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Årsberetning 1980-81

Nakskov Gymnasium
Søvej 6. 4900 Nakskov.
Telefon (03) 92 20 00.

NakskøvUddannelsescenter
Indretning og funktion

Nakskov Uddannelsescenter, der har adressen
Søvej 6, er et samlet uddannelsescenter,
der består af 4, egentlig 5, forskellige
uddannelser: Teknisk Skole, Vestlollands
Forberedelseskursus, Handelskolen og så
Nakskov Gymnasium og HF-kursus. I
tilknytning til Nakskov Uddannelsescenter
finder vi også Nakskovs nye Bibliotek. Af
gode grunde skal vi her kun beskæftige os
med Nakskov Gymnsium og HF-kursus. Dette
omfatter 3 afdelinger af centeret. Med
udgangspunkt ved indgangen fra Lilievej er
den første afdeling (på højre hånd) man
kommer til Det Matematisk-Naturvidenskabelige afsnit. Her hører fag som matematik,
biologi, kemi o.s.v. hjemme. Alle klasse
værelser i dette afsnit har numre med 2.00.
Det næste store afsnit er Det AImenorienterende. Her finder man fag som dansk,
historie og andre samfundsorienterende fag.
Her har klasseværelserne numre med 3.00.
Det sidste store, til gymnasiet hørende
afsnit, er sprogafsnittet med fagene tysk,
engelsk og fransk. Her er klasseværelserne
(ikke overraskende!) nummereret efter 4.00.

sig om, hvorvidt de har fri eller skal have
vikar. Det understreges, at det er op til
eleverne selv at undersøge disse ting. Men
iøvrigt er eleverne selv velkomne til at
bruge tavlerne til egne meddelelser. I alle
afsnit er der placeret postrum for de
enkelte klasser. Disse er at finde under
det første hyldeparti i hvert afsnit. Her
afleveres al post til klasserne, herunder
også opgaver og andet materiale fra
lærerne. Hver klasse må selv holde øje med
posten. Matematikerne har deres postrum
placeret i 2.00 afdelingen, HF-st ude rende i
3.00 afdelingen og sproglige i 4.00
afdelingen. Bøgerne, der står rundt om på
hylderne, må til enhver tid benyttes, men
må ikke fjernes fra afsnittene. Det samme
gælder skrivemaskinerne. Man vil i alle
afsnit kunne finde nogle lavtliggende åbne
arealer med bløde, behagelige stole omkring
små borde. Her kan de altid hårdtarbejden
de elever så rigtig slappe af i frikvar
terne eller i en mellemtime. Der vil man i
det stille kunne beundre et slags spring
vand og ikke, som nogle tror, et soppebas
sin. Dørene ud til terrasserne er åbne i
hele sommertiden.

Ved indgangen til hvert afsnit er opsat
opslagstavler, hvor rektor og lærere kan
opsætte meddelelser . Alle elever bør holde
sig orienteret om disse. Det bør endvidere
bemærkes, at såfremt en lærer er syg, på
kursus eller væk i anden anledning, så
opsættes der meddelse herom på opslags
tavlen, således at eleverne kan orientere

Imellem Det Matematisk-Naturvidenskabelige
Afsnit og det Almentorienterende ligger et
lokale med Nakskov Uddannelsescenters EDBanlæg. Her modtager de elever, som har
datalære undervisning. Midt imellem Det
Almenorienterende afsnit og Sprog
afsnittet ligger administrationen med
kontorer og bogekspeditionen. Overfor ad-

mi ni st rat i onen Ligger auditoriet, som er
Uddannelsescenterets biograf. Der er mulig
hed for både at vise film og videoprogram
mer til undervisningsbrug.
Efter sprogafsnittet Ligger den måske vig
tigste institution, uddannelsescenterets
navle: kantinen! Den er fælles for elever
fra alle uddannelsessektorerne. Den drives
ligesom et cafeteria, og derfor må kunder
ne indordne sig derefter. Der er mulighed
for at købe varm mad, smørrebrød, drikke
varer, frugt og slik. Da kantinen er en
meget besøgt ”seværdighed", er det klart,
at Lange køer hører med til dagens orden
i madfrikvarteret, dog er kantinens fiske
fileter værd at stå i’ kø for. Kantinens
åbningstider er som følger:
7.00-8.00 og 8.30 til 13.50.

Ved kantinen findes sproglaboratoriet. En
del sprogundervisning foregår i dette
Lokale. Her er installeret en Lærerpult og
28 bokse med båndoptager, høretelefoner og
mikrofoner. Der findes adskillige under
visningsbånd, man kan høre, og det er
muligt at indtale noget selv og høre dette.
Sproglaboratoriet har givet sprogunder

visningen en ny dimension.

Før kantinen går en vindeltrappe ned til
elevkæLde ren. I elevkælderen er der op
stillet bordtennisborde til elevernes brug,
dog skal man selv medbringe bats og bolde.
Morgensamlingerne og de dertil hørende
morgenunderholdninger foregår også i
elevkælderen på en scene, som er opsat der.
Teater- og samlingssalen, der dog endnu
ikke er bygget helt færdig, er placeret for
enden af Uddannelsescenteret, bag kantinen.
Denne sal vil på et tidspunkt blive brugt
til flere fællesarrangementer, såsom fælles
timer og skolekomedie. De nye formnings- og
musiklokaler ligger i samme bygning som
biblioteket. Fra bibliotekets forhal fører
døren længst til venstre ind i disse
Lokaler.

Nakskov Uddannelsescenter er åbent fra om
morgenen kl 7.00 og alt er lukket igen kl.
22.00 om aftenen (det matematisk-naturvidenskabelige afsnit dog som regel lidt tid
ligere). Den igennem U-centeret førende gen
nemgang til Nakskov Bibliotek bliver låst
allerede kl.15.30.
Jørgen Rasmussen 3a.

Morgensamling
At være gymnasie/HFeLev er andet og mere
end blot at gå i skole og få nogle mere
eller mindre uinteressante karakterer, det
bør det alle fald være!!! Man må jo huske,
at de to eller tre år man næsten daglig har
sin gang på institutionen Nakskov Uddannel
sescenter også har en masse at sige for ens
personlige udvikling. Dette synes mange at

have glemt i deres iver for at få en god
eksamen. En sådan eksamensiver er også med
til at gøre klimaet i en klasse dårligt og
utilfredstillende. Det er i det hele taget
meget vigtigt, at man deltager i skolens
sociale Liv, hvis man vil have noget ud af
sin HF/Gymnasietid. "Styrk din kulturelle
baggrund"

En af de vigtige tværfaglige aktiviteter på
skolen er MORGENSAMLINGEN. Hvor klinger
ikke dette ord i gamle elevers ører. Hvor
dan får dette ord ikke minderne i folk til
at vækkes; dets klang minder om sød musik,
der får sjælen til at stige op i salig
hedens højder. Inden dette orgastiske ords
magiske virkning for alvor åbenbares for
pøbelen, vil det nok være på sin plads at
forklare noget om denne MORGENSAMLING. Man
kunne glimrende forestille sig at visse
uvidende personer ville kunne finde på at
stille følgende spørgsmål: Hvad er morgen
samling? Hvordan fungerer den? Hvad sker
der på en morgensamling? Hvem bestyrer den?
og så videre. Morgensamling er det tids
punkt hvor alle skolens elever mødes for at
udveksle synspunkter, modtage information,
more sig over elevrådsformanden o.s.v..
Morgensamlingen bestyres af en klasse, der
er valgt af alle elever ved et såkaldt
popularitetsvalg. Denne klasse sørger så

for, at der til hver morgenssamling er en
ordstyrer, der bestyrer talerlisten, efter
hvilken folk får lov til at ytre sig om alt
og alle. Hvis man ønsker at give en med
delelse til en morgensamling skal man blot
henvende sig til ordstyreren ved morgen
samlingens begyndelse. Morgensamlingen har
i det forløbne år foregået mandag og
torsdag i tidsrummet 8.45-9.00. Men ikke
nok med det. Det har gennem de sidste 300
år været skik og brug at hver klasse mindst
en gang om året får lov til at underholde
ved en morgensamling. Denne traditionsrige
begivenhed er der naturligvis ingen klasser
der undslår sig fra at følge. Skam få de-nne
klasse, der ikke bidrager til at vedlige
holde det almindelige moralske forfald.

Afslutningsvis kan det nævnes at store hits
som "Prinsessen og Dragen" stadig har en
levende plads i mange folks bevidsthed.
Finn Pedersen.

Forsøgsundervisning
Igennem mange år har der. ved Nakskov Gymna
sium været gjort undervisningsforsøg, der
så at sige alte har sigtet mod at gøre
undervisningen mere samfunds relevant.

grad omfatter praktiske anvendelser af
matematikken. Gennemførelse af forsøget
aftales mellem den enkelte klasse og
matematiklæreren i hvert enkelt tilfælde.

For tiden løber der tre forsøgsrækker på
Nakskov Gymnasium, nemlig statistik,
datalære og matemat isk-teknisk linie.

DATALÆRE er et fag, som man kan vælge med
to timer om ugen i et år. I HF er det til
valgsfag i 2HF, mens gymnasieelever (både
sproglige og matematikere) kan vælge data
lære i stedet for oldtidskundskab i 2g.
Undervisningen tilrettelægges med virk
somhedsbesøg og med brug af praktiske

STATISTIK er et forsøg med at erstatte dele
af det normale matematikpensum på matematisk-fysisk gren med statistik, som i høj

eksempler på EDB i

samfundslivet.

MATEMATISK-TEKNISK linie (mat-tek.) er det
mest omfattende forsøg på Nakskov Gymnasi
um. I tre årgange har det hovedsageligt
bestået i, at fransktimerne i 1g blev
erstattet med EFG- værkstedsundervisning
(jernets basis, trin la) på Teknisk Skole.
Man brugte en dag om ugen (fredag) og kom
gennem alle afdelinger på Teknisk Skole:
el- auto- smede- og maskinværksted. Dansk
og historie arbejdede sammen og sørgede for
et projektarbejde i slutningen af 1g i
samarbejde med Teknisk Skole. I 2g og 3g
har man haft fransk på HF tilvalgsniveau.
For de matematikere, der begynder i 1981,
har Nakskov Gymnasium søgt om et mere
omfattende forsøg, der kort går ud på
følgende:

Fransk bortfalder helt.
Engelsk udvides til mere end det dobbelte.
Dansk - historie samarbejder og tilrette
lægger et projekt.
Geografi - biologi samarbejder og tilrette
lægger et projekt i 2g.
Fysik - kemi koordinerer pensum med EFG og
tilrettelægger et projekt i 3g.
Alle projekter udføres i samarbejde med
Teknisk Skole.
Forsøget har som formål at give eleverne en
studentereksamen med fuld studiekompetance
samt et indblik i praktiske teknik- og
erhvervsforhold. Det sker på bekostning af
faget fransk, men samtidig med en udvidelse
af engelskundervisningen, der skal gøre
engelskkundsKaberne mere anvendelige til
brug i uddannelser, især i teknisk retning.
OA.

Forsøg med erhvervspraktik i 3g.

"Hvad kan jeg bruge min studentereksamen
til? Svarer den uddannelse, jeg ønsker mig,
til det jeg forestiller mig? Er der nye
utraditionelle veje at gå efter efter stu
dentereksamen?" Dette er nogle af de spørgs
mål eleverne stilles over for i løbet af
3g, når de skal til at vælge hvilken uddan
nelses- eller erhvervsret ning de vil fort
sætte med efter studentereksamen.

I en tid hvor man dagligt bl.a. i pressen
konfronteres med alle de vanskeligheder,
der er forbundet med valg af uddannelse,
f.eks. økonomisk stramning af de videre
gående uddannelser med nedskæring af uddan
nelsespladserne som følge, truende arbejds
løshed inden for en lang række uddannelser,
studiegæld som takket være renter og ren
ters rente Løber op i utopiske beløb, der
næppe Lader sig indfri, er det vigtigt, at
man ved, hvad man går ind til, når man sø
ger videre uddannelse. Som forsøg har vi
derfor i år - i tilslutning til det studie
orienterende møde i marts - tilbudt aLLe
elver i 3g en praktikdag. 55 3g'ere har rea
geret positivt og har således i Løbet af
januar og februar måned været en dag ude i
"det virkelige liv".
Prakti kønskerne har været mangfoldige (30
ialt), og har spændt over Lange såvel som
mellemlange og kortere uddannelser. Blandt
de mest søgte uddannelser kan nævnes bør
nehavepædagog, dyrlæge, ergoterapeut, farma
ceut, folkeskolelærer, gymnasielærer (for
skellige fag), hospit alslaborant, jordemo
der, korrespondent, Læge, socialrådgiver,
sygeplejerske og tandlæge. Men også for
gymnasiaster mere atypisk fag har været

stort flertal af eleverne har været til
fredse med praktikdagen, og at der er
blevet taget vel imod alle på praktik
stedet. Den eneste reelle indvending har
været praktikopholdets korte varighed (en
dag). Man kunne ønske sig flere dag til
formålet. Dog har måske netop den korte
varighed bevirket, at forsøget over
hovedet har kunnet lade sig praktisere?
KG

repræsenteret som f.eks. kriminalbetjent,
pressefotograf, skuespiller og økonoma.
Så at sige alle prakt ikønsker er blevet
opfyldt, de fleste med en rigtig prak
tikdag, i enkelte tilfælde, hvor hensyn til
tavshedspligt har vanskeliggjort en prak
tikdag, med et i ntro-dukti onsmøde. En eva
luering af forsøget viser, at et meget

Temadage
Rapport over temadagene:

De tre fællestimer blev udnyttet til to
arrangementer:

1. Forberedelser
A.

I slutningen af skoleåret 1979/80 blev det
vedtaget i lærerrådet, at vi ville foreslå
at afholde emne- eller temadage i efteråret
1980, og et lærerudvalg fremlagde en skitse
tiL tre temadage i november 1980 omkring
temaet DET DAGLIGE BRØD. Skitsen blev ved
taget i lærerrådet lige før somme rferi en,
og i elevråd og fællesudvalg i august.

Der blev straks efter sommerferien nedsat
et udvalg af lærere og elever - senere
benævnt styringsgruppen - som holdt møder
stort set hver tirsdag eftermiddag i
september, oktober og november. Gruppen
opstillede en plan for arrangementet
og et antal hovedemner med underemner i til
knytning til temaet. Fællesudvalget bevil
gede tre fællestimer i oktober til infor
mation og gruppedannelse og senere yder
ligere to fællestimer til foredrag i løbet
af temadagene eller som oplæg. (Det lykke
des dog ikke at arrangere disse foredrag).

En time den 8. oktober, med forklaring af
forløbet, præsentation af hovedgrupper
(som i forvejen var bekendtgjort ved op
slag) og tilmelding til hovedgrupper.

Hovedgrupperne anføres herunder med an
tallet af tilmeldte deltagere.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Maden som næringsmiddel
93
Produktion og distribution
37
Ressource r
19
Reli gion-Etik-Kunst
32
Madlavning i teori og praksis
123
Tværgående kreative aktiviteter 46
Nydelsesmidler
33
Madens bibetydninger
7

B. To timer den 16. oktober, hvor hovedgrup
perne mødtes, gennemgik indkomne forslag
til projekter og dannede undergrupper,
som straks begyndte på planlægningen.
I tiden mellem fællesarrangementerne og
temadagenes start mødtes et stort antal

2.

Følgende blev reali

undergrupper flere gange for at forberede
arbejdet i temadagene.

ter gruppernes valg.
seret:

Forløb

Skriftlige rapporter (indlemmet i biblio
teket)
Udstilling (med forklarende kassettebånd)
Plancheudstillinger
Kostplan
F rokost rette r
Mad til fest
TV-fi Lm
Vægavi s
Radioudsendelse (via højttaler)
Revy

I alt 40 undergrupper med fra 4 til 20
personer i hver begyndte arbejdet mandag
morgen den 24. november. Aktivitetsniveau
et var højt gennem alle tre dage, og selv
om flertallet gik hjem omkring det nor
male ophørstidspunkt, - var der tydeligt
mere eftermiddagsarbejde end på en normal
skoledag, En del grupper hentede også op
lysninger udefra.

Således satte grupper i hovedgruppe V, mad
lavning i teori og praksis, kantinen på den
anden ende for at lave frokostretterne til
hele cent ret. :

Mandag: Vegetarisk menu og spansk paella.
Tirsdag:
burgers.

Fransk menu og amerikanske

Onsdag: Kinesisk menu og gammel
mad.

lollandsk

Også festmaden onsdag aften blev tilberedt
i kantinekøkkenet, og vi skylder både kanti
nelederen og personalet tak for frugtbart
samarbejde, stor hjælp og venlig overbæren
hed. Under frokosten sørgede pressegruppen
(Hovedgruppe VI) for underholdning og med
delelser over højtaleranlægget i kantinen.
Pressegruppen opsatte desuden vægaviser, og
andre grupper reklamerede for deres arran
gementer med plakater.

Præsentation af

resultater.

Det var på forhånd aftalt, at fremlæggelse
af resultater kunne ske på mange måder ef

Især plancheudstilling var en populær frem
lægge l se s f o rm, og i løbet af onsdagen blev
(med hjælp og materialer fra formning) alt
disponibelt vægareal taget i brug til op
hængning af plancher. Nedtagningen skete
ved en misforståelse allerede mandag lovlig tidligt. En plan om at redigere en
række indlæg til en lille bog om temadagene
blev ikke gennemført.
Lærernes

rolle.

I forberedelsesperioden var lærernes rolle
meget klar: at komme med ideer, inspiration
og vejledning for grupperne. Der indkom fra
lærerne et stort antal forslag til projek
ter, ca. 20, hvoraf mange indeholdt fuldt
gennemarbejdede planer, og nogle var udfor
met i samarbejde med elever. I selve tema
dagsarbejdet har lærerne i høj grad for
ladt den normale lederrolle. Af de elever,
der har haft lærere i gruppen, har et meget
stort flertal (over 80%) oplevet læreren
som aktivt deltagende og/eller rådgivende,
mens resten har oplevet læreren som ledende
eller passiv. Og elevernes ønske om lærer
funktionen er endnu tydeligere: ca. 90%
ønsker, at læreren er aktivt medarbejdende

og/elLer rådgivende, uens kun et par pro
cent ønsker en ledende Lærer og mindre end
10Z en passiv.

Af slutni ng
Temadagene sluttede med en fest onsdag af
ten, som af hensyn til den påfølgende ar
bejdsdag var lagt fra kl. 17 til kl. 22.
Festgruppen sørgede for mad (det store kol
de bord) og borddækning, styringsgruppen og
enkelte andre grupper fremtryllede i sidste
øjeblik en toastmaster og nogle sange, og
revygruppen opførte en timelang revy, som
blev filmet af TV- gruppen. En ad hoc musik
gruppe spillede til dansen.
Evalueri ng

I ugen efter temadagene besvarede 342 (af
iaLt 400 et udførligt evaLueringsskema. Det
fremgår heraf, at der har været meget ud
bredt tilfredshed med både forberedelsen,
forløbet, udbyttet og ikke mindst festen.
Gruppernes funktion vurderes noget højere
end deres arbejde, hvilket harmonerer gan
ske godt med, at det sociale udbytte af
dagene vurderes højere end det faglige. Et
andet udtryk for tilfredshed er, at godt
85Z mener, at der bør være temadage hvert
år, mens kun 7Z mener, at der slet ikke bør
afholdes temadage. Varigheden (tre dage) må
nok skønnes rimelig, idet et flertal anser
den for passende, mens et ret stort mindre
tal synes, at den var for kort. Der var

ingen forsømmelsesproblemer under tema
dagene. Styringsgruppen har haft en ret
stærk fornemmelse af manglende kommuni
kation mellem grupperne i temadagene, men
det ser ikke ud, som om dettagerene har
savnet viden om, hvad der foregik i andre
grupper end deres egen.
Styringsgruppen har drøftet evaLueringsre
sultaterne, og der er enighed om, at det er
vigtigt, at der arrangeres temadage igen i
skoleåret 1981/82 (-og Lærerrådet har ned
sat et udvalg, der skaL komme med forslag).
Derimod tager gruppen ikke stilling til
muligheden for også fremtidigt at gennem
føre dem hvert år. Styringsgruppen har også
overvejet årsager til temadagenes succes og
ser den især i afvekslingen fra de daglige
arbejds- og samværsformer. Det store antal
plancheudstiLLinger og den meget store
tilmelding til grupper som "madlavningsgruppen", revygruppen og aktivitetsgruppen
peger på, at lejligheden til at udføre
noget praktisk synligt arbejde har været
følt som noget meget væsentligt og meget
st i mule rende.

Til sidst en tak til de andre skoler i cen
teret og deres eLever, som fulgte vore om
siggribende aktiviteter med en undertiden
let hovedrystende overbærenhed, og som end
og undlod at gøre oprør over de fremmed
artede frokostretter i
kantinen.
OA.

Befordringsgodtgørelse

Der ydes fuld dækning for befordring med
offentligt transportmiddel, när afstanden
mellem bopæl og skole og tilbage er 18 km
eller derover. Ansøgningsskema fås på sko
lens kontor fra 1. skoledag (eller ved
bopælsændring) og skal afleveres til
transportsel skabet.

Biblioteket.
I faggruppeafsnittene for matematik og
naturfag, a Imentoriente rende fag og sprog
fag, d.v.s. afsnit 2, 3, og 4, er der op
stillet håndbogssamlinger til de forskel
lige fag. Gymnasiets bøger udgør hoved
massen af bøgerne og omfatter ca. 17000
bind. Vi abonnerer også på faglige tids
skrifter, og i afsnit 3 vil du finde et
bredt udvalg af de landsdækkende aviser.
Bøgerne er næsten overalt opstillet i samme
rækkefølge som på folkebibliotekerne og er
også registreret efter folkebibliotekernes
system. Hovedkataloget findes hos bibli
otekaren, Ebbe Bjørnekær, i lokale 330.
Kataloger over bøgerne i de enkelte
faggruppeafsnit er opstillet i fælles
områderne. Retningslinier: Alle elever og
Lærere i U-centret har ret til at benytte
biblioteket. Biblioteket er et håndbib
liotek til brug for opslag og supplerende
læsning i undervisningstiden. Det er altså
ikke et udlånsbibliotek, og hjemlån henvi
ses derfor til Nakskov Bibliotek, som

fungerer som udlånsbibLi o tek for Ucentret. Bøgerne må ikke fjernes fra
faggruppeafsnittene. Rent undtagelsesvis
kan man låne bøger, som folkebibliotekerne
ikke kan skaffe, men kun i forbindelse med
opgaver stillet af skolen og kun gennem
faglæreren eller bibliotekaren. Der træffes
særlig aftale i det enkelte tilfælde.
Alfabetiske opslagsværker, som f.eks.
leksika, må ikke hjemlånes. Takt og tone i
biblioteket: Det er vigtigt, at der udvises
rolig optræden i biblioteksområdet, således
at bøgerne ikke bringes i uorden. Tomme
flasker og affald hører ikke hjemme på
boghylderne. Sæt bøgerne tilbage på den
rigtige plads efter brugen. Har du glemt,
hvor bogen stod, så giv den til biblio
tekaren, som i øvrigt gerne besvarer
spørgsmål angående biblioteket.
EB.

EDB-anlæg

Uddannelsescentret råder over et meget
veludstyret EDB-anlæg. Anlægget er i
princippet til fri afbenyttelse for ele
verne på skolen i den tid Uddannelses 
centeret har åbent. Men det er klart at
enke11kør sler og enkeltbeny11else af
terminalerne må vige for benyttelse af
anlægget i forbindelse med undervisning.

ELEVFONDEN.
På Nakskov Gymnasium er der oprettet en
fond, Nakskov Gymansiums elevfond. Fonden
får tilført midler efter retningslinier

der er -fastsat i -fundatsen.
Retningslinier for midlernes anvendelse
er fastsat i paragraf 2, der lyder således:

Paragraf 2
Elevfondets midler kan anvendes på følgende
måder:
Tilskud til generelt elevarbejde på
skolen.
Tilskud kan endvidere ydes til arrangementer/Som økonomisk ikke kan bæres af
enkeltgrupper på Nakskov Gymnasium.
c) Rentefrie lån kan ydes til elever med
akutte økonomiske problemer.
d) Endvidere kan tilskud ydes til enkelte
elevers deltagelse i studieture arran
geret for klassen på Nakskov Gymnasium.
a)
b)

Fondet ledes af en bestyrelse, der består af
Fællesudvalget. Bestyrelsen nedsætter et
udvalg, der består af: rektor, en af fælles
udvalget valgt elev samt en lærer fra fælles
udvalget. Dette udvalg indstiller bevilling
af lån og tilskud i henhold til paragraf 2c
og d.

Fri sport

Da idræts- og gymnastikundervisningen i Gym
nasiet og på HF kun omfatter et ringe
antal obligatoriske timer, er der mulighed
for at deltage i frivilling idrætsunder
visning. Den frivillige idrætsundervisning
foregår I a 2 gange om ugen og aftales med
i dræt siærerne.

I skoleåret 1980/81 mødtes vi mandag eftei—
middag og spillede volleyball. I januar
1981 deltog pigerne i Gymnasieskolernes
Volleyballturnering, og klarede sig frem
ragende. I 1g og 3g vandt den indledende
runde, mens 2g "kun" blev nr. 2 Kun 3g går
videre i turneringen; her klarede vi os
godt, men blev dog slået ud efter nogle
hårde kampe i Næstved.
BH.
Forsømmel ser:

Elevråd

Alle skolens elever har MØDEPLIGT til
samtlige fag. Forsømmelser kan medføre
bortvisning. Direktoratet kan dog i stedet
give eleven lov til at gå til eksamen som
"selvstuderende", altså uden pensumreduk
tion. "Selvstuderende" gymnasieelever skal
ligesom HF elever til eksamen i samtlige
eksamensfag.

Der er ved Nakskov Gymnasium oprettet et
elevråd, der mødes en gang om ugen. Hver
klasse vælger en repræsentant til elevrå
det. Det er af stor vigtighed for skolens
trivsel at så mange som muligt af ele
verne (kursisterne) deltager i og slutter
op om elevrådets arbejde.
Formanden for elevrådet er Jørgen Aksglæde,
2q.

Det er derfor vigtigt at underrette skolen
ved fravær, også når man forlader skolen i
utide. Selvfølgelig kan man ikke forsømme
ubegrænset, selv om man er lovligt und
skyldt. Men der er ingen fast maksimumgræn
se for tilladte forsømmelser, og pjækkeri
vil hurtigere udløse sanktion. Eventuel
fritagelse for undervisning gives af
rektor. BB.

KV

Fællestimer:

Der afholdes på alle gymnasier mindst 8 fæl
lestimer i løbet af skoleåret, efter vedta
gelse i fæ I esudvaI get. I fællestimerne sus
penderes den normale undervisning (men
ikke mødepligten!). Fællestimerne kan
bruges til film, koncerter, foredrag af
politisk eller almen kulturel art osv-, men
også til møder med elevorganisationernes
repræsentanter. I begyndelsen af skoleåret
nedsætter fællesudvalget sædvanligvis et
fælLestimeudv alg, bestående af et par
lærere og nogle elever, som opsamler
indkomne forslag til fællestimer og står
for det praktiske når de er vedtaget. I
skoleåret 1980-81 har der bl.a. været
følgende fællestimer: Møde med Torben
Ebbesen, Tonny Hørning og Finn Mickelborg,
som har stået for den kunstneriske udsmyk
ning af U-centret. Lysbil led-show om El
Salvador. Koncert med Povl Dissing og Benny
Andersen. Møde med DGS, samt
orienteringsmøder om temadagene.
SL.
Fællesudvalg

Udvalget består af lærerrådsformanden og 3
lærere valgt af lærerrådet, elevrådsforman
den og 3 elever valgt af elevrådet samt
rektor, der er formand for udvalget.

Udvalgets opgave er at fremme samarbejdet
mellem Lærere og elever. For så vidt der er
penge til rådighed, træffer fællesudvalget
beslutning om afholdelse af fællestimer og
studiekredse-- samt om sager, der vedrører
elevernes trivsel, f.eks. skolefester, sko
lekomedie, sportsstævner og elevfacilite
ter. Udvalget udarbejder forslag til ordens

regler. Fællesudvalget er også bestyrelse
for elevfonden, se under denne.
Glemte sager.
Større genstande efterlyses ved henven
delse på RedeLkonto ret. Punge, nøgler og
Lignende ved henvendelse på kontoret.

Karaktergivning,

årsprøver, eksamen.

A. Gymnasiet

Ved bedømmelsen af eleverne anvendes den
fra folkeskolen kendte 13-skala. Således
gives 8 for den middelgode præstation vel
at mærke for den pågældende skoleform. Da
kravene i gymnasiet er højere end i
folkeskolen, vil de fleste elever opleve,
at de falder i karakterer, når de går fra
foLkekolen over i gymnasiet.
I december måned gives der st andpunkt ska rakterer i alle fag bortset fra musik, form
ning og gymnastik. Disse karakterer skal
kun tjene til at oplyse eleven og hjemmet
om det faglige standpunkt. Karaktergivnin
gen følges op af et forældremøde, hvor
forældre og elever har Lejlighed til at
drøfte situationen med den enkelte lærer.

Ved årets afslutning gives i de samme fag
årskarakterer. Den årskarakter, der gives
det år faget afsluttes, kommer til at stå
på studentereksamensbeviset. Det gælder
altså for eksempel årskarakteren i geografi
efter 1.g for sprogliges vedkommende og i
engelsk/ tysk efter 1.g. for matematikeres
vedkommende.
Det år, et

fag afsluttes,

kan der afholdes

eksamen i faget (bortset fra gymnastik,
musik, formning og religion).

B.

Hvorvidt en klasse skal til eksamen i et
fag elLer ej, afgøres af Direktoratet for
Gymnasieskolerne og HF. Ialt består en
studentereksamen af 6 mundtlige eksaminer
og 4 skriftlige. De skriftlige eksaminer
ligger alle efter 3.g.. Efter 1. og 2.g
afholdes der dels skriftlige årsprøver dels
enkelte mundtlige årsprøver i fag, der ikke
afsluttes.
Ved afslutningen af 1. og 2.g afholdes et
lærerforsamlingsmøde, hvor lærerne kan ved
tage at råde en elev til at gå en klasse om
eller eventuelt gå helt ud. Dette råd med
deles elever og forældre, som beslutter, om
de vil følge rådet eller lade være.

Det endelige studentereksamensresultat
regnes på følgende måde:

ud

I de eksamensfag (det vil sige alle fag
bortset fra gymnastik, formning, musik og
religion), hvor der ikke bliver afholdt
eksamen, bliver årskarakeren overført og
tæller også som eksamenskarakter. Derefter
udregner man først gennemsnittet af samtlig
årskarakterer, derefter gennemsnittet af
eksamenskarakter og overførte
årskarakterer. Hvert af disse to gennemsnit
skal være over 5.5, og hver af de to rækker
karakterer skal opfylde kravet om, at
summen af de to laveste karakterer plus
gennemsnittet af resten af karaktererne
skal være mindst 13 (13 regelen). Tilsidst
udregnes gennemsnittet af de to gennemsnit.
Dette tal er det endelige eksamensresultat,
hvorefter man bliver optaget ved de
videregående uddannelser.

HF.

Den anvendte karakterskala er den samme som
for gymnasiets vedkommende. I HF findes in
gen standpunkts- og årskarakterer. Til gen
gæld afsluttes alle fag med en eksamen. For
at bestå eksamen skal gennemsnittet af
samtlige eksamenskarakterer være over 5.5
og 13-regelen skal være opfyldt (se
ovenfor). Desuden skal der være et
tilstrækkeligt antal tilvalgspoint (20).
Der gives altså ikke faste, regelmæssige
vurderinger af elevernes standpunkt, men
den enkelte elev kan bede sine lærere om en
vurdering af sit standpunkt og har så
krav på at få det.

Kollegiet

H. N. Andersenkollegi et rummer 96 enkelt
værelser, et stort fællesrum samt garde
robe og fritidsrum i kælderetagen. De 96
værelser er fordelt på 6 ko 11 egiefløje med
16 værelser i hver fløj. Til hver fløj er
der køkken, toilet og baderum. Hvert
værelse indeholder soveplads, garderobe,
håndvask, reoler, arbejdsbord, arbejds
stol, hvilestol og sofabord. Administra
tionen af kollegiet varetages af forstander
Leo Pedersen, den daglige ledelse af
faglærer P.E.Beck Nielsen og den regnskabs
mæssige side af bogholder Th. Sørensen,
alle Teknisk Skole.
Oplysning om udlejning m.m. fås ved
henvendelse til ovenstående på
Uddannelsescenterets kontor.

Musi kakti viteter

"melodien der blev væk."

Det var titlen på årets skolekomedie, men
melodien er i hvert fald ikke blevet væk
for os. Tværtimod, "sangen har vinger", som
der synges i Emil Reesens "Farinelli". Nu
har alle de sangglade, som kommer fra
folkeskolen, hvor der ikke synges, fået en
mulighed for at udfolde deres røst. Det
foregår hver onsdag eftermiddag kl. 13.45
hos Carl Ole Olsen og Susanne Juhl. Carl
Ole tager sig af basserne og Susanne af
pigerne. Vi er selv med til at bestemme
repertoiret og det går lige fra negrospirituals til Gades "Elverskud". Vi optræ
der to gange om året: til jul og til forårs
koncerten. De sidste uger inden koncerter
ne bliver nifrikvarterne også brugt, og det
giver lidt ekstra motion, da musiklokalet
er flyttet ned ved siden af biblioteket.
Dette har matematikerne størst glæde af,
da deres afsnit ligger længst væk, men de
trænger jo også nok til det! Kom og vær
med, hvis du kan lide at synge. Det vil
glæde Carl Ole og os andre.

Merete Holst Hansen

til studenter- eller HF-eksamen, således at
man ikke dumper på f.eks. en dårlig
karakter i skriftlig dansk. En forudsætning
for at opnå denne dispensation er
imidlertid, at man meget hurtigt efter
starten på gymnasiet eller HF bliver
indstillet til en skolepsykologisk
undersøgelse af dansklæreren eller studie
vejlederen, og derefter modtager special
undervisning i mindst et år (ialt ca. 5Q
timer) .

I særlige tilfælde kan ordblindheden være
af en sådan art, at den giver anledning til
ændringer af eksamensbetingelserne. Sådanne
ændringer skal skolen søge om allerede om
efteråret i 1.g/ 1.HF.

Alt i alt er det altså i din egen interesse
hurtigt at få gjort opmærksom på even
tuelle problemer af denne art. For elever,
som måtte ønske det, har der iøvrigt været
arrangeret specialundervisning af Nakskov
Ungdomsskole for elever fra hele
Vestlolland, således at specialundervisnin
gen har fundet sted på Uddannelsescentret i
umiddelbar forlængelse af den normale
skoletid. Hvis man mener, at man har behov
for specialundervisning, skal man henvende
sig til sin dansklærer eller studievej
leder, som så vil sørge for, at man kommer
ind på et af disse hold.
BP.

Ordbi indhed:

Ordensregler:

Hvis man er ordblind eller har læsevanske
ligheder, er det vigtigt at man snarest
muligt gør sin danskiærer eller sin
studievejleder opmærksom herpå.

En behagelig og afslappet atmosfære på
Nakskov Gymnasium i Nakskov Uddannelsescen
ter kommer kun, når alle medvirker til det.
Det følgende forklarer lidt om, hvordan
cent ret fungerer:

I nogle tilfælde kan man på grund af ord
blindhed få dispensation fra 13- regelen

Først og fremmest må alle vise hensyn til

hinanden og bruge husets indretninger efter
deres hensigt. Alle er ned til at holde
centret hyggeligt og pænt - kast derfor
papir , cigaretstuæper b.v. i de dertil
indrettede papirkurve og askebægre.
Klasserne sørger hver især for, at
benyttede lokaler efterlades i opryddet
stand. Hvis der sker skade på bygningen
eller inventaret, er det vigtigt, at du
straks meddeler det på skolens kontor i
administrationen.

I kælderen er der indrettet et elevrum med
bordtennisborde. Rummet er til fri afbenyt
telse, men selvfølgelig skal du huske at
rydde op efter dig, inden du g9r - de
næste, der kommer, skal jo ogs9 have det
rart. Du kommer ned til lokalet ad trap
pen til kælderen ud for sprogafsnittet. Man
må selv sørge for bats og bolde.

Kantinen er baseret på selvbetjening.
Derfor m9 du selv anbringe servicet i
stativerne, n9r du har spist. Al spisning
foreg9r i kantinen.

øl, vin og spiritus må du kun drikke i
centret ved særlige arrangementer, som den
enkelte skole afholder. Du må gerne spille
kort, hvor det ikke generer arbejdet men
ikke om penge.

Du m9 ryge overalt, hvor der st9r askebægre
- men IKKE i klasselokalerne.

Elevrådslokalet (nr. 4-46) er til r9dighed
for medlemmer af skolernes elevråd.

Post rum:

Dit overtøj hænger du i garderoberne ved
indgangen til hvert afsnit. Ren lad være
med at efterlade penge eller andre værdi
genstande, hverken i frakkelommerne, i
garderoben eller i tasken i lokalerne.
Skolen kan ikke p9tage sig noget ansvar for
bortkomne ting.
Cykel eller knallert kan du stille i det
overdækkede omr9de ved indgangen fra Lilje
vej. Syd for centret med indkørsel ad Søvej
skal biler, motorcykler og knallerter
parkeres i de afmærkede 'felter p9
parkeringspladsen, mens cykler anbringes i
stativerne.
Der er opstillet automattelefoner til brug
for eleverne ved indgangen til hvert
faggruppeområde. I fællesarealerne er der
opstillet lokaltelefoner, som indg9r i
centrets kommunikationsanlæg. Disse
telefoner m9 eleverne normalt ikke bruge.

Hver klasse har et postrum, hvori post til
de enkelte klasser vil blive anbragt. Lige
ledes er det praksis at faglærere anbringer
opgaver og andet undervisningsmateriale i
klassens postrum. Klassernes postrum er an
bragt i det fagafsnit hvor klassen færdes
mest. Dvs. at postrummet for HF-klasserne
er i afsnit 3, for de sproglige klasser i
afsnit 4 og for de matematiske klasser i
afsnit 2.

Rygni ng
Det er tilladt at ryge alle steder, hvor
der er opstillet askebægre, men husk at
vise hensyn til ikke-rygere. Alle afsnit
tene er forsynet med tæpper, derfor skal
askebægerne benyttes.

Skemaændri nger:
Skemaændringer bekendtgøres ved opslag på
opslagstavlerne ved indgangen til de enkel
te faggruppeafsnit. Eleverne har PLIGT til
at orientere sig om eventuelle skemaændrin
ger ved ankomst til skolen, i det første
frikvarter og ved undervisningstidens
ophør.

Skolens administration.
Skolens administration er normalt åben i
tidsrummet 8.00-16.00 på skoledage. Man kom
mer i forbindelse med administrationen ved
at henvende sig ved skranken i administra
tion saf sni tt et . Her bliver man enten ekspe
deret straks, elLer man får aftalt tid for
et møde med den person, man ønsker at tale
med.

at skrive en artikel til "NAF" - størrelsen
af denne er underordnet - og aflevere den i
3a's postrum eller personligt til en elev i
3a.
Jørgen Rasmussen 3a.

Studievejledning i

gymnasiet:

I gymnasiet findes
til hver klasse er
leder, hvis opgave
af de opgaver, som
klasselæreren.

ingen klasselærer. Men
knyttet en studievejdet er at Løse en række
i folkeskolen klares af

En af st udievejLedernes opgaver er at give
individuel vejledning. Eleverne kan hen
vende sig til sin studievejleder med pro
blemer af faglig, social, økonomisk eller
personlig art. Studievejlederen har tavs
hedspligt også overfor andre Lærere og
skolens Ledelse, så hvad man betror stu
dievejlederen, kommer ikke videre.

Skoleblad:

"NAF” er et elevblad, der udkommer til alle
gymnasie- og HF-elever. "NAF" bliver lavet
og redigeret af den sproglige gymnasieklas
se 3a . Denne klasse producerer selv stof
til bladet, men trykker først og fremmest
andre eLevers indlæg. Bladet behandler et
bredt spektrum af emner, Lige fra uddan
nelse, U-centret og elevråd til ungdoms
problemer. Bladet trykkes i A5-format og
bliver trykt på selve skolen. Bladet
udkommer ikke på faste tidspunkter, men kun
når stofmængden er stor nok eller ved spe
cielle Lejligheder. Ansvarshavende for
bladet er Jørgen Aksglæde, 1q.

Lad dette afsnit nu være en opfordring til
både nye og gamle elever (også Lærere) om

Det er naturligvis ikke alle problemer, en
studievejleder uden videre kan Løse, men
studievejlederen har en viden om, hvor og
hvem der så kan løse problemet. Det er
vigtigt at at gøre sig klart, at jo Længere
man går og ruger over et problem, jo
sværere bliver det som regel at Løse det.
Man skal derfor ikke være bange for at
ulejlige studievejlederen med småproblemer:
studievejlederen er der simpelt hen til det
samme.
En anden opgave er at give kollektiv vej
ledning. I 1.g gives i begyndelsen af
skoleåret orientering i studieteknik, og i
februar og marts orientering i forbindelse
med grenvalget ved overgangen fra 1.g til
2.g.. I 2.g giver st udi evej l ederne erhvervs

orientering i løbet af foråret og bl.a. ar
rangeres i forbindelse hermed det
studieorienterende møde, hvor repræsen
tanter fra forskellige uddannelsesinsti
tutioner og erhvervsvirksomheder tilkaldes
for at fortælle mere indgående om de
forskellige erhvervs- og uddannelsesmulig
heder. I 3.g gives endelig en sidste
orientering i forbindelse med studenternes
erhvervs- og studievalg.
PS.

Studievejlederne træffes mandag, onsdag
torsdag kl. 10.30 - 12.00 i nr. 4-21.
På disse tidspunkter kan en af studie
vejlederne også træffes telefonisk ved
at ringe 92 20 00 og spørge efter gymnasiestudievejledningen.

STUDIEVEJLEDNING VED HF.

Som i gymnasiet er der en studievejleder,
som skal hjælpe de HF-st ude rende med de
problemer, der opstår under studiet. Dels
kan man gå til studievejlederen med sine
personlige problemer, hvadenten de er af
økonomisk, personlig, social eller faglig
art. Dels er det studievejlederens opgave
at vejlede om studieteknik og om valg af
tilvalgsfag, og give uddannelses- og er
hvervsorientering.
Studievejlederen for HF, Finn Madsen, træf
fes i lokale nr. 2.65, tlf. 922000 lok.225.

gives til kursister, der skønnes at have en
afgrænset mangel i deres forkundskaber, og
en fjern afgangseksamen vil være en
karakteristisk begrundelse for deltagelse
i støtteundervisning. Derimod er det ikke
tanken, at alle svagt funderede studerende
skal have ekstra undervisning.

Da evt. støtteundervisning skal afvikles
inden udgangen af 1. semester, er det nød
vendigt, at et evt. behov konstateres sna
rest efter undervisningens påbegyndelse.

økonomiske støttemuligheder i
på HF:

gymnasiet og

1. Elever og kursister under 18 år.
Støtten kaldes ungdomsydelse og er et kom
munalt anliggende. Ydelsen, der udbetales
til familien og ikke til den unge selv, er
fra 1981 afhængig af socialindkomsten og
den unges egen indtægt. Yderligere oplys
ninger fås i kommunerne.

2. Elever og kursister over 18 år.
Støtten kaldes "Statens Uddannelsesstøtte"
og er et statsligt anliggende. Den består
af stipendier, som ikke skal tilbage
betales, og statsgaranti for lån i bank
eller sparekasse. Lånet forrentes også i
uddannelsestiden.

Støtteundervisning på HF:
Støtteundervisning kan gives i fællesfagene
matematik, engelsk og tysk med 15 timer i
hvert fag, og det er faglæreren, der ind
stiller til rektor om igangsættelse af
undervisningen. Støtteundervisningen kan

Detailoplysninger om støttemulighederne
over "Statens Uddannelsesstøtte" (SU)
findes i pjecen "Støttemuligheder 1981/82",
som fås på skolens kontor, hvor ansøg
ningsskema også kan afhentes efter skole
årets påbegyndelse.
FM

Skolens
August:
11.
Første skoledag
21.
Forældremøde 2u
25.
1u ekskursion til
28.
Forældremøde 1g.

Dagbog
J anua r:
6.-9.

Brede

3yF ekskursion til

Risø

Februar
10.
3g og 2H musikeks. til Københavi
25.
1 a + 2x ekskursi on F rederi ksbor<
Slot.

September:
2.
Skolens fødselsdag
8.-13.
3yN ekskursion til Bornholm
17
3abz til ”Bliktrommen” i Søl
lested Bio.

Marts:
4.
12.-13.

Okotbe r:
3.
1u ekskursion til Holeby Diesel
6.
3xzN ekskursion til Fyn
10.
1u ekskursion Nykøbing F.

April:
3.
10.
14.

November:
7.
2a ekskursion til København
14.
1u besøg på DDS maskinproduktion.
24.-26. Temadage
28.
2a ekskursion til København

29.
30.

1h ekskursi on
Forårskoncert
1p ekskursion til forsøgsanlægget i Holeby.
2g ekskursi on til København.
Sidste skoledag 2HF.

Maj :
6.

Sidste skoledag 3g -

December:
2.
1p ekskursion til København
15.
3x gik Lucia-optog.
18.
Idræt sst ævne
19.
Juleafslutning.

Juni:
9-11 .
19.

1u i prakti k.
Translokation.

1h musikekskursion til Torrig.
Skolekomedi e

Timefordeling p9 Nakskov Gymnasium
Nysproli g

ig
3s

Is

Reli gi on
Dansk
Engel sk
Tysk
Fransk/russi sk
Lati n
Oldti dskundskab
Datalære
Historie
Geografi
Bi ologi/bi okemi
Kemi
Fysik
Matematik
Legemsøvelse r
Musik
Formni ng
Ialt timer

Matematisk linie
2g
2g
3g
mat.fy s. mat.nat.
mat.fy s.

3g
mat.nat

3
4
3
5
4
1
—
2
2
—
—
2
2
2
-

1
3
4
3
3
4
2
2
3
—
—
3
2
2
2

2
4
6
5
3
—
—
4
—
—
2
1
1

3

1
3

1
3

2
4

2
4

5
5
—
1
—
2
2
3
5
2
2
-

—
3
—
2
2
3
3
3
3
5
2
2
2

—
3
—
2
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2

3
—
—
4
—
5
6
2
1
1

3
—
4
2
7
—
2
3
2
1
1

30

30

30

30

30

30

30

30

I 2g vælges der mellemi oldtidskundskab og datalære
I 2g og 3g vælges der mellem musik og formni ng.

Timeplan for mat. tek.

linien 1981-1984
ig

Religion
Dansk
Engelsk
Oldti dskundskab
Historie/samfundsfag
Geograf i
Bi ologi
Kern i
Fysik
Matemat i k
Musi k (max/mi n)
Formni ng
Legemsøvelser

0
3
4
0
3
0
0
2
3
6
2
0
2

2g

0
3
3
0
3
3
3
3
3
4
2/0
(3)
2
31/30

Ti meplan for HF.

3g

3
4
4
3
3
0
0
0
5
6
1/0
(0)
2
30/31

Ugentlige timer
1 .
2.
3.
sem.
sem.
sem.

4.
sem

Fæl lesfag :
Dansk
Religion
Historie
Bi ologi
Geograf i
Matemat i k
Engelsk
Tysk
Samfundsfag
Musi k/formni ng
Idræt

3
0
3
3
3
5
4
3
2
2
2

3
0
3
2
2
5
3
3
2
2
2

4
3
3
• 0
0
0
4
0
0
0
0

4
3
3
0
0
0
4
0
0
0
0

Ti Lvalgsfag:
Biologi
Ma t em a t i k
Engelsk
Tysk
Samfundsfag
Musik
Formni ng
Idræt
3 . f remmedsprog
Fysik
Kern i
Psykologi
Datalære

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0

4
6
3
5
3
4
4
4
4
6
5
3
2

4
6
3
5
3
4
4
4
4
5
5
3
2

OA
BB
NB
EB
KC
OC
BC
CC
KG
JH
HH
BH
EH
IH
HJ
RJ
AK
DL
PL
PD
ML
FM
RO
CO
PE
PP
BP
JP
LP
JR
OS
SL
KV
MV
MW
E0
JN
KR

St. lek.
Adj.
Lekt.
Lekt.
Rektor
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Lekt.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Lekt.
Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
St. lek.
Adj.
Lekt.
Adj.
Adj.
Adj.
Lekt.
Adj.
Lekt.
Pedel
Sekret.

P.L. Offer Andersen
Bo Bavngaard
N. E. Bertelsen
Ebbe Bjørnekær
V.Kjellberg Christensen
Orla Chri sti ansen
Birgit Clausen
Claus Clausen
Kirsten Greve
Jørgen Halse
H.C. Højbjerg Hansen
Birgitte Holme Hartmann
N. E. Hartmann
Ian Heilmann
Henning Johansen
Ruth Jørgensen
Anne Kurup
Stefan Larsen
Palle Lindau
Pernille Lund
Marlene Lyngstorp
Finn Madsen
R. Olesen
Carl Ole Olsen
Jimmy Pedersen
Peter Pedersen
Lars Boye Petersen
John Povlsen
Lone Povlsen
Jørgen Rothe
Qle Skibsted
N.P. Skov-Larsen
Kjeld Vejbjerg
Mogens Vestergaard
Michael Weyand
E.M. Ørnsholt
J ørgen Nielsen
Ki rsten Rudal

da
hi-la-old
id
da-en
ma-data
bi-ke
f o-en
hi-la-old
f r-en
ty-da
en-ty
i d-f r
hi-old-ps
mat
h i - ge
f y-ke
da-ty
t y- e n
f0
en
f r- i d
h i-en-sam
la-re-old
mu-f r
mu
fy
en
ma-data
ma-data
ma-fy s
da-old-re
f r- re
bi
f y- ke
ma
ge-bi- i d

Rosenvænget 21, Nakskov
921412
Vej Legade 12, Nakskov
923557
MølLemarksvej 12, Nakskov 920784
Vind øvej,4912
HarpeLunde 931182
Strandpr. 32, Nakskov
923034
Nybølle Strand, Horslunde
StormarksaLLe 6, Nakskov
926490
StormarksaLLe 6, Nakskov
926490
Enebærvej 5 , Nakskov
923102
Rosenvænget 8D, Nakskov
921657
Brandsm. Ringv.9, Stokkem..911447
Bredgade 25, Nakskov
925847
Bredgade 25, Nakskov
925847
Langholmvej 45 4983 Dan.
944238
Hardenbergvej 30, Nakskov 927308
Tillitze Kirkev.5, Nakskov944894
Rolfsvej 3, Nakskov
927710
Tops Sidevej 1, Nakskov
927287
Madevej 49, Horslunde
935636
Fruegade 15, Nakskov
Haldsvej 12, 4930 Maribo
908560
Lavendelvej 4, Søllested
941493
Lienlund 21, Nakskov
921991
Præstegården, Dannemare
944259
Branderslevv.81, Nakskov
925895
Enehøjevej 138, Nakskov
926348
Pilehavevej 17, Dannemare 944736
Birkevænget 78, Nakskov
921677
Birkevænget 78, Nakskov
921677
Højrebyvej 68, Nakskov
927919
Stormarks ALLe 48 Nakskov 928283
Svingelsvej 40, Nakskov
925833
Svingelsalle 62, Nakskov
926401
FæLLesskabsvej 37, Nakskov922751
Rolfsvej 3, Nakskov
927710
Strandpr. 36, Nakskov
921575
Eiglersvej 37, Nakskov
926906
N. NieLsensg. 10, Nakskov

M ogens

V e s te r g a a r d

Ebbe B jø rn e k æ r

H e n n in g J o h a n s e n

N .P . S k o v -L a rs e n

Finn Madsen

Michael Weyand

Anne Kurup

Kjeld Vejbjerg

N.

N.

E.

E.

Hartmann

Bertelsen

Stefan Larsen

Carl Ole Olsen

Jørgen Nielsen

John Povlsen

Marlene Lyngstorp

Ki rsten G reve

P.L.

Offer Andersen

J ørgen Halse

Ruth Jørgensen

Lone Povlsen

Bo Bavnga ard

Birgitte H.

Hartmann

Peter Pedersen

•

lan HeiImann

Palle Lindau

V.

Kjellberg Chr i stenen

Fortegnelse over di ve r se,jobs :
Studievejledning HF: Finn Madsen
Studievejledning Gymnasiet:
Ki rst en G reve
Claus Clausen
Lars Boye Petersen

Administrativ inspektion:
Bo Bavngaard
J o hr Povlsen

Boginspektion:
Henning Bech Johansen
Indre inspektion (AV- udstyr):
Kjeld Vejbjerg

Kommunikationssystemet
Møde med studievejleder
11.00 Møde med tilsvarende andenklasse
11.30 Evt. frokost med den tilsvarende
andenklasse.
Andenklasserne og 3g.

09.00 Velkomst ved rektor
09.15 Skemadiktat
Bogud levering
Evt. finpusning af program for
førsteklasserne
11.00 Møde med førsteklasserne
11.30 Evt. frokost med den tilvsvarende
førsteklasse.

Tirsdag den 11.
Skemalægge r:
N. P. Skov-Larsen
Samlingsbestyrere:
Biblioteket: Ebbe Bjørnekær
Geografi:
Henning Bech Johansen
Biologi:
Kjeld Vejbjerg
Fysik:
Peter Pedersen
Kemi:
Mogens Vestergaard
Dataanlæg:
V. Kjellberg Christensen

PROGRAM FOR INTRODUKTIONSDAGE 1961

Mandag den 10.

august.

august

08.00- ca. 13.30
Klassevis sammenrystning for første
klasserne.

Mandag den 24.

august og følgende dage

Opsamlingsarrangement klassevis for
førsteklasserne med deltagelse af
rektor, studievejleder, repræsen
tanter for andenklasserne, elev
organisationer, foreninger. Formålet
med arrangementet er at drøfte:
eventuelle problemer
forløbet af skolestarten
gensidig information, m.m.

F ør s t eklasserne

Varighed to til
08.00 Velkomst ved rektor, navneopråb
08.30 Skemadiktat
Bogudlevering (medbring en rummelig
taske eller plastposer)
Gennemgang af årsskriftet (læs
det forinden)
Rundvisning i centeret

Onsdag den 2.

tre lektioner.

september

Skolens fødselsdag.

Fest.

Telefonkæde

10

17

24

11

18

25

12

19

26

13

2o

27

14

21

28

uge 33 - august

uge

34 - august

uge

35 - august

31

7

14

1

8

15

2

9

16

3

1o

17

4

11

18

uge

3 6 - aug/sept

uge

37-

september

uge

38 -

september

21

28

22

29

23

3o

24

1

25

2

uge 39 -

september

uge 4 o

5

9

-

sept/okt

uge 41

oktober

12 .

26

13

27

14

28

15

29

16

3o

6

uge 42 - oktober

uge 44 - oktober

uge 45 november

2

4

5

9

16

23

lo

17

24

11

18

25

12

19

13

2o

27

uge 46 - november

uge 47 - november

uge 48 - november

26

3o

7

1

8

2

3

4

uge 49 - nov/dec

14

9

lo

11

uge

5o - december

uge

51 - december

11

12

uge

52 - december

6

1'3

7

14

8

15

uge 2

-

januar

uge

3 -

januar

ia

25

1

19

26

2

2o

27

J

21

28

4

22

29

5

uge 4 • - januar

uge 5 -

januar

uge 6 - februar

8-

15

22

9

16

23

lo

17

24

11

18

25

19

26

12

uge 7 - februar

uge 8

- f ebruar

uge

9 -

februar

1

2

8

9

3

10

4

11

5

12

uge lo - marts

15

uge 11

_ marts

uge 12 - marts

22

29

5

23

3o

6

24

31

25

1

8

26

2

9

uge 13 - marts

uge

7

14

- marts/april

uge 15 - april

12

19

13

2o

14

21

28

15

22

29

16

2 3'

3o

uge 17 - april

uge 18 - april

uge 16

- april

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

uge 19 - maj

uge 2o - maj

17

uge 21 - maj

24

31

25

1

26

2

27

3

28

4

uge

22

- maj

uge

7

23 - maj/juni

uge 24

-

juni

14

21

22

18

uge 25

-

juni

uge 26

-

juni

EFTERÅRSSEMESTRET 1981

Time

klokken

1.

8.00-8.45

2.

9.00-9.45

3-

9.55-10.40

4

10.50-11.35
11.05-11.50 '

5.

12.oo-12.45

6.

12.55-13.40

7.

13.50-14.35

?•

14.45-15.3o

MANDAG
lokal ;
fas

TIRSDAG
fas lokale

ONSDAG
lokale
fas

FREDAG
TORSDAG
lokale
lokale
! fas
fas

FORÅRSSEMESTRET 1982
Time

Klokken

1.

8.00-8.45

2.

9-00-9-45

3.

9.55-lo.4o

4.

10.50-11.35

fas

TIRSDAG
MANDAG
lokale
lokal fe fas

ONSDAG
fas
lokale

TORSDAG
fas
lokal i s

11.05-11.50
•

5.

12.oo-12.45

6.

12.55-13.4o

7.

13.50-14.35

8.

14.45-15.30

FREDAG
fag lokale

■Å i1!

■I

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

450005451812

