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KÆRE NYE ELEVER OG KURSISTER 1985.

Den li. august 1986 skal du begynde på en ny arbejdsplads
sammen med nye lærere og kammerater. Erfaringer fra tid
ligere år fortæller os, at så meget nyt godt kan virke overvældende i de første dage, men at det vil komme til at
rumme nogle spændende udfordringer og muligheder for dig.
I de næste 2 eller 3 år skal du beskæftige dig med mange
ting, men det fælles mål er at give dig den bedste bag
grund for videre uddannelse, samtidig med at du får mulig
hed for at modnes og udvikle din personlighed. For at få
så god en start som muligt har vi udarbejdet dette lille
hæfte. Her kan du, ved at læse om hvad der er sket i sko
leåret 1985/86, danne dig et indtryk af din nye arbejds
plads, og ved at orientere dig om de forskellige organer og
samfærdselsregler kan du lettere falde ind i rytmen blandt
skolens øvrige elever.
Lad også din familie se dette skrift, så de kan blive be
kendt med din nye arbejdsplads. Det gør samtalen der
hjemme i de kommende år mere indholdsrig.

Til slut vil jeg ønske dig velkommen til et forhåbentligt
godt samarbejde, og hvis der er noget, jeg kan være dig
eller din familie behjælpelig med, så kig indenfor eller
ring.

Med venlig hilsen
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NAKSKOV GYMNASIUM OG NUC

Lidt historie
Nakskov Gymnasium er en gammel skole. Nøjagtigt hvor
gammel ved man faktisk ikke, men måske stammer den fra
1400-tallet, opstået i tilknytning til det helligåndskloster,
der blev oprettet i Nakskov i 1470.
I hvert fald var skolen indtil 1839 placeret på grunden
mellem kirken og Vejlegade.

I 1839 blev den gamle latinskole lukket, og den genopstod
først som Nakskov Kommunale Gymnasium den 2. september
1918, den dato vi i dag fejrer som skolens fødselsdag.
I lange tider var denne skole først og fremmest byens mel
lem- og realskole, mens gymnasieafdelingen kun udgjorde
en lille overbygning med få og små hold.

60-ernes voldsomme vækst i uddannelsessektoren ændrede på
dette: Realafdelingen blev afviklet og overført til byens
folkeskoler, mens gymnasietilgangen mangedobles, og der
blev indført HF. Skolens forvandling til ren ungdomsuddan
nelsesinstitution blev også markeret ved at Storstrøms
Amtskommune i 1973 overtog det økonomiske ansvar for
skolen.

Skolen havde imidlertid et problem med bygningerne på
Nørrevold, hvor skolen siden 1918 havde været placeret. De
var forældede, og der var pladsmangel. Samme problem
havde både byens tekniske skole og Handelsskolen. Natur
ligt opstod den ide at løse alle tre problemer på en bedre
og billigere måde ved at bygge et fælles hus.
Dertil kom nogle mere ideologisk begrundede ønsker om at
skabe ligeværdighed mellem ungdomsuddannelserne og mod
virke den opsplitning og rangordning af de unge, som let
sker, når de spredes på ungdomsuddannelserne.

Endelig i 1979 kunne gymnasiet flytte ind i det meget vel
egnede hus, som i dag danner rammen om alle Vestlollands
4

ungdomsuddannelser samt Vestlollands Forberedelseskursus.
Siden 1979 er der kommet bibliotek og teatersal til.
I et hus, hvor der er samlet så megen forskellig faglig og
pædagogisk viden, og som lokalemæssigt og med hensyn til
udstyr af enhver art råder over meget store ressourcer, er
der en række spændende muligheder.

En af dem er at lave uddannelser, der spænder over det
traditionelle skel mellem praktiske og teoretiske uddannel
ser, Over en seks-årig periode har gymnasiet og Teknisk
Skole da også gennemført et meget vellykket forsøg med
den såkaldte matematisk-tekniske linie.
Men mange muligheder venter endnu på at blive afprøvet
og udnyttet. Samtidig kan peges på tre åbenlyse udfor
dringer for uddannelseescenteret i den allernærmeste frem
tid:
a. Der findes stort set ingen videregående uddannelser
på Lolland for unge.
b. Den teknologiske udvikling indebærer et behov for
livslang uddannelse.
c. Beskæftigelsessituationen på Vestlolland og værftets
betrængte situation nødvendiggør en maximal udnyt
telse af alle ressourcer i lokalområdet med henblik
på at sætte gang i det lokale erhvervsliv.

Det bliver meget spændende at se, om også gymnasiet kan
bidrage med at tage disse udfordringer op.
Lars Boye Petersen
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SÆRTRÆK VED NAKSKOV GYMNASIUM
TEKNOLIGI-LINJEN.

Teknologi-linjen er et forsøg, der for tiden afvikles ved
Nakskov Gymnasium. Første årgang blev optaget august 84,
året efter optog man endnu et hold og forsøget i sin
nuværende form vil blive afprøvet for tredje og sidste gang
med start i august i år. Teknologiklasserne har bogstavbe
tegnelsen u, hvilket har bevirket, at forsøget af og til for
veksles med mat.-tek. forsøgslinjen, (hvis sidste hold dimit
teres i år), men de to forsøg afviger faktisk fra hinanden.

Teknologi-linjen fører frem til matematisk studentereksa
men. Den mest bemærkelsesværdige afvigelse fra normalti
meplanen består i oprettelsen af et nyt fag, teknologi, der
i l.g har 6, i 2.g 4 og i 3.g 5 ugentlige undervisningstimer.
Indholdet i teknologifaget kan opdeles i tre hovedområder:

l.g: den ny teknologis forudsætninger, anvendelse og kon
sekvenser i den industrielle produktion,
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2 .g: de elektroniske mediers indflydelse på individ og sam
fund,
3 .g: bioteknologi, dens udvikling og anvendelse samt tekno
logiudviklingen set i et historisk og økonomisk per
spektiv.

Undervisningens formål er først og fremmest bevidstgørelse
over for den ny teknologi, med andre ord et forsøg på at
gøre eleverne til kritisk, vurderende individer, nogenlunde
rustede til at tage del i de demokratiske beslutningsproces
ser om teknologiens rolle i samfundet. Der vil blive sørget
for, at linjens faglige niveau, som nævnt ovenfor, vil være
at sidestille med niveauet på aim. matematisk studenterek
samen.

Karakteristisk for teknologifaget er, at der tilstræbes tvær
faglighed og projektorienteret undervisning, en naturlig føl

ge af, at en lang række fag (biologi, fysik, datalogi, mate
matik, geografi, samfundsfag, dansk, religion, historie, to
fremmedsprog, formning) leverer undervisningen i teknologi
timerne.
Forsøget er væsensforskelligt fra den aim. matematikerlinje
ved, at undervisningen er baseret på en vekselvirkning mel
lem teori og praksis. Dette sidste søges opnået ved på
hvert trin at indskyde mindst en uges samlede undervis
ningstimer i en blok, hvor eleverne skal koncentrere sig om
fremstilling af et produkt, f.eks. en solcellestation som be
skrevet nedenfor. Den nuværende lu har netop været på en
uges værkstedskursus på Teknisk Skole.
Formålet med dette projekt var, at eleverne skulle lave en
solcellestation, der kan følge solens bane ved hjælp af et
computerprogram, som hvert tiende minut udregner solens
højde og azimut, samt udvikle et styringssystem til en sol
fanger. På Teknisk Skole fremstillede eleverne printplader
til interface, temperaturføler (til en solfanger), analog
digital og digital-analog converter (omformer), og andre
tekniske dele. En gruppe arbejdede ved fræsemaskinen, hvor
de lavede rammen til solcellen.
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Efter opholdet på Teknisk Skole blev der foretaget målin
ger ved hjælp af det nye udstyr og alle tekniske systemer
er blevet beskrevet i en rapport.
De involverede lærere opfordrede eleverne til at vurdere
ovennævnte undervisningsforløb. Det følgende er en sam
menfatning af elevernes reaktion:

"Det har været spændende at prøve denne utraditionelle
form for gymnasieundervisning, idet man lærer at ar
bejde sammen på en helt anden måde. Reaktionerne
herpå har været såvel positive som negative. Det kan
bl.a. siges, at når forskellige grupper skal have hjælp
på en gang, kan der opstå lange ventetider. Dog har
der også været mange positive reaktioner; vi har for at
have den nødvendige forhåndsviden måttet gennemgå en
del matematik og fysik uden for pensummet, hvilket
har været interessant men indviklet. Nogle lærere ud
viste negative holdninger, f.eks. var der en, der ikke
kunne begribe, at også piger havde forstand på elek
tronik. Det var en skuffelse, men der var dog også an
dre, der mente, at det var fornuftigt at inddrage så
danne projekter i undervisningen.
Faktisk er det synd, at kun u-klasserne er så heldige
at have disse muligheder!"
2u har i løbet af dette skoleår i formnings- og teknologi

timer tilegnet sig tilstrækkelig teknisk snilde til at kunne
betjene et videokamera. Sideløbende med denne optræning
har eleverne modtaget undervisning i massemediernes pro
duktion og funktion samt i billedanalyse og skulle således
på indeværende tidspunkt være udrustede til at kunne tage
fat på det projekt, årets arbejde skal afsluttes med: pro
duktion af en videofilm. Valg af emne for filmen vil blive
overladt til de enkelte grupper, der efter optagelsesfasen
vil få adgang til professionelt editeringsudstyr. Udover at
stimulere elevernes kreative sans skulle videoprocessens sid
ste led, redigering af filmen, gerne gøre eleverne mere be
vidste m.h.t. den manipulation, man som samfundsborger let
bliver offer for gennem det stadigt voksende udbud af tvprogrammer.
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Teknologi-forsøget synes at være ret populært hos eleverne;
ved anden afprøvning var antallet af tilmeldte elever større
end 24, som er den vedtagne klassekvotient for forsøg. Be
mærkelsesværdigt er det også, at teknologi-linjen har vist
sig at have også pigers interesse, og i de eksisterende tek
nologi-klasser er der ikke tale om nogen skæv kønsforde
ling.
Forsøgets lærergruppe mener, at eleverne modtager relevant
og samtidsorienteret undervisning, og håber, det vil blive
muligt at drage nytte af vore erfaringer i et fremtidigt
forsøg.
Elsebeth Post

DATALÆRE

Nakskov Gymnasium har en lang tradition for undervisning
indenfor EDB, og bl.a. af den grund er gymnasiet veludsty
ret, hvad angår maskinel ("hardware"). EDB-maskinerne be
finder sig i lok. 273, og de står til fri afbenyttelse i cen
trets åbningstid, medmindre det af skemaet udenfor døren
fremgår, at lokalet er optaget af undervisning.

Datalære som fag findes kun på HF-afdelingen. Faget kan
vælges som tilvalgsfag på 2. kursusår og giver 8 tilvalgs
points. Der arbejdes med fundamentale datalogiske begreber
(herunder programmering), og med samspillet datamaskine samfund - individ.
Eksamen i faget er mundtlig, men foruden dele af pensum
opgives også den dataopgave, der skrives af eleverne i
grupper, normalt i sidste semester.
På gymnasiet eksisterer faget ikke.

Hver l.g klasse får derimod et 30-timers kursus i datama
skinernes benyttelse og deres indflydelse på samfund og det
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enkelte menneske. Det er ikke et programmeringskursus!
Begrundelsen for dette er, at de fleste mennesker vil "nø
jes" med at være brugere af den moderne teknologi, ikke
eksperter på området. Vil man kunne videregående pro
grammering, må man lære det på anden vis.
H.C. Højbjerg Hansen/Torben Hermansen

RUSSISK

Så er der atter russiskundervisning på Nakskov Gymnasium
- det er ca. 16 år siden, der sidst var det - et hold HFere har valgt faget. Der er også brug for nogen, der kan
russisk, og behovet vil måske stige de kommende år. Næsten lige så vigtig som den sproglige side af faget er
orienteringen om sovjetiske (russiske) samfundsforhold samt
om den kulturelle baggrund. Ikke mindst her på Lolland/Falster burde man søge at bevare og videreudvikle
forbindelsen til det slaviske sprog- og kulturområde.
Undervisningen strækker sig over 3 semestre med henholds
vis 3-4-4 ugentlige timer.
Stefan Larsen
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TIMEPLAN I GYMNASIET

Timefordeling Då faoene

TIMEPLAN PÄ HF
Antallet af ugentlige timer

1. sem.

2. sem.

3. sem.

4. sem.

3

3

4

4

0

0

3

3

Historie
......................................
Biologi 21........................................

3

3

3

3

3

2

0

0

....................................

3

2

0

0

..................................

5

S

0

0

Engelsk
......................................
Tysk 2)..........................................

4

3

4

4

3

3

0

0

Samfundsfag

.............................

2

2

0

0

Musik/formning
......................
Idrat 3)..........................................

2

2

0

0

2

2

0
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FÆLLESFAG:
Dansk 11........................................
Religion^................ .....................

Geografi
Matematik

TILVALGSFAG22
Biologi............................................

0

0

4

4

Matematik......................................

0

0

6

6

Engelsk..........................................

0

1

3

3

Tysk..............................................

0

0

5

5

Samfundsfag................................

0

0

3

3

Musik..............................................

0

0

4

4

Formning......................................

0

0

4

4

Idrat ■;............................................

0

0

4

4

3. fremmedsprog (fransk) ....
Fysik ..............................................

0
0

3
3

4

4

6

5

Kemi................................................

0
0
0

0
0

5
3

0

4

5
3
4

Psykologi......................................
Datalære........................................

1) Eksamen efter 4. semester
2) Eksamen efter 2. semester
3) Der afl&gges ikke eksamen
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SÆRLIGE AKTIVITETER PÅ SKOLEN
TEMADAGE

Den 2. - 4. oktober 1985 afholdtes temadage på gymnasiet
og HF. Alle elever var delt op på tværs af klasserne og
fordelt på ca. 18 hold, plus at der var nedsat en revygrup
pe, som skulle fungere uafhængigt af resten. Styringsgrup
pen havde gennem længere tid arbejdet med planlægningen,
og onsdag gik det løs. Det overordnede tema var "Scener
fra et ungdomsår", og hver dag havde herunder sit eget
emne. Den første dag behandledes konflikten hjemmet (familien)/skolen (lektierne)/vennerne, hvor "udgangspunktet"
var en konfirmation afholdt af styringsgruppen til morgen
samlingen. Herefter arbejdede grupperne med rollespil og
diskuterede indtil plenum om eftermiddagen.

Andendagen blev flygtningeproblematikken taget op. Lige
som onsdag var der først morgensamling i teatersalen, hvor
den historiske side af sagen blev opsummeret, desuden læs
te Offer-Andersen en lille historie af Dan Tureil, inden
grupperne gik hver til sit. Kl. 12 samledes alle til plenum,
og her opførte to iranere et flot mimespil, hvorefter der
var lejlighed til at tale med en større gruppe af iranere.
Hvad enten man kunne lide dette eller ej, fik alle i hvert
fald noget at tænke over.
Trediedagen skulle handle om ungdom og politik. Styrings
gruppen kom som sædvanlig med et tilrettelagt program;
men dette blev til styringsgruppens (simulerede) overraskel
se og indignation straks afvist af en oprørsk gruppe, der
kaldte sig VUP (Vestlollands Ungdoms Parti); de var util
fredse med programmet og væltede styringsgruppen.
VUP'erne nedsatte sig som ledelse for resten af dagen,
hvor grupperne nu blev sat til at sammensætte et politisk
program for det nye ungdomsparti.

Skoledagen afsluttedes på "traditionel"vis med plenum; den
ne gang med et panelmøde, hvor der ud over grupperepræ
sentanterne deltog to inviterede "gamle" politikere.
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- Men med dette var temadagene dog ikke slut. Revygrup
pen havde arbejdet hårdt og koncentreret, og resultatet af
deres anstrengelser blev opført ved en stor fest fredag af
ten. Festen indledtes med med fællesspisning for alle, og
herefter vistes revyen, der blev en times morsom under
holdning og gymnastik for lattermusklerne, inden alle
strømmede til fest i kantinen.

Det er altid rart med en forandring i hverdagen, og de
fleste var da også tilfredse med de tre dages forløb; tre
dage hvor hverdagens klassedeling, timedeling og ikke
mindst faginddeling var brudt. Desværre afholdes temadage
ne kun hvert andet år; men nye 1. og 2. g'ere plus HF'ere
kan da se frem til "næste omgang" i efteråret 1987.
Rikke Bolding 2x og Signe Jylov 2a

FÆLLESTIMER

Fællestimer er, som navnet fortæller, timer, hvor hele sko
len deltager i fælles "undervisning". Fællestimer kan dække
alt fra belærende foredrag og politiske paneldiskussioner til
film, teater og musik.
I skoleåret 1985/86 er følgende løbet af stablen:

Som opvarmning til temadagene (se disse) vistes filmen
"Family Life" om en psykotisk piges nedtur. I forbindelse
med filmen var der diskussion med en skolepsykolog.
Læge Michael Lau Hansen berettede i et foredrag om syg
dommen AIDS, ikke alene ud fra en medicinsk, men også
en seksualpolitisk synsvinkel.
I forbindelse med afstemningen om EF-pakken blev afholdt
en paneldiskussion.
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- I øvrigt modtager skolens fællesudvalg altid gerne forslag
til kommende fællestimer!
Torben Hermansen

MORGENSAMLING

Morgensamling finder sted på elevernes initiativ, når der er
behov for det. Man kan reservere teatersalen til et mindre
arrangement i 9-f rikvarteret, som højest må overskrides
med 5 min. Anledningen kan både være information og un
derholdning og initiativtagerne kan være enkeltpersoner så
vel som en hel klasse.

Birgit Guldager Clausen

EKSKURSIONER.

Nakskov Gymnasium har altid haft tradition for at afholde
mange ekskursioner. I nu svundne lykkeligere tider sendte
vi ofte samtlige 2.g'ere afsted på en uges ekskursion til
udlandet - Paris, London, Prag, Venezia eller Berlin. Dette
hører nu fortiden til! De offentlige besparelsesbestræbelser
har i særlig hård grad ramt vores ekskursionskonto, og det
te forhold har sammen med gældende ekskursionscirkulære
fra ministeriet udviklet nedenstående retningslinier for eks
kursioner:
1.

Ekskursioner i Danmark samt Sydslesvig, Skåne, Hal
land og Blekinge. - Her beskæftiger man sig med læ
seplansrelateret stof, og ekskursionen indgår som et
naturligt led i undervisningen. Elever, der har været
forhindret i at deltage, må selv indhente det forsømte.

2.

Studierejser til udlandet. - Også her arbejdes der med
læseplansrelateret stof, og en af de mange betingelser
for at gennemføre en sådan studierejse er, at stoffet i
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forbindelse med turen helt eller delvis opgives til ek
samen.

3.

Rejser iøvrigt. - Sådanne rejser er frivillige for elever
og kursister, og stof, afledt af dem, indgår normalt ik
ke i en klasses pensum. Sådanne rejser henlægges til
ferier, men evt. kan skolen tillade, at en enkelt skole
dag inddrages. Elever/kursister, afholder selv udgifterne
ved sådanne rejser.

P.S. Indtil videre er udlandsekskursioner/studierejser des
værre suspenderet.
Vores ekskursionsprogram har i indeværende skoleår omfat
tet:

3a,3z

København - Gl. Carlsberg museum

26/8

3xyN

Vorupør v. Thisted - lejrophold

1/9 - 7/9

2xyN

Hummingen

6/9

3aS,3zN Bornholm - lejrophold

14/9 - 21/9

3xyzS

Pedersker - lejrophold

16/9 - 21/9

2z

Løgumkloster - Dannevirke

29/9 - 30/9

2aN,3aN København - teater

9/10

lu,2u-

H.C. Ørsted Inst. + Teknol. Inst.

10/10

2y

København - Handelsbanken m.m

24/10

2pq fo

København - Louisiana
+ Statens Museum

1/11

2aS

København - film

1/11

2x

København - Glyptoteket,
Thorvaldsens Museum

1/11
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3xyzF

Risø

6/11

koret

Væggerløse - lydstudie

12 +19/12

2pq

København - Handelsbanken +
Meteologisk Institut

20/1

3a

København - Klaptræet

24/1

teater
gruppen

Odense - teaterbesøg

15/1

2y

København - Nationalmuseet +
Roskilde Domkirke

19/2

2pq mu

København - Vor Frue Kirke

21/3

FRIVILLIGE AKTIVITETER PÄ SKOLEN
STUDIETURE.

2/11 - 4/11

2y

Berlin (muren)

2xyzF

Munchen (Teknisk Museum) 9/11 - 11/11

2x

Athen (klassisk kunst)

vinterferien

2u

Athen (klassisk kunst)

vinterferien

GRÆKENLAND

I februar 86 da temperaturerne var på det laveste og da
gene korte i lille Danmark drog 2.u og 2.x til de varmere
egne nærmere betegnet Athen, for i en uge at nyde varmen
og stresse af (?).
Meget kort kan turen beskrives ved, at vi om dagen var
kulturelle, idet 2.u og 2.x i følgeskab med henholdsvis
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Christian Lockert og Bo Bavngaard drog ud og så på de
berømte seværdigheder i og omkring Athen, (x'erne så oven
i købet kunsthistorien repeteret "live"). Aftenen og natten
benyttedes til fortsættelse og udbygning af det sociale
samvær på hotelværelserne, i hotellets bar eller i byen (for
det meste på "stamdiskoteket").

Ugen indeholdt et væld af oplevelser og alt andet end pen
gepungen kunne have klaret mindst en uge mere. Vi kan
varmt anbefale alle klasser at tage på tur sammen - vores
sammenhold fik et stort opsving og vi havde det superskønt
i den uge. Samtidig fik vi en meget bedre kontakt klasser
ne imellem.

At turen var en kæmpe succes kan der ikke være tvivl om
- i 2.x har vi allerede bestilt en rejse til Rom i næste
vinterferie!!!

Rikke Bolding Jensen 2x

STUDIEKREDSE.

Såfremt en elevgruppe og/eller en lærer ønsker at beskæf
tige sig med et emneområde som ligger uden for de
fagområder, som indgår i gymnasiets øvrige undervisning,
kan man oprette studiekredse. Ansøgning om studiekredse
indsendes til fællesudvalget, som suverænt afgør ansøgnin
gens skæbne indenfor gældende budget og lovrammer. Man
kan bemærke "at timetallet for en studiekreds skal ligge
mellem 10 og 20 og at der mindst skal være 10 elever for
at studiekredsen kan oprettes. Vi kan glæde os over inte
ressen og giver i det følgende en kort beskrivelse af af
holdte studiekredse.
Studiekreds i astronomi.

Der har været afholdt en studiekreds i astronomi i forbin
delse med perihelpassagen for Halleys komet. I januar 86
fik nogle af os set den, skønt vi var meget uheldige med

17

vejret i netop den periode. Teoretisk har vi beskæftiget os
med kometer i forbindelse med solsystemets opståen.

Christian Lockert

Studiekreds i data

Efter 30-timers kurset i EDB i l.g føler mange elever i
gymnasiet et behov for at sætte sig grundigere ind i an
vendelsen af datamaskinerne - f.eks. tekstbehandling, grafik
og programmering i forskellige programmeringssprog. Det er
der mulighed for gennem studiekredse, hvor man under læ
rervejledning arbejder med datamaskinerne.
I skoleåret 1985/86 afholdtes en sådan studiekreds - og
såfremt interessen er der, startes en ny studiekreds næste
skoleår.

Torben Hermansen
Studiekreds i keramik

I keramik startede vi med at lære teknikken: centrere (få
leret til at ligge midt på drejeskiven), lave hul og trække
siderne op!

Da vi havde lært det kunne vi selv bestemme hvad vi ville
lave. Der er blevet lavet mange gode ting: urtepotteskjulere, the-kander, youghurtskåle, askebægere o.s.v. Og så
selvfølgelig en hel del krukker af ubestemmelig form!!
Naturligvis er vi ikke blevet keramikere på den korte tid,
men vi har alle forbedret os siden vi startede.
Så derfor kan vi varmt anbefale alle med en lille skaber
trang i sig at tilmelde sig studiekredsen næste år, så vi
kan få oprettet et nyt hold og få nogle hyggelige timer.
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Studiekreds i sikkerhedspolitik

I skoleåret 1985/86 har der været afholdt studiekreds med
FM i emnet sikkerhedspolitik.
Vi har beskæftiget os med internationale forhold som op
rustningen, supermagternes styrkeforhold og atomkrigens
konsekvenser, men også Danmarks forhold er blevet belyst.

Vi har set på traditioner i dansk sikkerhedspolitik, forsva
rets opbygning og alternativer hertil, sammenhængen mellem
sikkerhedspolitik og ulandsbistand, de 572 NATO-raketter,
fredsbevægelser o.m.a. Endvidere har vi benyttet forskellige
aktuelle udsendelser fra radio og tv.

Det er iøvrigt tanken i 1986/87 at gentage studiekredsen
med belysning af helt aktuelle problemstillinger, i fald der
er tilstrækkelig interesse herfor.

Finn Madsen

SPORTSSTÆVNER:

Årets Regionsstævne i Atletik blev afviklet i Maribo, hvor
pigerne vandt deres gruppe. Som følge heraf deltog de i
Finalestævnet i Haderslev, hvor det blev til en hæderlig 6.
plads ud af 11 Finaledeltagere.
Vores to “dr engegrupper klarede sig også hæderligt ved Ma
ribostævnet. I yngste gruppe blev det til en 2. plads, og i
ældste til en 3. plads.
Selvom tiden fra skoleårets start og til stævnernes afvikling
midt og sidst i september er meget kort, har det alligevel
elevernes store interesse, og der er faktisk mange virkelig
gode præstationer. Desværre har vi været noget generende
for den øvrige undervisning ved holdsammensætningerne, der
jo går på tværs af klasserne.
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Et årligt Volleyboldstævne for piger, skulle vi stå som ar
rangør af, og stævnet blev da også kvikt afviklet, med Vor
dingborg som de absolut stærkeste. Men flere af vores
kampe blev meget spændende og vores piger klarede sig
pænt.

Vort
med
løb,
hvor

årlige dulestævne blev traditionen tro en festlig dag,
en lang række konkurrencer i form af boldspil, stafet
lærer - elevvolley, fælles opvarmning, folklore m.m.
samtlige elever og klasser deltog.
N. E. Bertelsen

FRISPORT:

Udover den obligatoriske Idrætsundervisning i gymnasiet og
HF, har eleverne mulighed for at deltage i FRISPORT 1 2 gange om ugen.

Der er tale om Atletik - Volleybold - Aerobic - Badminton
- Basketbold - ligesom der kan være tale om Styrketræning
og Redskabsgymnastik.
Hver fredag morgen kl. 7.00 !!! er der mulighed for svøm
ning i den kommunale Svømmehal.

VEL MØDT TIL FRISPORT.
N. E. Bertelsen

KORET ER GUF

Koret er stedet.
Hvis du synes om kage, the, kaffe, sang og socialt samvær,
så er koret stedet for dig.
Vi øver en gang om ugen ca. 1 time og derefter guffer vi
i os af roulader o.s.v. Hvert år har vi en julekoncert i Skt.
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Nicolai Kirke hvor forældre og elever kommer og hører vo
res smukke klare stemmer. Efter koncerten (og det synes vi
specielt bør fremhæves) er der julefrokost - og den er
SÆRDELES MORSOM. Forårskoncerten er også stedet hvor
vi brillerer med vores sang - og der er også "lidt" hygge
bagefter. Af vores mere professionelle optræden kan næv
nes, at vi har indsunget et bånd med en del af juleevange
liet.

Efter denne lille introduktion i hvad koret laver (der er
MEGET mere) håber vi at koret også vil blive stedet for
DIG.
Signe Jylov 2a

SKOLEKOMEDIE 1986:

Genboerne.

Imodsætning til de seneste år havde man i år valgt at spil
le et klassisk dansk stykke. Det hele begyndte i oktober
1985, hvor en del frivillige elever og en lærer, der både
var iscenesætter og instruktør (Bo Bavngaard) mødtes. Efter
nogen diskussion faldt valget på C. Hostrups kendte stykke
"Genboerne", og efter endnu mere diskussion blev rollerne
fordelt. Ialt ca. 25 skuespillere og 10 andre (suffleuse,
sminkøser og sceneteknikere) hvoraf nogle også havde birol
ler i stykket, begav sig ud i dette projekt. I begyndelsen
gjaldt det selvfølgelig om at lære replikkerne udenad, så
derfor holdt vi udelukkende læseprøver, hvor de små detal
jer og finesser blev "slebet til". Stykket skulle have pre
miere den syvende marts '86. Efter nytår kunne vi omsider
begynde at indøve mimik og fagter på scenen, men det
kneb stadig med at huske replikkerne.

Da "Genboerne" er så kendt som
fleste, der har set stykket, har
telse af, hvordan de forskellige
var så heldige, at stykket gik på

det er, er det klart at de
en nogenlunde fast opfat
skal tale, agere, m.v. Vi
Odense Teater, så vi drog
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alle afsted, så vi bedre kunne forestille os hvordan det
skulle være - eller ikke være. Nu var vi så småt i februar,
og det gik pludselig op for alle, at der ikke var så lang
tid igen. Alle arbejdede så på højtryk, og der var prøver
et par gange om ugen samt week-endprøver. Et par uger
før premieren begyndte en 4 - 5 mennesker at lave kulis
ser, og instruktøren kæmpede en hård kamp for at skaffe
rekvisitter. De sidste par dage inden premieren var alles
nerver på højkant; alle var spændte, nogle nervøse og in
struktøren var nærmest ved at gå ud af sit gode skind, hvis
man lavede en brøler.

At en skolekomedie tager på kræfterne både fysisk og psy
kisk er der ingen tvivl om, men at det er sliddet værd,
tror vi alle var enige om, allerede efter den første opfø
relse. Der var forestilling både fredag og lørdag og des
uden var der om lørdagen blevet arrangeret en ekstraforestilling, til fordel for Amnesty International, det var bare
en skam, at der ikke kom flere tilskuere (ca. 150).

Bjørn Swanstrøm 2a

GYMNASIESKAK.

Er du interesseret i skak? Så kom og vær med i NUC's
skakklub.

Det er lige meget, om du er nybegynder, øvet eller om du
aldrig har spillet skak før, vi skal nok lære dig det! I
klubben spiller vi turneringer og matcher, vi underviser nye
spillere og tager ud og spiller holdkampe mod andre gym
nasier etc.
Er du interesseret, så henvend dig til lærerne Lars Meyer
eller Niels Bo Jørgensen. Skak er slet ikke så svært, som
det ser ud til!
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SKOLEBLADET:

Her på Nakskov Gymnasium/HF har vi et skoleblad som vi
kalder "Jacta est alea". Skolebladet er jo som bekendt elevernes organ, hvor de har chancen for frit at lufte deres
meninger om f.eks. elevrådet, gymnasieforeningen, lærerne,
undervisningen eller de kan skrive digte eller kronikker.
Kort sagt skriv om alt hvad I nu er tilfredse eller utilfred
se med. Dette er hermed en opfordring til alle jer kom
mende l.g'ere om at bruge skolebladet som det det er,
nemlig et sted hvor man kan trykke sin mening ud i pap!

I 1985/86 har eleverne kun i meget ringe grad benyttet sig
af dette tilbud, hvilket har resulteret i, at redaktionen har
måtte skrive langt de fleste indlæg selv, for overhovedet at
få trykt et skoleblad.
Der er masser at skrive om, bare start med det samme!

Jacob Fogh 2a

OPERATION DAGSVÆRK

I skoleåret 1984/85 blev der afholdt Nordisk Operation
Dagsværk, som var et fællesnordisk ungdomsprojekt, hvor
gymnasie- og hf-elever gik ud og arbejdede en dag til for
del for sydafrikanske flygtninge i Tanzania og Zimbabwe.
Danmark opnåede at indsamle 5,6 mio. kr. ind. For NUC's
vedkommende, ca. 39.000 kr.
I skoleåret 86/87 bliver der igen afholdt dagsværk. Denne
gang går pengene til Nicaragua, nærmere betegnet til sko
lebyggeri og undervisningsmaterialer. Der forelå to forslag,
Namibia og Nicaragua, men på LAK og DGS' landsmøder
stemte flertallet for Nicaragua. Operation Dagsværk løber
af stablen d. 6. november 1986.
Det er spændende at være med til at arrangere Dagsværk,
men også sjovt at deltage. Man tjener penge ved at arbej
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de en dag, lave gadeaktiviteter, auktioner o.s.v. - og det
hele går til et godt formål. Slut op omkring Operation
Dagsværk 6. november 1986!

Karen Gade Petersen 2p

»Hvorledes styres skolen - hvem bestemmer hvad?«

Regering og
Folketing

DIREKTORATET FOR
GYMNASIESKOLERNE OG HF
- bestemmelser om pensum,
grenvalg og eksamen
- udfærdiger eksamensopgaver
- bestemmer, hvilke fag eleverne skal
op i
- godkender forsog, time- og
fagfordeling

Storstrøms Amtsråd

SKOLERÅDET

- formidler samarbejde
mellem skole og hjem
- skal hores i forskellige
forhold vedr. skolen
- ordensregler

Nakskov Gymnasium
Omgivende samfund

Indenfor skolen

REKTOR
- har den daglige ledelse
af skolen
- er ansvarlig for at
gældende bestemmelser
overholdes

FÆLLESUDVALGET
- træffer afgørelse
om fællestimer,
emneuge, studiekredse
m.v..

Lærere og
elever i
klasserne
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afholder udgifter til:
- undervisningsmateriale og
inventar
- lonninger
- ombygninger
- nybygninger
- ansætter lærere
(formelt)

Omgivende samfund
Indenfor skolen

Det kan godt være en vanskelig opgave at finde ud af,
hvem der bestemmer hvad ved et gymnasium. Reglerne her
om er komplicerede og mangfoldige. Nedenstående må der
for kun opfattes som et forsøg på at give en oversigt:
REKTOR

er den pædagogiske og administrative leder. Men ved siden
af, over og under rektor, findes en række råd og udvalg,
som i en række sager enten har afgørelsen eller skal råd
spørges, før rektor eller anden myndighed træffer endelig
afgørelse.
DIREKTORATET FOR GYMNASIESKOLERNE OG HF

der hører under undervisningenministeriet, er ansvarlig for,
at undervisningen, time- og fagfordelingen, grendelingen og
eksamen forløber tilfredsstillende og korrekt. Dette sker
ved, at hvert fag har en bekendtgørelse om, hvad der skal
undervises i, og hvordan eksamen skal foregå. Direktoratet
udarbejder ligeledes en landsdækkende eksamensplan og udfærdiger skriftlige eksamensopgaver. På denne måde sikres
et ensartet niveau over hele landet. Lærerne er - via rek
tor - ansvarlige overfor Direktoratet med hensyn til, at
undervisningens niveau og omfang er i overensstemmelse
med gældende regler.
STORSTRØMS AMTSRÅD.

Amterne - for Nakskov Gymnasiums vedkommende Stor
strøms Amt - skal sikre, at de fornødne gymnasier og HFkurser er til stede for at imødekomme behovet (antallet af
elever og kursister). Storstrøms Amt står således for afhol
delsen af drifts- og anlægsudgifter på amtets gymnasier
d.v.s. udgifter til reparationer og vedligeholdelse, ny- og
ombygninger, inventar, undervisningsmateriale (bøger, kopie
ring, apparater mv.) og lønninger. Amtet ansætter også læ
rerne, dog efter rektors indstilling.
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SKOLERÅDET

består af et medlem valgt af amtsrådet, to medlemmer
valgt af og blandt skolens forældre, rektor, lærerrådsfor
manden, en lærer, 2 elever valgt af og blandt eleverne (den
ene elev skal være HF-studerende) samt en repræsentant
for TAP-gruppen. Blandt skolerådets opgaver kan nævnes:
Det skal formidle samarbejdet mellem skole og hjem. Det
skal godkende den ugentlige arbejdsplan og ordensregler.
Det behandler skolens budget og kan i nogle sager overtage
amtets besluttende myndighed i økonomiske spørgsmål.
LÆRERFORSAMLINGEN

behandler forhold omkring elevernes faglige standpunkt og
arbejdsbyrde.
LÆRERRÅDET

rådgiver rektor (høres) f.eks. om disciplinære foranstalt
ninger, principper for ekskursioner, time- og fagfordeling,
skolens budget. Lærerrådet træffer beslutninger (indstiller)
bl.a. om anskaffelse af undervisningsmidler og større inven
targenstande, om fordeling af flidspræmier. Lærerrådet skal
vedtage den ugentlige arbejdsplan før behandling i skolerå
det, og det skal vedtage introduktionsdage og temadage,
før disse ting kan behandles i fællesudvalget. Lærerrådet
kan nedsætte udvalg til behandling af særlige sager.
FÆLLESUDVALGET

består af rektor, lærerrådsformanden, 3 lærere, elevråds
formanden og 3 elever valgt af elevrådet. Fællesudvalget
træffer afgørelser indenfor de økonomiske rammer om in
troduktionsdage og tema dage (hvis der foreligger forslag
herom fra lærerrådet), om fællestimer og
studiekredse.
Fællesudvalget træffer beslutninger om elevfaciliteter, sko
lefester, skolekomedie og sportsstævner og lignende fritids
aktiviteter og fællesarrangementer. Fællesudvalget laver
forslag til ordensregler, som skal godkendes af skolerådet.
Specielt til at planlægge fællestimerne har fællesudvalget
nedsat et fællestimeudvalg.
ELEVRÅDET

skal varetage elevernes interesse overfor skolen og de
amtskommunale myndigheder. Det får til dette arbejde stil

26

let faciliteter (kontor) og et vist beløb til rådighed. Se iøvrigt artikel om elevrådsarbejdet andetsteds i dette skrift.
I fald du er interesseret i nærmere at stifte bekendtskab
med gymnasiets styrelsesforhold, kan du bede skolens ad
ministration være dig behjælpelig med at finde relevante
love, bekendtgørelser og cirkulærer frem.

Kjellberg Christensen/Lars Boye Petersen

FORTEGNELSE OVER DIVERSE JOBS:

Rektor:
Studievejledning HF:
Studievejledning gymnasiet:
Administrativ inspektion:

Kjellberg Christensen
Finn Madsen
Claus Clausen
Kirsten Greve
Lars Boye Petersen
Bo Bavngaard
John Povlsen

Boginspektion:

Henning Johansen

Indre inspektion
(AV-udstyr):

Kjeld Vej bjerg

Skemalægger:

N. P. Skov-Larsen

Datavejledere:

H.C. Højbjerg Hansen
Torben Hermansen

Samlingsbestyrere:
Biblioteket:
Geografi:
Biologi:
Fysik:
Kemi:

Elsebeth Post
Henning Johansen
Kjeld Vej bjerg
Christian Lockert
Mogens Vestergaard

Dataanlæg:
Sproglaboratorium:

Kjellberg Christensen
H.C. Højbjerg Hansen
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ELEVORGANISATIONER
ELEVRÅDET

Elevrådet består af en repræsentant fra hver klasse. Udover
repræsentanterne bliver der også fra hver klasse valgt en
suppleant, som er forpligtet til at møde op i tilfælde af,
at elevrådsrepræsentanten er forhindret. Elevrådet består af
en bestyrelse, som fra starten bliver demokratisk valgt. Der
vælges en formand, næstformand, sekretær og en kasserer.
Det er bestyrelsens opgave at udsende dagsordner.
I skoleåret 1985/86 blev der holdt elevrådsmøder næsten
hver uge, men i tilfælde af, at der var et spørgsmål af
særlig vigtig karakter, kom debatten til at forløbe over 2
møder. Vores største problem i skoleåret 85/86, var en lidt
for ringe fremmøde tendens. Vi har prøvet at fordele opga
verne til flere personer, så det ikke er de samme hver
gang, og dette har vi haft gode erfaringer med. Målet i
fremtiden må være, at diskussionerne skal helt ud til de
respektive klasser og ikke kun til elevrådet. Allerede fra
starten af skoleåret må det i bestyrelsen fastlægges, hvor
dan denne skal arbejde, så hvert bestyrelsesmedlem har
mindst en opgave at tage ansvaret for.
Elevrådsarbejdet er spændende, hvis man ellers er interes
seret nok og gerne vil bruge lidt af sin tid. Hvis I er util
fredse med noget på skolen, så få det op i elevrådet og få
startet en god debat. Lad være med at forvente, at andre
gør tingene for jer!

Karen Gade Petersen 2p

ELEVORGANISATIONER

DGS - Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
GLO - Gymnasieelevernes Landsorganisation
LAK - Landssammenslutningen af kursusstuderende
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Disse 3 organisationer fungerer nærmest som en fagfor
ening. De har til opgave at forbedre elevernes vilkår. I
skoleåret 85/86 har Nakskov Gymnasium/HF kun været til
sluttet LAK. Vi havde afstemning på skolen både med LAK
og DGS, men kun LAK var der flertal for. Der findes in
gen aktive GLO'ere på NUC. LAK og DGS har efterhånden
et nært samarbejde. De arrangerer bl.a. fælles debatter,
kampagner og Operation Dagsværk. Elevrådet burde bruge
de ressourcer, der er til rådighed hos de 3 organisationer.
Er du interesseret i fagligt arbejde og i at arrangere for
skellige ting, så bliv aktiv i LAK, DGS eller GLO. Det er
virkelig spændende og du lærer en masse ting selv, udover
at du hele tiden kan følge med i udviklingen indenfor gym
nasiet og HF området!

Karen Gade Petersen 2p

GYMNASIEFORENINGEN

Gymnasieforeningens primære arbejde har bestået i at plan
lægge og arrangere fester på NUC. Men gymnasieforenin
gens kapital har i skoleåret 1985/86 været forsvindende lil
le (vi startede med 200 kr.), så vi vidste, at begyndelsen
ville blive svær. Vi bestræbte os dog på at arrangere nogle
gode fester, men tilslutningen til festerne har været lille,
og overskuddene har været små. Selvom pengemidlerne har
været små, har vi* dog haft bands til nogle af festerne.

Det har dog ikke været gymnasieforeningen alene, som har
arrangeret festerne. Traditionelle fester som komediefesten
og forårskoncerten, er planlagt af skolen, men gymnasiefor
eningen har stået for det praktiske også til disse fester.
Gymnasieforeningen indgik også et samarbejde med 3.g'erne, hvor vores opgave var at sørge for det praktiske og
økonomiske til deres lærer- og elevfest, mens de selv stod
for arrangementet.
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Gymnasieforeningens bestyrelse består af 13 medlemmer
som bliver valgt ved den halvårlige generalforsamling.
Kenneth Johansen ly

ELEVFACILITETER OG REGLER
Kantine: I centrets kantine foregår al spisning. Man kan

her købe varm eller kold mad og drikkevarer til særdeles
rimelige priser. Kantinen har åbent kl. 7.30-8.00 og deref
ter kl. 8.30-13.50. Uden for åbningstiderne kan man benyt
te kaffe- og andre automater, som er opstillet i kantinens
bageste afsnit. I kantinen er der selvbetjening. Det indebæ
rer naturligvis, at man selv placerer brugt service i dertil
opstillede stativer.
Elevlokale: Til fri afbenyttelse i frikvarter og mellemtimer
er der i kælderetagen indrettet et elevlokale. Der er
opstillet bordtennisborde, men øvrige rekvisitter må man
selv medbringe. Her er også faciliteter til teater og musik.
Elevlokalet benyttes desuden som festlokale.

Arbejdspladser: De 3 faggruppeområder rummer hver et
fællesareal med et stort antal gode arbejdspladser og et
fagbibliotek. Her kan man udnytte mellemtimer eller
tog/busventetider. Der er også anbragt skrivemaskiner, som
står til elevernes disposition f.eks. i forbindelse med opga
veskrivning.
Elevtelefoner: Ved indgangen til hvert faggruppeområde er
der opsat automattelefoner til brug for eleverne.

EDB-anlæg: Uddannelsescentret råder over et veludstyret

EDB-anlæg. Det er til fri afbenyttelse for skolen elever i
centrets åbningstid. Dog må enkeltbenyttelse vige for brug
af anlægget til undervisning.
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Elevrådslokale: Elevrådet har sit eget mødelokale, som er

udstyret med almindelige kontorfaciliteter.
Kopiering: I det omfang elevrådet har brug for at få
mangfoldiggjort materiale, sker det ved henvendelse til
kontoret. Har skolens elever brug for i et fag at få mate
riale kopieret, foregår det via den pågældende faglærer.
ADMINISTRATIONENS ÅBNINGSTID

Skolens administration er normalt åben i tidsrummet kl.
8.00 til kl. 16.00 på skoledage. Man kommer i forbindelse
med administrationen ved at henvende sig ved skranken i
administrationsafsnittet. Her bliver man enten ekspederet
straks, eller man får aftalt tid for et møde med den per
son, man ønsker at tale med.

Lisbeth Faurum
MEDDELELSER

Hver enkelt klasse har et postrum, hvor faglærere og admi
nistration kan anbringe opgaver, undervisningsmateriale og
meddelelser til klassen eller enkelte elever. Det er derfor
vigtigt at tømme postrummet regelmæssigt - helst flere
gange om dagen.

Klassernes postrum er placeret som følger: HF har sine i
afsnit 3, de sproglige klasser deres i afsnit 4 og matemati
kernes er i afsnit 2.
Skemaændringer, fællestimer o.s.v. annonceres normalt på
elevopslagstavlerne, der altså også dagligt skal studeres.
Lisbeth Faurum
FORSØMMELSER

Mødepligt er betingelsen for, at ikke samtlige elever skal
til eksamen i fuldt pensum i alle fag. Derfor skal forsøm
melser registreres. Er der for mange forsømmelser kan Di
rektoratet enten bortvise eleven eller overføre vedkommen-
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de til "selvstuderende" status. Kun meget selvstændige og
energiske elever har succes som selvstuderende. Før rektor
indstiller eleven til bortvisning/selvstudium skal der gives
to advarsler.
Naturligvis kan ikke alle forsømmelser undgås, så det er
afgjort i elevens interesse, at lovlige forsømmelser ikke
opfattes forkert. Det henstilles derfor kraftigt, at man om
gående underretter kontoret ved fravær. Dette gøres nor
malt telefonisk, og der skal så afleveres en skriftlig
forklaring på forsømmelsen, når eleven kommer igen. Husk
at kun elever, som er fyldt 18 år, selv kan underskrive så
danne forsømmelsessedler.
Ingen elev må, uanset årsag, forlade undervisningen i utide
uden først personligt at have givet besked til kontoret.

Eventuel fritagelse for undervisning, gives af rektor efter
skriftlig ansøgning. Husk at aflevere ansøgningen til konto
ret i god tid.

Det er klart, at selv sygdom ikke giver ret til ubegrænset
fravær. Men der er ingen fast maksimumsgrænse for tilladte
forsømmelser, og pjækkeri vil hurtigere udløse sanktion.
Man bedes bemærke, at også manglende aflevering af
skriftlige opgaver tæller som forsømmelse, samt at skolens
ferieplan også gælder i februar og marts.
Bo Bavngaard

SKEMAÆNDRINGER.

Skemaændringer bekendtgøres ved opslag på opslagstavlerne
ved indgangen til de enkelte faggruppeafsnit. Eleverne har
PLIGT til at orientere sig om eventuelle skemaændringer
ved ankomsten til skolen, i det første frikvarter og ved un
dervisningstidens ophør.
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Eventuelle tvivlsspørgsmål afklares ved henvendelse i admi
nistrationen til JP.
GLEMTE SAGER

Større genstande efterlyses ved henvendelse på pedelkonto
ret, mens punge, nøgler og lignende efterlyses på kontoret.
Vi anbefaler eleverne at passe godt på værdigenstande, idet
skolen ikke har tyveriforsikring og vi desværre har måttet
konstatere en del tyverier i centret sidste skoleår. Man bør
med andre ord ikke lade værdigenstande ligge i frakkelom
mer o. lign. Vær opmærksom på, at eleverne er erstatnings
pligtige m.h.t. den skade, de måtte forvolde på skolens
ejendom. Skolen yder en erstatning på max. 2/3 af nyværdi
af beklædningsgenstande og briller, såfremt genstandene ødelægges i en undervisningssituation. Får man genstande
ødelagt, må man straks henvende sig på skolens kontor.

John Povlsen

ORDENSREGLER

En behagelig og afslappet atmosfære på Nakskov Gymnasi
um i Nakskov Uddannelsescenter kommer kun, når alle
medvirker til det. Det følgende forklarer lidt om, hvordan
centret fungerer:
Først og fremmest må alle elever vise hensyn til hinanden
og bruge husets indretninger efter deres hensigt. Vi må po
intere at stolene i centret ødelægges, når man vipper på
dem. Desuden må hynder ikke fjernes fra sofaer m.v. Alle
er med til at holde centret hyggeligt og pænt - kast der
for papir, cigaretstumper m.v. i de dertil indrettede papir
kurve og askebægre. Klasserne sørger hver især for, at be
nyttede 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
eller til vores pedel.
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Kantinen er baseret på selv betjening. Derfor må du selv
anbringe servicet i stativerne, når du har spist. Al spisning
foregår i kantinen.
Du må ryge overalt, hvor der står askebægre - men IKKE i
klasselokalerne.

Dit overtøj hænger du i garderoberne ved indgangen til
hvert afsnit. Men lad være med at efterlade penge eller
andre værdigenstande, hverken i frakkelommerne, i gardero
ben eller i tasken i lokalerne. Skolen kan ikke påtage sig
noget ansvar for bortkomne ting.

Cykel eller knallert kan du stille i det overdækkede område
ved indgangen fra Liljevej eller ved indgangen fra Blegen.
Syd for centret med indkørsel ad Søvej skal biler, motor
cykler og knallerter parkeres i de afmærkede felter på
parkeringspladsen; cykler anbringes i stativerne.
Der er opstillet automattelefoner til brug for eleverne ved
indgangen til hvert faggruppeområde.
I kælderen er der indrettet et elevrum med bordtennis bor
de. Rummet er til fri afbenyttelse, men selvfølgelig skal du
huske at rydde op efter dig, inden du går - de næste, der
kommer, skal jo også have det rart. Du kommer ned til lo
kalet ad trappen til kælderen ud for sprogafsnittet. Man
må selv sørge for bats og bolde.

Elevrådslokalet (4-46) er til rådighed for medlemmer af
skolernes elevråd.
01, vin og spiritus må du kun drikke i centret ved særlige
arrangementer, som den enkelte skole afholder. Du må ger
ne spille kort, hvor det ikke generer arbejdet, men ikke om
penge.
John Povlsen
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BIBLIOTEKET

Nakskov Gymnasiums bibliotek omfatter ca. 20.000 bind,
der står opstillet i faggruppeafsnittene 2, 3 og 4. Derud
over abonnerer biblioteket på et udvalg af de landsdækken
de aviser; disse er fremlagt i afsnit 3.

Bøgerne er opstillet og registreret efter samme system som
på folkebibliotekerne.
Alle elever og lærere har ret til at benytte biblioteket.
Det er imidlertid ikke et udlånsbibliotek, hvilket vil sige,
at bøgerne ikke må fjernes fra faggruppeafsnittene. Hjem
lån af bøger foregår fortrinsvis via Nakskov Bibliotek og
eventuelle afvigelser fra dette princip kan kun ske efter
aftale med faglæreren eller bibliotekaren.

På Nakskov Bibliotek er en studielæsesal til brug for elever
på NUC i bibliotekets åbningstid. Bøger, der skal bruges i
længere tid til opgaver kan opstilles der efter aftale med
centerbibliotekaren.
Alle 1. års-elever får 2 lektioner i biblioteksbenyttelse i
løbet af de første skoleår ved centerbibliotekaren, der i
øvrigt hjælper med at finde supplerende litteratur til opga
ver, stile, specialer m.v.
Træffetid: mandag - fredag

kl. 11-12 i afsnit 3
kl. 13-15 Nakskov Bibliotek
Bente E. Knudsen

BØGER OG PAPIR.

Da undervisningen i gymnasiet og HF er gratis, stiller sko
len undervisningsmidler til rådighed. Dette foregår i praksis
på den måde, at eleven låner bøgerne af skolen og med sin
underskrift kvitterer for modtagelsen. Da man hæfter for
de lånte bøger, bør disse forsynes med beskyttelsesbind,
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navn og klasse. I tilfælde af bortkomst eller beskadigelse
påhviler det låneren at erstatte bogen, og det er her nyan
skaffelsesprisen, der opkræves. Understregning og tilskriv
ning er forbudt; i stedet stiller skolen et antal notesblokke
og plastmapper til rådighed. Disse udleveres ved skoleårets
start og er beregnet til dækning af et helt års forbrug.
Hvis det udleverede papir ikke slår til, må man selv an
skaffe det manglende.

Der udleveres regnemaskine til alle elever. Batterier og de
fekte maskiner udskiftes i det første halve år, derefter må
man selv sørge for, at maskinen virker. Nye lommeregnere
sælges i bogdepotet til rimelige priser.

Eventuelle problemer vedrørende bogudlån kan sandsynligvis
løses ved henvendelse i bogekspeditionen, hvis åbningstid
bekendtgøres ved opslag.
Henning Johansen

STUDIEFORHOLD OG STUDIEVEJLEDNING
STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET

Til hver klasse er knyttet en studievejleder, der følger
klassen under det 3-årige studieforløb.
En af studievejlederens opgaver er at give kollektiv vejled
ning. Således gives i l.g orientering i studieteknik ved sko
leårets begyndelse, og i februar - marts arrangeres grenvalgsorientering i forbindelse med overgangen fra l.g til
2.g. I 2.g giver studievej lederne erhvervsorientering, som
afrundes i 3.g med en sidste vejledning omkring uddannel
ses- og erhvervsvalget efter endt eksamen. Herunder arran
geres hvert år et kursus i jobsøgning og et studieoriente
rende møde, hvor repræsentanter fra såvel længerevarende
som korterevarende uddannelser fortæller om de respektive
udannelses- og erhvervsmuligheder.
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Studievej ledernes vigtigste opgave er imidlertid at give in
dividuel bistand. Eleverne kan henvende sig til studievej le
derne med problemer af såvel faglig, økonomisk som per
sonlig karakter. Det er naturligvis ikke alle problemer, vi
kan løse, men det er vores opgave at hjælpe den enkelte
så vidt muligt.
Det kan være vanskeligt for os at finde frem til den
enkeltes eventuelle problemer, idet studievejlederen ikke
altid er lærer for de klasser han/hun er tilknyttet. Derfor
opfordrer vi alle, der har brug for os, til selv at henvende
sig til os.
Vi har fast kontortid i lokale 263/264, så der vil altid væ
re en studievejleder til disposition.
Studievejlederne i gymnasiet er Claus Clausen, Kirsten
Greve og Lars Boye Petersen.

Claus P. E. Clausen

STUDIEVEJLEDNING VED HF

Studievejiedernes vigtigste opgave er at yde individuel bi
stand til den enkelte studerende. Det kan ske i forbindelse
med de problemer af økonomisk, faglig, social, eller
personlig art, som måtte opstå i studieforløbet. Herudover
yder studievejlederen kollektiv vejledning i de situationer,
hvor alle studerende skal have informationer f.eks. om de
økonomiske støttemuligheder, tilvalgssystemets opbygning og
dets almindelige konsekvenser samt i forbindelse med de
studerendes erhvervs- og studievalg efter HF.
Studievejlederen for HF, Finn Madsen, træffes i lokale 265,
tlf. 922000 (lokal 225).

Finn Madsen
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SPECIALUNDER VISNING/STØTTEUNDER VISNING.

A. Læse- og stavevanskeligheder. Handicaps.

Hvis man har et handicap, der gør, at man ikke får til
strækkeligt ud af undervisningen, det kan være f.eks. ord
blindhed eller et fysisk handicap, er det naturligvis vigtigt,
at sagen hurtigt tages op, så en afhjælpning af problemet
kan iværksættes, før man f.eks. kommer alt for langt bag
efter. Dertil kommer at man i nogle tilfælde skal søge om
lempelser ved eksamen allerede i løbet af efteråret i
l.g/l.hf. Derfor er det i ens egen interesse hurtigt at gøre
studievejleder eller faglærer opmærksom på eventuelle pro
blemer. Og derfor har vi de senere år foretaget en lille
stave- og læseprøve tidligt i l.g/l.hf.
For elever med læse-og stavevanskeligheder arrangerer sko
len specialundervisning. Denne undervisning søges lagt, så
den passer til den enkelte elevs skema; og omfang og in
tensitet søges afpasset den enkelte elevs behov.
For elever med fysiske handicaps kan etableres særlig støt
teundervisning og studievejlederen hjælper med at
fremskaffe de nødvendige hjælpemidler.
B. Støtteundervisning i gymnasiet.

Skolen kan i et mindre omfang etablere støtteundervisning
for elever med afgrænsede mangler i de faglige forkundska
ber (f.eks. i matematik).

Det skal i den forbindelse kraftigt understreges, at hvis
man har særlige vanskeligheder i et enkelt fag, bør man
søge hjælp hos sin faglærer (evt. studievejleder). Og hvis en
eller anden form for støtte iværksættes, bør det ske i sam
arbejde med faglæreren, ellers gør støtten erfaringsmæssigt
mere skade end gavn.
C. Støtteundervisning for HF-kursister

Støtteundervisning kan gives i fællesfagene matematik, eng
elsk og tysk med 15 timer i hvert fag, og det er faglære
ren, der indstiller til rektor om igangsættelse af undervis
ningen. Støtteundervisningen kan gives til kursister, der
skønnes at have en afgrænset mangel i deres forkundskaber.
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En fjern afgangseksamen vil være en karakteristisk begrun
delse for deltagelse i støtteundervisning. Derimod er det
ikke tanken, at alle svagt funderende studerende skal have
ekstra undervisning.
Da støtteundervisning skal afvikles inden udgangen af 1.
semester, er det nødvendigt, at et evt. behov konstateres
snarest efter undervisningens begyndelse.
Lars Boye Petersen

ØKONOMISKE
PÄ HF:

STØTTEMULIGHEDER

I

GYMNASIET OG

1. Elever og kursister under 18 år.

Støtten kaldes ungdomsydelse og er et
de. Ydelsen, der udbetales til familien
selv, er afhængig af socialindkomsten
indtægt. Yderligere oplysninger fås hos

kommunalt anliggen
og ikke til den unge
og den unges egen
kommunen.

2. Elever og kursister over 18 år.

Støtten kaldes "Statens Uddannelsesstøtte" og er et stats
ligt anliggende. Den består af a) stipendier, som ikke skal
tilbagebetales, b) statslån og c) statsgaranti for lån i bank
og sparekasse. Lånet forrentes også i uddannelsestiden.

Detailoplysninger om støttemuligheder over "Statens Uddan
nelsesstøtte" (SU) findes i pjecen "Støttemuligheder
1986/87", som fås på skolens kontor, hvor ansøgningsskema
også kan afhentes efter skoleårets begyndelse, hvis det ik
ke allerede er udleveret.
3. Befordringsgodtgørelse

Der ydes fuld dækning for befordring med offentligt trans
portmiddel, når strækningen fra bopæl til skole og tilbage
igen er 22 km eller derover. Ansøgningsskema fås på sko-
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lens kontor fra 1. skoledag (eller ved bopælsændring) og
skal afleveres til transportselskabet. De nye 1. klasser vil
normalt have modtaget skemaet i juni måned.
4. Elevfonden

Ved Nakskov Gymnasium er oprettet en elevfond, hvis mid
ler kan anvendes på flg. måder:
a) Tilskud til gennerelt elevarbejde på skolen.
b) Tilskud kan ydes til arrangementer, som økonomisk ik
ke kan bæres af enkeltgrupper på Nakskov Gymnasium.
c) Rentefri lån kan ydes til elever og kursister med akut
te økonomiske problemer.
d) Tilskud kan ydes til enkelte elevers deltagelse i
studieture arrangeret for klassen på Nakskov Gymnasi
um.
Henvendelse vedrørende midler i elevfonden sker til rektor,
der sørger for viderebehandling af ansøgningen.

Finn Madsen

eksamen,

Årsprøver,

karaktergivning.

A. Gymnasiet.

Eksamen: Det år, et fag afsluttes, kan der holdes eksamen
i faget (bortset fra idræt, musik og formning). Hvorvidt en
klasse skal til eksamen i et fag eller ej, afgøres af Direk
toratet for gymnasieskolerne og HF. Ialt består en studen
tereksamen af 6 mundtlige og 4 skriftlige eksaminer. De
skriftlige eksaminer ligger alle efter 3.g.

Reeksamination: I fag, der afsluttes efter 1. eller 2.g, kan
man komme til reeksamination, hvis man til prøven får 00
eller 03, og i årskarakter har 5 eller derover. Endvidere
kan man forlange at komme til eksamen i et fag, der af
sluttes efter 1. eller 2.g såfremt det ikke udtages til prø
ve, og man har fået en årskarakter på 00 eller 03.
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Årsprøver: Efter 1. og 2.g afholdes der dels skriftlige års
prøver dels enkelte mundtlige årsprøver i fag, der ikke af
sluttes. Prøvefag prioriteres af de enkelte klasser (hold) i
samarbejde med faglæreren. Ved afslutningen af 1. og 2.g
afholdes et lærerforsamlingsmøde, hvor lærerne drøfter de
enkelte elever med henblik på oprykning/ikke oprykning
(herunder evt. råd om at gå ud). Såfremt der er betænke
ligheder vedrørende oprykning meddeles dette til elever og
forældre, som træffer beslutningen vedrørende det videre
skoleforløb.

Karaktergivning: 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 folke
skolen, vil de fleste elever opleve, at de falder i karak
terer, når de går fra folkeskolen over i gymnasiet.

I december måned gives der standpunktskarakterer i alle
fag bortset fra musik, formning og idræt. Disse karakterer
skal kun tjene til at oplyse eleven og hjemmet om det
faglige standpunkt. Karaktergivningen følges op af et for
ældremøde, hvor forældre og elever har lejlighed til at
drøfte situationen med den enkelte lærer.
I marts gives standpunktskarakterer i afsluttende fag for at
give eleverne bedre mulighed for at bedømme sig selv. Ved
årets afslutning gives årskarakterer. Den årskarakter, der
gives det år faget er afsluttet, kommer til at stå på stu
dentereksamensbeviset. Det gælder altså for eksempel års
karakteren i matematik efter 2.g for de sprogliges ved
kommende, i engelsk/tysk efter l.g for matematikeres ved
kommende og i kemi for teknologilinien.

Det endelige studentereksamensresultat udregnes på følgen
de måde:
I de eksamensfag (dvs. alle fag bortset fra idræt, formning
og musik), hvor der ikke bliver afholdt eksamen, bliver års
karakteren overført og tæller også som eksamenskarakter.
Man udregner først gennemsnittet af samtlige årskarakte
rer, derefter gennemsnittet af eksamenskarakterer og over
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førte årskarakterer. Hvert af disse to gennemsnit skal være
mindst 5,5, og hver af de to rækker karakterer skal opfyl
de kravet om, at summen af de to laveste karakterer plus
gennemsnittet af resten af karaktererne skal være mindst
13 (13-reglen). Til sidst udregnes gennemsnittet af de to
gennemsnit. Dette tal er det endelige eksamensresultat, der
danner bedømmelsesgrundlaget ved optagelse på de videre
gående uddannelser.
B. HF.

Den anvendte karakterskala er den samme som for gymna
siets vedkommede. I HF findes ingen standpunkts- og års
karakterer. Til gengæld afsluttes alle fag med eksamen. For
at bestå eksamen skal gennemsnittet af eksamenskarakte
rerne være over 5,5 og 13-reglen skal være opfyldt (se
ovenfor). Desuden skal der være et tilstrækkeligt antal til
valgspoint (20). Der gives altså ikke faste, regelmæssige
vurderinger af kursistens standpunkt, men den enkelte kur
sist kan bede sine lærere om en vurdering af sit standpunkt
og har så krav på at få det.

Reeksamination: I l.hf er der mulighed for allerede efter
sommerferien at indstille sig til en prøve i et afsluttende
fag, såfremt man enten har opnået fagkarakteren 00 eller
03 ved den pågældende prøve. Hvis man efter 2.hf ikke har
bestået sin eksamen, har man ret til reeksamination umid
delbart efter sommerferien i alle sine fag, og man vælger
selv hvilke (gerne efter samråd med studievejlederen). End
videre kan man uanset sin karakter gå om i et fag i den
efterfølgende eksamenstermin; dette er en art kompensation
for de manglende årskarakterer og forhindrer at HF-eksamen bliver et brutalt knald eller fald. Man kan dog højest
indstille sig 3 gange til eksamen i samme fag. Man skal
endvidere være opmærksom på, at man ved omgængereksa
men skal op i fuldt pensum fra august 1986 at regne.
Lars Boye Petersen/John Povlsen
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FRITAGELSE FOR UNDERVISNING I IDRÆT.

I følge det nye cirkulære om fritagelse for idrætsundervis
ningen i gymnasiet og på kursus til højere forberedelsesek
samen af 20. november 1985 gælder flg.:

1.
2.
3.

4.

5.

Eleverne deltager i idrætsundervisningen i det omfang
og på de områder, deres konstitution og eventuelle
skader muliggør.
Eleverne kan helt eller delvis fritages for fysisk
aktivitet - periodisk eller i sammenhængende tidsrum hvis helbredsmæssige grunde taler derfor.
I tilfælde, hvor hindringen for fysisk aktivitet er umid
delbart indlysende, kræves ikke dokumentation.
I alle andre tilfælde gives fritagelse kun på grundlag
af lægeattest.
Lægeattesten skal angive fritagelsens årsag, omfang og
varighed.
Lægeattesten afleveres til idrætslæreren og opbevares
hos rektor, der indsender den til Undervisningsministe
riet, Direktoratet for gymnasieskolerne og HF, sammen
med indberetningerne i maj måned.
Udgiften til lægeattesten afholdes af eleven.
Dette cirkulære træder for så vidt angår gymnasiet og
kursus til højere forberedelseseksamen i stedet for Un
dervisningsministeriets cirkulære af 29. marts 1974 om
fritagelse for deltagelse i legemsøvelser/idræt.

Marlene Lyngstorp

FRITAGELSE FOR UNDERVISNING I RELIGION.

Elever/kursister, der tilhører et trossamfund uden for Fol
kekirken, fritages efter anmodning for at deltage i under
visning i religion. Er eleven undergivet forældremyndighed,
kan fritagelse kun ske med samtykke af dennes indehaver.

Trossamfund uden for Folkekirken er f. eks. Det romersk
katolske Trossamfund, Frelsens Hær og Jehovas Vidner.
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Fritagelse bevilges af rektor efter ansøgning senest den 15.
august i det skole-/kursusår, hvor undervisningen i faget
religion påbegyndes (gymnasiet normalt i 2.g, HF i 2. kur
susklasse).

Gymnasieelever, der er fritaget for undervisning i religion,
vil komme til afsluttende eksamen i et andet fag, såfremt
faget religion udtrækkes til studentereksamen.
N.P. Skov-Larsen

FORÆLDREMØDER.

Forældremøder og forældresamarbejdet planlægges i samar
bejde med skolerådet. Selvom det hedder forældremøde, ser
vi helst, at eleverne deltager.

I august afholdes et møde for forældre og elever i de nye
1. klasser. Formålet med dette møde er, at forældrene kan
få et indtryk af elevernes nye arbejdsplads, og derfor vil
der blive orienteret om skolens arbejde og organisation, og
der vil være lejlighed til at overvære eksempler på under
visning i forskellige fag. Endvidere vil det være muligt at
se skolens udstyr og lokaler.
Mødet afsluttes med et arrangement i kantinen, hvor man
samles klassevis, forældre, elever og nogle af klassens
lærere.

I december i forbindelse med karaktergivningen i gymnasiet
er der forældremøde/forældrekonsultationer. Det vil efter
eget valg være muligt at drøfte med elevens faglærere,
hvordan arbejdet skrider frem. Endvidere er der specielt
for førsteklasserne og deres forældre et foredrag om
karaktergivningen i gymnasiet.

Kjellberg Christensen
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PERSONALIA

Den 31. juli 1985 gik lektor Richart Olesen på pension efter 29 års ansættelse ved Nakskov Gymnasium.

Den 1. august ansattes en ny kollega, adjunkt Søren Lune
Nielsen. Desuden har i skoleåret 1985/86 to andre lærere
været ansat nemlig adjunkt Henrik Feld, der har været års
vikar og adjunkt Karen Hjerrild, der har været ansat i en
kvotastilling.
Den 7. marts havde lektor N.E. Bertelsen 25 års jubilæum,
og adjunkterne Carl Ole Olsen og N. E. Hartmann er pr. 1.
februar blevet lektorer. En tilsvarende udvikling sker pr. 1.
juli for adjunkterne Lone Povlsen og Kjeld Vej bjerg.

Bo Bavngaard
(BB)
adjunkt
hist-latin-old

N.E. Bertelsen
(NB)
lektor
idræt

Ebbe Bjørnekær
(EB)
lektor
dansk-eng
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1

ii

V. Kjellberg
Christensen
(KC)
rektor
mat-fys

Orla Christiansen
(OC)
lektor
bio-kemi

Birgit Clausen
(BC)
adj unkt
eng-form

Claus Clausen
(CC)
adjunkt
hist-latin-old

Bodil Danielsen
(BD)
årsvikar
dansk

Lisbeth Faurum
(LF)
sekretær

Henrik Feld
(HF)
årsvikar
geo-bio

(KG)
adjunkt
fransk-eng
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Jørgen Halse
(JH)
lektor
tysk-dansk

H.C. Højbjerg
Hansen
(HH)
adjunkt
eng-tysk

Inga-Lill
Højbjerg Hansen
(LH)
timelærer
eng

Lars Meyer
Hansen
(LM)
adjunkt
samf-da

Birgitte Holme
Hartmann
(BH)
adjunkt
fransk-idræt

N. E. Hartman;
(EH)
lektor
hist-old-psyk

Karen Hjerrild
(KH)
timelærer
rel-bio

Torben G.
Herrn ansen
(TH)
adjunkt
mat-fys

Jørn Finne Jepsen
(JJ)
adjunkt
samf-geo

Mogens H.
Johansen
(MJ)
adj unkt
bio-kemi
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Per Jepsen
(PJ)
adjunkt
fys-mat

Henning Johansen
(HJ)
adjunkt
hist-geo

Niels-Bo Jørgensen
(NJ)
adj unkt
da-geo

Bente Knudsen
(BEK)
centerbibliotekar

Anne Kurup
(AK)
adjunkt
dansk-tysk

Stefan Larsen
(DL)
lektor
tysk-eng

Christian Lockert
(CL)
adjunkt
fys-mat

Marlene Lyngstorp
(ML)
adj unkt
fransk-idræt

Alice Martinsen
(AM)
adj unkt
dansk-form
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Finn Madsen
(FM)
adj unkt
hist-eng

Anne Mette Nielsen
(AN)
kontorelev

Søren Lune Nielsen Carl Ole Olsen
(SN)
(CO)
adjunkt
lektor
fys-mat
musik-fransk

Lars Boye Petersen
(BP)
studielektor
dansk

Elsebeth Post
(EP)
adjunkt
eng

Jørgen Nielsen
(JN)
pedel

Jimmy Pedersen
(PE)
timelærer
musik

John Povlsen
(JP)
studielektor
mat
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dørgen Rothe
(JR)
lektor
mat-fys

Ole Skibsted
(OS)
adj unkt
da-old-rel

Birgitte Osholm
Sørensen
(GS)
sekretær

N.P. Skov Larsen
(SL)
adj unkt
fra-rel

Kjeld Vej bjerg
(KV)
adjunkt
bio

Mogens Vestergaard
(MV)
lektor
fys-kemi

Michael Weyand
(MW)
adjunkt
mat
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ADRESSELISTE
Bo Bavngaard
N.E. Bertelsen
Ebbe Bjørnekær
V. Kjellberg Christensen
Orla Christiansen
Birgit Clausen
Claus Clausen
Bodil B. Danielsen
Henrik Feid
Kirsten Greve
Jørgen Halse
H.C. Højbjerg Hansen
Inga-Lill Højbjerg Hansen
Lars Meyer Hansen
N.E. Hartmann
Birgitte Holme Hartmann
Torben G. Hermansen
Karen Hjerrild
Jørn Finne Jepsen
Per Jepsen
Henning Johansen
Mogens Hulgaard Johansen
Niels-Bo Jørgensen
Anne Kurup
Stefan Larsen
Christian Lockert
Marlene Lyngstorp
Finn Madsen
Alice Martinsen
Søren Lune Nielsen
Carl Ole Olsen
Jimmy Pedersen
Lars Boye Petersen
Elsebeth Post
John Povlsen
Lone Povlsen
Jørgen Rothe
Ole Skibsted
N.P. Skov-Larsen

Vejlegade 12, Nakskov
Møllemarksvej 12, Nakskov
Vindøvej 44, Harpelunde
Strandpromenaden 32, Nakskov
Nybølle Strand, Horslunde
Højrebygade 23, Søllested
Højrebygade 23, Søllested
Stormarks Alle 48, Nakskov
Horslundevej 18, Nakskov
Enebærvej 5, Nakskov
Rosenvænget 8D, Nakskov
Brandsmose Ringv. 9, Stokk.
Brandsmose Ringv. 9, Stokk.
Sundtoften 166, Nyk. F.
Bredgade 25, Nakskov
Bredgade 25, Nakskov
Anemonevej 7, I.tv., Nakskov
Fayesvej 32, st., Nakskov
Skovvænget 27, Nakskov
Rosenvænget 10E, II, Nakskov
Varkausvej 3, Nakskov
Ejegodvej 39 I.tv, Nyk. F.
Krogsbøllevej 9, Nakskov
Svingelsvej 37, Nakskov
Tops Sidevej 1, Nakskov
Violvej 9, Nakskov
Haldsvej 12, Skørr., Maribo
Lavendelvej 4, Søllested
Anemonevej 7 I.tv, Nakskov
Skovvænget 16, Nakskov
Præstegården, Dannemare
Branderslewej 81, Nakskov
Pilehavevej 17, Nakskov
Fruegade 15, Naksov
Birkevænget 78, Nakskov
Birkevænget 78, Nakskov
Højrebyvej 68, Nakskov
Stormarks Alle 48, Nakskov
Svingelsvej 40, Nakskov

923557
920784
931182
923034
935680
941337
941337
928283
939474
923102
921657
911447
911447
858747
925847
925847
927974
923853
926523
927729
927308
855251
922113
927710
927287

908560
941493
927974

927354
944259
925895
944736
923586
921677
921677
927919
928283
925833
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Kjeld Vej bjerg
Mogens Vestergaard
Michyael Weyand
Lisbeth Faurum
Birgitte Osholm Sørensen
Anne Mette Nielse
dørgen Nielsen

Svingels Alle 62, Nakskov
Fællesskabsvej 37, Nakskov
Svingelsvej 37, Nakskov
Ullerslewej 29, Nakskov
Vestmosevej 39, Nakskov
Skibevej 12, Maribo
Eiglersvej 37, Nakskov

FERIEPLAN
1986/87

1. skoledag efter sommerferien:
mandag d. 11. august
Efterårsferie:
mandag d. -20 oktober - fredag d. 24. oktober
Juleferie:
onsdag d. 24. december - fredag d. 2. januar 1987
Vinterferie:
mandag d. 16. februar - fredag d. 20. februar
Påskeferie:
onsdag d. 15. april - mandag d. 20. april
Årsafslutning:
fredag d. 19. juni
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926401
922751
927710
922610
924884
881564
926906

PROGRAM FOR

INTRODUKTION

mandag d. 11. august:

1. klasserne:
8.00

Velkomst ved rektor i teatersalen.
Navneopråb.

8.30 - ca, 11.00

Introduktionslærer(e) evt. bistået af
nogle få elever fra 2. klasser foreta
ger følgende:
Skemadiktat.
Bogudlevering (eleverne bør medbringe
rummelige tasker).
Gennemgang af årsskrift (som skal
medbringes og være læst).
Rundvisning i centret.
Kommunikationssystemet (opslagstavler,
postrum).
Fotografering.
Eventuelt kort møde med studievejle
der.

2. og 3. klasserne:

9.00

Velkomst ved rektor i teatersalen.

9.15

Skemadiktat og bogudlevering.

tirsdag d. 12. august:

8.00 - ca. 13.30

Førsteklasserne har et særligt inLroduk tionsarrangement.
Alle andre klasser har normal under
visning.
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