerne.

Fællesrådet kan drøfte alle de problemer som eleverne selv 
mener skal tages op.

En gang om året holdes der et samlet elevmøde hvor alle 
eleverne er til stede for at drøfte problemer af fælles interesse.

Fællestimer

Fællestimer er timer hvor al anden undervisning lægges til side, 
for at alle kan samles til et fællesarrangement. Der afholdes 8 
sådanne fællestimer.

Emnerne for fællestimerne er meget varieret. Det kan være 
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foredrag om alkoholproblemer eller forholdene i Sydafrika. Det 
kan også være arrangementer med et mere musisk indhold. Fæl
lestimerne tilrettelægges af samarbejdsudvalget.

Det skal tilføjes at det selvfølgelig er obligatorisk at deltage 
i fællestimerne.

GGBB

GGBB er gymnasiets ufuldstændige Big Band, hvor alle fra skolen, 
der spiller et eller andet instrument, der overhovedet kunne 
tænkes indpasset i et Big Band, har mulighed for at udfolde sig 
en gang om ugen. Big Bandet består i øjeblikket af 13 ”mænd”, 
men vi håber der med tiden sker en kønsmæssig udligning, GGBB 
er startet i 1973.

Idræt

Piger:
Skolemesterskabet i atletik.
100 m løb. Eva Due Ix, 13,08 sek.
800 m løb. Signa Petersen lx, 2,28,2 min.
Højdesp. Linda Lou, Mette Andersen 1,40 m.
Længdesp. Lis Schmidt 2c 4,67 m.

13



Kugle. Else Jongberg 3a 10,31 m.
Spyd. Lis Madsen lr 25,70 m.
Regionsstævnet blev til en 3 pl. med 22 p.
Håndbold d. 14.10 deltog vi med to hold i Randers, hvoraf æld
ste hold kom i finalen.
Den 25.1.-78 deltog vi i volleyballtumeringen i Århus med et hold, 
men tabte vores indledende kampe.
Skolemesterskaberne i volleyball har haft god tilslutning. Vinder af 
klassekampene blev 3.x.

Drenge
Atletik: Skolemesterskaber

Gruppe 1 Gruppe 2
ældste hold yngste hold

100 m løb
400 m løb
1500 m løb

Torben, 3b Lars, lp
Torben, 3b Anders, lx
Kim, 3y Lars lp

Længdespring Torben Kr., 3x Lars, lp
Højdespring 
spydkast 
Diskoskast 
Kuglestød

Nils, 3a Gert, 2u
Søren, 3y Carsten P, 2u
Torben Kr., 3x Troels, Iz
Torben Kr., 3x Lars, lp

Regionsstævne i Århus
I gruppe 1 blev vi nr. 5 af 7.
I gruppe 2 vandt vi.

Håndbold: Vi blev vinder af regionsstævnet i Randers, og fik 
en hæderlige placering ved finalestævnet.

Volleybold: Skoleturneringen fik i är en overvældende delta
gelse med 21 hold, bl.a. også et lærerhold. Finalen 
blev afviklet med 3y-2u-lby som deltagere. For
tjent vinder blev 2u.
Deltagelsen i regionsstævnet i Silkeborg var på 
det jævne.

Fodbold: Skoleturneringen blev vundet af 3g

1 pokalturneringen mod Randers Amt, Hobro og 
Vesthimmerland (Års) er stillingen efter afviklin-
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gen af første halvdel af turneringen:
Grenaa 5 point, Hobro og Års 3 point og Randers 
1 point. Turneringen spilles færdig i dette forår.
Resultatet af turneringen 1976/77: vinder Hobro.

I år blev Basketstativerne på parkeringspladsen 
stillet op af elever fra lby.

FRITAGELSE FOR LEGEMSØVELSER
Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet — for elever, der er fyldt 18 år 
eller har indgået ægteskab, fra eleven selv — fritages helt eller delvis for én uge ad 
gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger.

Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås elter fremlæggelse af lægeattest, der ud- 
færdiges på en af skolen udleveret autoriseret blanket, som alleveres til rektor. Ud
giften til lægeattest afholdes af hjemmet.

For elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser/idræt, gælder som al
mindelig regel, at de skal overvære timerne, idet også iagttagelse vil bibringe ele
verne forståelse af undervisningen i bevægelseslære, træningslære og arbejdsteknik. 
Ved fritagelse ud over 4 uger træffer skolens leder, eventuelt efter forhandling med 
elevens hjem og den pågældende lærer, bestemmelse om, hvorledes timerne skal 
anvendes.

OPLYSNINGER ANGÅENDE IDRÆTSUNDERVISNINGEN
Piger: Det forventes, at eleverne i gymnastiktimerne er iklædt skolens gym
nastikdragt, sorte trikotbenklæder med tilsvarende bluse. Til udendørs 
brug et par gummisko og evt. træningsdragt. Alt kan opbevares på skolen 
og skal være mærket med navn.

Drenge: Til idrætstimerne skal eleverne være omklædt: ærmeløs trøje, 
larve efter årgang, hvide korte bukser, strømper og sko. Eleverne SKAL 
efter timen deltage i bad. Der kræves 2-par sko — el par til udendørs brug og el 
par Hl indendørs brug. Tøj og håndklæde kan opbevares på skolen. Til uden
dørs brug medbringes overtrækstøj efter behov.

Kantinen

I kantinen kan der hos fru Nielsen købes frugt, mælkeprodukter, 
pølser og ”håndmadder”.

Priserne i kantinen er ret lave, hvad der kan lade sig gøre, 
fordi fru Nielsen har gratis arbejdskraft til rådighed i form af de 
elever der er med i det såkaldte madudvalg.

Kantinen har åben i det 2.,3., og 4 frikvarter.
I kantinen er der også opstillet automater hvor man kan 
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købe såvel varme som kolde drikke.
Det man køber i kantinen, hvad enten det så er pølser eller 

kaffe, skal også fortæres i kantinen. Det er altså ikke tilladt at 
tage hverken drikkevarer eller mad med ind i undervisningsloka
lerne.

Når du gennem nogen tid har opholdt dig i kantinen, vil du 
opdage, at det godt kan knibe med at holde orden. Af hensyn 
til dig selv, dine kammerater og ikke mindst rengøringspersonalet 
anmodes du derfor om at rydde op efter dig og lægge affaldet 
i de dertil indrettede affaldskurve.

Karakterer

I l.g får man karakterbøger to gange. Første gang i januar - febru
ar og anden gang som årskarakter ved afslutningen af l.g.

I 2. og 3.g får man karakterbøger tre gange.
Der gives ikke karakterer i HF.
Vil man gerne vide noget om sit standpunkt inden man får 

karakterbog, kan man altid spørge sin lærer om, hvordan han/hun 
synes man klarer sig. Dette gælder selvfølgelig også for HF-eleverne

KFS

Hvad er KFS?

KFS (Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom) er et 
arbejde indenfor den danske folkekirke og bygger sit arbejde på 
Bibelens budskab om Jesus Kristus som menneskers frelser.

Hvad vil KFS?

KFS vil at unge studerende må komme til personlig tro på Jesus 
Kristus. KFS ønsker at der på landets studiesteder må være et 
kristent fællesskab så alle på skolen, som er kristne, kan hjælpe 
og styrke hinanden, så de må blive bevaret i troen. KFS vil også 
prøve at nedbryde vrangforestillinger om, hvad kristendom er.

KFS på GG!

Her på GG har der været KFS arbejde i ca. 9 år. Vi er nu en grup
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pe på 7-9 personer, der samles til møde en gang om ugen. To 
gange om måneden har vi en taler, og de andre gange har vi bibel
studie. I skoletiden holder vi andagt to gange om ugen i 1 O-fri
kvarteret.

KFS må ikke betragtes som en forening på linie med dem 
der findes ude i de små lokalsamfund, således at KFS bliver et 
alternativ til disse. Netop for dem som allerede kommer i en for
ening på sin hjemegn, skulle KFS fungere dels som en hjælp, en 
støtte, så du ikke kommer til at stå alene med din tro, dels som et 
sted, hvorfra du i fællesskab med andre kristne kan være med til 
at forkynde evangeliet om Jesus Kristus, hvilket jo er enhver 
kristens opgave.

Her på GG er der blandt eleverne kontaktfolk til KFU 
(Kristeligt Folkepartis Ungdom). Kontaktmand: Steen Balle Kris
tensen 3.Z.

Kunstudvalget

1978 startede med en udstilling af Færøsk kunst. Følgende kunst
nere udstillede:

Ingålvur av Reyni
S. Joensen-Mikines
Zacharias Heinesen
Thomas Arge
Bårdur Jåkupsson

Lærerforsamlingen

Lærerforsamlingen består af alle skolens lærere. På lærerforsam
lingsmøderne drøftes elevernes karakterer, standpunkter, opryk
ning m.v.

Mødernes ledes af rektor.

Lærerråd

Lærerrådet består af alle fastansatte lærere ved skolen. Det træf
fer afgørelser på en lang række punkter der er fastlagt i en mini
steriel bekendtgørelse. Derudover fungerer lærerrådet som en dis
kussionsklub for alle forhold, der vedrører lærerne.

Repræsentanter for eleverne kan deltage i visse af de sager 
der behandles i lærerrådet.

Lærerrådet ledes af et forretningsudvalg.
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Løvenholm Kollegium

Beboerne på skolens kostafdeling, Løvenholm Kollegium kan deles 
i tre grupper: eleverne, der alle har Grenå Gymnasium & HF som 
arbejdsplads, kollegiets økonoma og oldfrue, hvis arbejdsområde 
er kollegiet, og endelig tre kostskolelærere, der dels fungerer som 
lærere på gymnasiet og dels fører tilsyn på kollegiet.

Løvenholm Kollegiums hovedfløj rummer 54 enkeltværelser 
for elever fordelt på 3 etager. Mod øst bor der en kostlærer med 
familie på hver etage, og mod vest har økonomaen og oldfruen 
hver en lejlighed. Til kollegiet er der knyttet en økonomiinspektør, 
der har et kontor i stueetagen. Der er også en portner, som træf
fes hver dag på sit kontor i kælderen.

På hver etage er der midt i bygningen en samlingsstue med te
køkken, og mod vest er der på øverste etage indrettet bibliotek 
og to læserum. Vinkelret på hovedfløjen ligger den fælles spise
stue, i denne sidefløj er der også en opholdsstue, hvor husets 
aviser, tv-apparat og pladespiller har plads. Et rum i denne fløj 
er indrettet som billiardstue. Endelig er der i kælderen et fotorum, 
et knallertværksted, og der er opstillet et bordtennisbord.

Disse faciliteter udgør rammen for mere end 50 menneskers 
dagligdag. For at det hele kan fungere så gnidningsløst som muligt, 
er det nødvendigt, at alle viser hensyntagen og forståelse for de 
mennesker, man skal bo sammen med. Derfor findes der også et 
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ordensreglement, hvis bestemmelser gælder alle beboernes trivsel 
og velfærd.

De tre beboergrupper går desuden jævnligt sammen i kol
legianerrådet, hvor rektor, der er kollegiets leder, økonomiinspek
tøren, de tre kostlærere, oldfruen, økonomaen og 4 kollegianere 
i fællesskab drøfter og tager beslutninger om kollegiets forhold - 
f.eks. nyanskaffelser til elevernes lokaler, ordensreglementets 
bestemmelser, bordets herligheder, den årlige kollegianerfest 
o.s.v.

Her følger en liste over kostskolens faste personale:
rektor Erling Christensen tlf.: 32 32 01
oldfrue Kirsten Lave tlf.: 32 22 74
økonoma Sinne Elkjær tlf.: 32 22 74
kostlærer Ulla M oelsby tlf.: 32 20 54
kostlærer Lars Sloth tlf.: 32 22 74
kostlærer Tom Mortensen tlf.: 32 30 07
økonomiinspektør A. Juhl Christensen tlf.: 32 22 74
portner Arne Wentzel Jensen tlf.: 32 22 74

Medbestemmelse i undervisningen. - Gymnasiet.
(Fra undervisningsministeriets bekendtgørelse, 16.6.71.)

§ 25. Ved begyndelsen af undervisningen 
skal læreren enten sammen med eleverne 
udarbejde en plan for arbejdet i efterårs
halvåret eller gøre eleverne bekendt med en 
sådan plan. For de senere faser i undervis
ningen gælder, at læreren og eleverne i fæl
lesskab planlægger arbejdet. Læreren og 
eleverne drøfter regelmæssigt undervisnin
gen.

Stk. 2. Eksamensopgivelser udvælges i 
samråd med eleverne.

Medbestemmelse i undervisningen. HF.
(Fra undervisningsministeriets bekendtgørelse, 24.4.74.)

§ 6. Om undervisningen i de enkelte fag 
gælder reglerne i kapitel VI (§§ 27-45). Un
dervisningen skal omfatte træning i studie
teknik.

Stk. 2. Undervisningen samordnes ved 
regelmæssige drøftelser, bl. a. af tværfaglig 
art, dels mellem lærerne indbyrdes, dels 
mellem lærerne og repræsentanter for de 
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studerende. Samarbejdsudvalget eller et til
svarende udvalg påser, at sådanne drøftelser 
finder sted. Ved begyndelsen af første seme
ster samt i det semester, hvor et nyt fag 
påbegyndes, skal læreren enten sammen 
med de studerende udarbejde en plan for 
semesterets arbejde eller gøre de studerende 
bekendt med en sådan plan. Læreren og de 
studerende planlægger de følgende semestres 
arbejde i fællesskab. Læreren og de stude
rende drøfter i hvert semester regelmæssigt 
undervisningen. Såfremt lærere og stude
rende er enige herom, gennemføres der inte
greret undervisning mellem beslægtede fag i 
2. halvdel af 2. semester.

Stk. 3. Kursernes lokaler skal så vidt mu
ligt stå til rådighed for de studerende til 
selvstændigt arbejde uden for undervis
ningstiden. For fysik-, kemi-, biologi- og 
formningslokaler gælder dette dog kun, så
fremt en af det pågældende fags lærere er til 
stede.

Mødepligt

Ifølge bestemmelserne for gymnasiet og HF har alle elever møde
pligt. Også udarbejdelsen af skriftlige opgaver hører med til møde
pligten. Det skal understreges at alle fag tæller lige meget. Det vil 
sige at det er lige så ”dyrt” at forsømme i et ikke karaktergivende 
fag som i et karaktergivende fag.

Den normale praksis i forbindelse med fravær eller manglende 
opgaveaflevering, vil være, at hvis en elev forsømmer meget, vil 
han/hun først få en mundtlig advarsel - og hvis dette ikke hjælper, 
en skriftlig advarsel. Hvis heller ikke disse advarsler hjælper,vil der 
ske en indberetning til Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF. 
Eleven har ret til at komme med en redegørelse som sendes ind 
sammen med indberetningen.

Konsekvensen af en indberetning kan for elever i 1. og 2.g 
blive at man nægtes adgang til at gå til eksamen i de afsluttende 
fag, og derfor må gå klassen om. 3.g elever kan enten nægtes 
adgang til studentereksamen, eller de må tage studentereksamen 
som privatist.
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For HF elevers vedkommende kan konsekvensen af en ind
beretning blive bortvisning således at man må søge sin eksamen 
gennemført som selvstuderende med fuldt pensum.

I tilfælde af fravær, skal man selv indføre dette i sin meddelelses
bog. Hvis man vil have fri, skal man først indhente tilladelse hos 
rektor. En sådan tilladelse vil kun blive givet i ganske særlige til
fælde. Køreprøver o.lign, giver ikke fri !

Opslagstavler

Opslagstavler er placeret både i den gamle bygning (til højre for 
indgangen) og i den nye bygning (ud for nummer 22).

Gør dig det til en vane at starte hver morgen med at se efter 
om der er kommet opslag op, der vedrører din klasse.

Særligt vigtigt er det, at du ser på opslaget om skemaændrin
ger. Her står f.eks. hvad I skal gøre i tilfælde af, at en af jeres lære
re er fraværende.

Det er ikke tilladt at sætte opslag op uden for opslagstav
lerne.
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Rektor
Den daglige ledelse og ansvaret for at skolen fungerer efter de gæl
dende love og bestemmelser har rektor Erling Christensen.
Du - og evt. dine forældre - er altid velkomne til at kontakte rek
tor, hvis der opstår problemer af den ene eller anden art.

Rengøring

Der bliver ryddet op og gjort rent på skolen hver eneste dag efter 
skoletid. Ofte virker det som om skolens brugere tager dette som 
en selvfølge og ikke skænker det en tanke at det er et stort og be
sværligt arbejde at rydde op og gøre rent efter 500-600 mennesker.

Derfor når I forlader lokalerne så ryd op efter jer. Stolene 
skal sættes på plads og papir anbringes i papirkurven.

I kantinen og i elevgarderobeme skal I også sørge for at 
rydde op efter jer.

Overholder man ikke disse regler, kan man ikke med rimelig
hed forlange, at de pågældende lokaler eller elevgarderober vil 
blive rengjort af andre end dem, der sidst har benyttet dem.

Ringetider
1. lektion : 8.00 - 8.45
2. » : 8.50 - 9.35
3. » : 9.50 10.35
4. » : 10.45 - 11.30
5. » : 12.00 - 12.45
6. » : 12.50 - 13.35
7. » : 13.50 14.35
8. » : 14.40 - 15.25
9. » : 15.40 - 16.25

» : 16.30 - 17.15

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget består af 4 elever, 4 lærere samt rektor. Sam
arbejdsudvalget tager sig af tilrettelæggelsen af fællestimer samt 
spørgsmål der vedrører elevernes trivsel (som f.eks. faciliteter, 
skolefester, praktiske forhold, fritidsaktiviteter m.v.)

Samarbejdsudvalget kan ikke behandle spørgsmål om fag- og 
timefordelingen eller den enkelte lærers forhold eller undervis- 
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ning. Spørgsmål vedrørende enkelte elever kan kun behandles 
hvis de pågældende elever er indforstået hermed.

Samarbejdsudvalget mødes almindeligvis en gang om ugen.

Skolebetjent

Aksel Nørregård er vores pedel. Hvis man mangler nøgler til 
et lokale, hvis man slår noget i stykker eller ser, at noget er i styk
ker, skal man henvende sig til ham. Hvis man skal stå for et arran
gement på skolen, skal man først kontakte rektor, derefter Nørre
gård.

Skolekomedien

Skolekomedien er en af årets store begivenheder.
Arbejdet med skolekomedien varetages af 2.g’erne og 1. 

HF’erne i samarbejde med nogle af lærerne.
Opførelsen af skolekomedien finder sted i februar, men 

forberedelserne starter langt tidligere.
Spørgsmål som, hvilket stykke skal spilles?, hvem skal være 

med? og hvem skal instruere? skal helst være besvaret i løbet af 
november måned.

I år opførtes med stor succes Kjeld Abels: Melodien der blev væk.

Skolens Kor
Instrumentalundervisning

Skolens kor er for alle, der har lyst til at lave noget musik sammen. 
Vi holder prøve en gang om ugen. Vi har forskellige ”faste” ar
rangementer i årets løb:

I september øver vi på et week-end ophold i DSU hytten 
Falkely.

I november deltager vi i det årlige korstævne for ca. 6 gym
nasier i Midtjylland, hvor vi opfører en fælles opgave, som vi alle 
har indstuderet i forvejen.

I december afholder vi julekoncert i Grenå Kirke.
I marts-april er vi aktører ved forårskoncerten, årets store 

begivenhed med i reglen ca. 400 tilhørere. Herudover medvirker 
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vi ved juleafslutningen og translokationen og undertiden ved den 
ugentlige morgensamling.

Vi tilstræber et alsidigt program med både klassisk og ryt
misk musik.

Vi får i øvrigt ofte hjælp fra Big-Bandet og andre spillende 
elever til at udføre opgaverne med instrumental ledsagelse.

Instrumentalundervisning

foregår nu kun for klavers vedkommende på gymnasiet, men 
vi henviser til Grenå Musikskole.

Skoleråd.

Fra dette skoleårs begyndelse træder de nye skoleråd i funktion. 
Dette råd skal formidle et samarbejde mellem skole og hjem, 
ligesom det medvirker ved behandlingen af større byggesager og 
de årlige budgetter. Skolerådet kan desuden medvirke ved løsning
en af en række andre problemer, der vedrører skolen, ligesom det 
kan være et forbindelsesled mellem skolen og amtet ved at udtale 
sig eller stille forslag til amtsrådet om forskellige forhold.

I skolerådet sidder et amtsrådsmedlem, rektor, lærerrådsformand
en , yderligere en lærer, to medlemmer valgt blandt skolens for
ældre, 2 elever samt en repræsentant for det teknisk-administra- 
tive personale.

Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen, og det første 
valg finder sted i begyndelsen af skoleåret 1978/79. De to elev
repræsentanter, hvoraf den ene skal være elev i HF, vælges på sam
me tidspunkt, men sådan at de kun vælges for et år ad gangen.

Studiekredse
Studiekredse kan oprettes, når blot 10 elever har tilmeldt sig. De 
kan ledes af skolens lærere eller andre af rektor godkendte per
soner.

De er åbne for alle.
Efter sommerferien vil der således blive oprettet en DRAMA

TIKGRUPPE, hvor man bl.a. vil arbejde med musikdramatik, 
rolle- og situationsspil.

Gruppens medlemmer har fuld medbestemmelse, lige ind
flydelse på det fælles arbejde.
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Studievejledning

Både til gymnasiet og HF-kurset er der knyttet en række studie
vejledere.

Studievejledemes vigtigste opgave er at yde individuel bistand 
til den enkelte elev.

Vejledningen tager især sigte på forhold der har tilknyt
ning til studieforhold i løbet af den tid du er her på skolen. Stu
dievejlederne kan dog også være behjælpelig med at klare proble
mer der ligger ud over dette, f.eks. at formidle kontakt til sociale 
bistandskontorer o.l..

Ud over den individuelle vejledning tager studievejlederne 
sig også af erhvervsorientering og studieteknik, ligesom- det er 
studievejledeme der tilrettelægger orienteringen vedrørende til
valgsfag og grendeling.

På studievejledernes kontorer er der et fyldigt materiale 
om de erhvervs- og studiemuligheder som studenter- og HFeksa- 
men giver adgang til.

Du er altid velkommen til at kontakte en af studievej lederne, 
hvad enten det er for at se i erhvervskartoteket, drøfte muligheder
ne for studiestøtte eller blot for at snakke lidt.

Studievejledeme har fast kontortid hver dag.
Studievejledere for gymnasiet er:
Palle E. Rasmussen, Åge Weigelt, Carsten Pedersen og Ivar 

Danø.
Studievejledere for HF er:
Lis Holst og Palle S. Rasmussen.
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Støttemuligheder

Hvis du er under 18 år er din eneste mulighed for støtte ungdoms
ydelsen. Hvor meget du eventuelt kan få i ungdomsydelse af
hænger af dine forældres indtægt.

Reglerne for tildeling varierer lidt fra kommune til kom
mune, og ydelsen skal søges direkte hos socialforvaltningen i din 
bopælskommune.

Hvis du ikke fra kommunen har fået at vide at du kan søge 
om ungdomsydelse, bør du kontakte socialforvaltningen, for at få 
oplyst om du kan komme i betragtning.

Er du fyldt 18 år, kan du ansøge om støtte fra Statens uddannel
sesstøtte.

Ansøgninger hertil uddeles på skolen i august og indsendes 
i begyndelsen af september. Der går gerne mindst 4-6 uger før 
første udbetaling finder sted.

U-landsgruppen
I s i o 1 o.

Oksen her er bomærke for U-landsfonden i Århus. Grenås u-lands- 
gruppe arbejder nært sammen med U-landsfonden, de fleste af 
u-landsgruppens medlemmer er elever eller lærere på Grenå gym
nasium.

Blandt andet ved at købe og videresælge forskellige varer, 
kunsthåndværker og lignende, er U-landsfonden med til at skaffe 
midler til oplysningsarbejde og først og fremmest midler til støtte 
til små selvhjælpsprojekter i u-landene. Det er især i landsbyerne, 
der gives støtte, til f.eks. håndværkeruddannelse, landbrug og un
dervisning.

Hvert år i slutningen af november arrangerer u-landsgruppen 
i Grenå en stor salgsudstilling af varer fra U-landsfonden.

Desuden samler vi penge ind direkte i klasserne.
Det overskud, vi får, går direkte til støtte for et hjem for for

ældreløse børn i Isiolo, Kenya, ingen herhjemme tjener på det. 
Isiolo ligger på kanten af ørkenen i et område, der gang på gang 
rammes af hungerkatastrofer, derfor er det et sted, hvor der er 
et stort behov for hjælp til forældreløse børn.

For de, der er særlig gode til engelsk, er der gode chancer 
for at få direkte kontakt til børnehjemmets elever eller lærere.
26



27



28



29





31



32




