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Kære nye elever og kursister 1984.
Den 9. august 1984 skal du begynde på en ny arbejdsplads sammen med
nye lærere og kammerater. Erfaringer fra tidligere 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 baggrund for videre uddannelse, samti
dig med at du får mulighed for at modnes og udvikle din personlighed. For
at få så god start som muligt har vi udarbejdet dette lille hæfte. Her kan
du, ved at læse om hvad der er sket i skoleåret 1983/84 danne dig et indtryk
af din nye arbejdsplads, og ved at orientere dig om de forskellige organer
og samfærdselsregler lettere falde ind i rytmen blandt skolens øvrige ele
ver.

Lad også din familie se dette skrift, så de kan blive bekendt med din nye
arbejdsplads. Det gør samtalen derhjemme i de kommende år mere ind
holdsrig.
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
V. Kjellberg Christensen
rektor.
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Nakskov Gymnasium
På én måde er Nakskov Gymnasium en meget gammel skole, på en anden
måde hører skolen til de forholdsvis unge gymnasier.
Sagen er, at der har været latinskole i Nakskov i hvert fald siden 1572, må
ske længe før, men med en meget lang afbrydelse.
Efter reformationen 1536 opstod et stort behov for at uddanne protestan
tiske præster, og derfor blev der fra 1539 oprettet latinskoler i alle købsta
der, oftest - som også i Nakskov - under meget fattige vilkår.
Den gamle latinskole blev nedlagt i 1839, og først i 1918 kom der en højere
almenskole i Nakskov igen: Nakskov kommunale Gymnasium. Det var
en stor skole, idet den også var byens kommunale mellem- og realskole,
men studenterholdene var små, indtil den moderne uddannelseseksplosi
on satte ind i 1960’erne. Realafdelingen blev afviklet i 1971, og samtidig
oprettedes en to-sporet hf-afdeling.
I 1973 blev Nakskov Gymnasium overtaget af amtskommunen ligesom
andre kommunale gymnasier, og siden 1979, da skolen flyttede ind i nye
bygninger i Nakskov Uddannelsescenter, har de fysiske rammer været
fuldt tidssvarende.
I dag er Nakskov Gymnasium en skole med ca. 450 elever, 40 lærere, hfafdeling, nysproglig, samfundssproglig, matematisk-fysisk, matematisk
naturfaglig og samfunds-matematisk gren. Endvidere har skolen en bety
delig forsøgsvirksomhed. En matematisk-teknisk linie har eksisteret som
forsøg i en årrække, og i 1984 påbegyndes en teknologi-linie, som er en
gennemgribende nyskabelse i gymnasieskolen.
OA

Nakskov uddannelsescenter
Nakskov uddannelsescenter er ikke en skole. Det er et hus, og det er en
institution, der ejer huset. Instutionen NUC er meget kompliceret med et
væv af amtslige, kommunale og selvejende institutioner. Den består af en
teknisk skole, en handelsskole og et gymnasium. Der indgår et forbere
delseskursus. Den er bygget sammen med et folkebibliotek og en sam
lings- og teatersal. Den samarbejder med et stort idrætscenter. Men den
ne indviklede opbygning generer ikke den enkelte elev ret meget.
Huset, som NUC er flyttet ind i, er derimod meget enkelt, selv om det er
stort. Gennem det hele går en lang gang: Studiestræde, fra indgangen ved
Svingelsvej til indgangen ved Blegen. Nord for Studiestræde ligger fire
undervisningsområder - faggruppeområder. Syd for Studiestræde ligger
det femte faggruppeområde, administrationskontorer, kantine og Nak
skov Bibliotek. For enden af Studiestræde mod vest ligger teatersalen, og
på den anden side af Blegen ligger Nakskov Idrætscenter. Alt dette blev
opført i perioden 1976-1981. Ved den østlige indgang - fra Liljevej - er i
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1983 opført en udvidelse af NUC til brug for servicefag, en ny efg basisud
dannelse ved Teknisk Skole.
Ideen bag uddannelsescentret er økonomisk, politisk og pædagogisk. Der
er mange kostbare ting, man kan være fælles om, når flere skoler sættes
ind i samme hus: kantine, sproglaboratorium, dataudstyr, samlinger. Det
er den økonomiske side af sagen. Der kan forhåbentlig også opstå et fæl
lesskab mellem de unge og en ligeværdighed mellem uddannelserne, når
man sætter dem i ét hus. Det er den politiske side af sagen. Den pædagogi
ske side af sagen går ud på at småt er smukt.
- En underlig ide i forbindelse med et kæmpehus med tre skoler og med
plads til omkring tusinde elever? Javel, men netop fordi institutionen er så
stor, er det nødvendigt at skabe mindre enheder med hver sit særpræg.

Det er undervisning, uddannelse, der er det centrale i dette hus, og derfor
er det fagene med deres særpræg, der skal give enhederne hver sin karak
ter. Fem grupper af beslægtede fag er blevet til oprindelig fem, nu seks
faggruppeområder:
Erhvervsøkonomiske fag
Sprogfag
Alment orienterende fag
Matematisk-naturvidenskabelige fag
Erhvervstekniske fag
Servicefag
Det er ikke nogen tilfældighed, at den mest erhvervsrettede og specialise
rede undervisning i handel, teknik og håndværk ligger på fløjene.

De allerfleste elever har en stor blok af ugentlige timer inden for en af dis
se faggrupper. Elever på handelsskole og teknisk skole har over 75% af ti
merne i hhv. erhvervsøkonomiske fag og erhvervstekniske fag, elever på
gymnasiet og HF har normalt over 50% af timerne i et af faggruppeområ
derne sprog, almenfag eller mat-nat-fag (i første HF-klasse er timerne dog
delt omtrent ligeligt mellem de tre områder). Derfor hører hver elev først
og fremmest hjemme i et af faggruppeafsnittene og aflægger visit i de an
dre. For eksempel har sproglige l.g’ere 16 timer i sprogfag, 6 timer i al
menfag (historie, dansk, oldtidskundskab), 4 timer i mat-nat-fag (mate
matik, geografi), 2 timer i idræt og 2 timer musik.
Inden for faggruppeområderne er alle almindelige klasselokaler ens ud
styret. Klasselokalerne ligger i en kreds omkring et stort, åbent fællesrum
med plads til gruppearbejde og enkeltmandsarbejde, og her står fagenes
håndbøger fremme.
På denne måde skal hver elev og lærer have et sted i centeret, hvor hun el
ler han kan føle sig hjemme i et overskueligt område: småt og smukt.
Sådan er teorien. Praksis?
Den har vist sig at stemme ganske godt med teorien. De fleste befinder sig
godt i de skoler, der bor i NUC.
OA
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Timefordeling på Nakskov Gymnasium
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Matematisk linie
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Musik.........................
Formning....................
Ialt timer....................
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Timefordeling for HF
Ugentlige timer
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Datalære på Nakskov Gymnasium
Vi kunne sidste år i årsskriftet kundgøre, at der var »datalære igen på Nak
skov Gymnasium«. Forsøget har i sommeren og efteråret 1983 været ved
at drukne i velvilje, idet de bevilgende myndigheder nok bevilgede forsø
get, men ikke kunne beslutte sig for over hvilken konto forsøget skulle be
tales. Resultatet blev, et det i årsskriftet skitserede undervisningsforløb
tidsmæssigt blev lidt for koncentreret, idet alle timer skulle afvikles inden
for een måned forud for efterårsferien af hensyn til de andre skoleformers
anvendelse af EDB-lokalerne
7

I løbet af foråret afvikles for alle 2.g klasser 2-3 cases i de enkelte fag. En
case afvikles af den enkelte klasse og dens lærer ved at EDB/ny teknologi
anvendes eller behandles på fagets præmisser med den hensigt at give fa
get eller emnet en ny dimension.
I årets løb har der i hele gymnasiesektoren været megen diskussion om da
talæres placering i gymnasieskolen. Der har bl.a. på grundlag af de forsøg,
som blev iværksat ved en række gymnasier, heriblandt Nakskov Gymnasi
um, dannet sig et klart billede af fagets fremtid som en integreret del af
gymnasieskolens fag. Billedet er blevet så klart, at undervisning i datalære
sandsynligvis bliver obligatorisk for alle elever på samtlige gymnasier i
landet fra august 84, dog med den lille undtagelse at en skole kan søge om
fritagelse for at undervise i emneområdet.
Som situationen tegner sig i øjeblikket, synes der ikke at være nogen tvivl
om, at samtlige vore 2.g’ere i starten af næste skoleår vil få et 30 timers in
troduktionskursus og vil få den faglige opfølgning i de enkelte fag i løbet af
slutningen af 2.g og i 3.g, mens vore l.g’ere vil få introduktionskurset i
slutningen af l.g (forår 85) og den fagspecifikke opfølgning i 2. og 3.g
Introduktionskurset vil adskille sig en del fra indeværende skoleårs for
søg, idet programmeringsdelen vil blive nedprioriteret af hensyn til op
prioritering af behandling af almene problemstillinger i forbindelse med
»den nye teknologi.«
På HF er det muligt at vælge datalære som tilvalgsfag. Her arbejdes der
med problemløsning ved hjælp af EDB, og der skal opnås en grundlæg
gende færdighed i betjening af dataudstyret. I undervisningen vises også
forskellige anvendelser af EDB i samfundet og holdet vælger sammen
med læreren et eller flere emner til dyberegående behandling. I kursets
sidste tredjedel udarbejder grupper på højst tre elever hver sin større op
gave under lærerens vejledning.
Endelig foreligger der den mulighed, at en lærer og interesserede elever
ansøger Fællesudvalget om oprettelse af en studiekreds i EDB. En studie
kreds kan behandle emner, der ikke bliver taget op i undervisningen, og
skal ligge uden for skoletiden.
Storstrøms Amtskommune har besluttet at anskaffe datalogisk udstyr til
alle gymnasier i amtet for at kunne leve op til tidens krav, så vi har de bed
ste forhåbninger om at være veludstyret til det nye skoleår på »maskinsi
den.« På lærersiden kan vi glæde os over at en stor del af kollegiet har del
taget aktivt i kurser af mange forskellige former for at være rustet til at
tage udfordringen op indenfor de enkelte fag.
Kort sagt Nakskov Gymnasium har forudsætning for også at kunne under
vise de blege dataflippere, der i de sene eftermiddagstimer, hårdt angre
bet af kronisk maskinitis, sidder med næsen trykket mod skærmen, mens
mastermind, månelanding og pacman flimrer over skærmen.
Det skulle nødigt gå sådan, at skolens EDB-faglokale kommer til at ligne
automathallen i Tivoli! Informatik - læren om den systematiske og effekti
ve behandling af information - er noget, som alle i et demokrati bør vide
noget om. Den eksplosion, informationsbehandlingsteknikken og opfin-
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delsen af mikroprocessoren har medført, kan sammenlignes med industri
alismens gennembrud. Og de mennesker, der sidder som beslutningstage
re om 15 år, har krav på at få en grundviden om hele dette område.
JP/MW/SL

Teknologi-linien
Baggrund:
Nakskov Gymnasium har længe haft en tradition for forsøg, og det var
derfor naturligt at søge at videreføre det igangværende mat-tek forsøg un
der en eller anden form, da det sidste hold startede i august 1983. Efter
lange drøftelser, der i de indledende faser omfattede halvdelen af skolens
lærere, blev der nået et resultat, som er blevet godkendt af lærerrådet og
af Direktoratet for Gymnasieskolerne.

Intentioner:
Bag hele forsøget ligger en forestilling om at mennesker uden kendskab til
den ny teknologi lettere bliver genstand for udnyttelse af den ny teknolo
gi. Dette kendskab bibringes ikke gennem en ensidig påvirkning i negativ
retning, men gennem en behandling, der sætter eleverne i stand til selv at
vælge, og i stand til at styre den teknologiske udvikling uden at lade sig sty
re.
Indhold:
Eleverne på teknologi-linien bliver matematiske studenter, men der er
adskillige ændringer i forhold til den matematiske linie, først og fremmest
gennem oprettelsen at et teknologi-fag, som er den nye linies hovedfag.
Her undervises eleverne af mange forskellige lærere gennem de 3 år, for at
få dels en bred og dels en dybtgående orientering om aspekter og konse
kvenser af den ny teknologi.
Men der er andre betydningsfulde ændringer. Engelsk er hovedsprog
på linien, i erkendelse af dette sprogs uundværlighed i snart sagt enhver
sammenhæng, så »teknologerne« får totalt flere sprogtimer end »norma
le« matematikere.
Desuden er der mindre ændringer indenfor de enkelte fag, idet alle fag i
deres indhold orienterer sig mere eller mindre mod teknologi-faget.
At indføre et nyt fag og at øge antallet af fremmedssprogstimer medfø
rer at timerne skal findes et andet sted, her dels ved reduktion af enkelte
fags timetal, og dels ved at fjerne oldtidskundskab og geografi fra fagræk
ken.
Vi tror at den nye linie kan bruges. Måske ikke som direkte model for et
nyt gymnasium, men i hvert fald som inspirationskilde fordern, hvis opga
ve det bliver at »designe« et nyt gymnasium.
HH
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Mat-tek
I skoleåret 1983/84 har der for 6. og sidste gang været igangsat et matematisk-teknisk hold.
Mat-tek har gennem 6 år været skolens bannermærke så at sige. Her
skulle udmøntes i praksis alle de ideale forestillinger der kunne ligge bag
etableringen af et Uddannelsescenter, hvor teoretiske og praktiske ud
dannelser for de 16-19-årige bragtes under et tag.
Lod ideerne sig så praktisere? Spørgsmålet lader sig ikke endegyldigt
besvare endnu. Forsøget er afviklet i 2x3 forløb. Det er derfor således, at
vi først i sommeren 1984 sender det første kuld mat-tek-studenter afsted
fra anden forsøgsrunde.
Første forsøgsrunde er gjort op, og opgørelsen resulterede i de ændrin
ger af forsøget, som nu er ved at blive afprøvet. Disse ændringer var pri
mært: Udvidelse af engelsk-timetallet til fordel for fransk på HF-niveau,
tværfaglighed og udadrettede projekter også i 2. og 3. g, styrkelse af for
bindelsen mellem naturvidenskabelige fag og den værkstedstekniske un
dervisning.
At i hvert fald den sidste intention med den nye forsøgsrække er lykke
des, vidner et imponerende apparat, kaldet Rødhætte, om.
Apparatet, der kan måle gnidningsmodstande i væsker, er et usædvan
ligt smukt og funktionsdueligt resultat af 3.u’s 2-ugers tværfaglige projekt
i fysik/værkstedsfag efteråret 1983.
Apparatet er konstrueret i et forbilledligt samarbejde mellem klassen,
dens fysiklærer og sidst men ikke mindst enormt interesserede og aktive
lærere fra Teknisk Skole.
Vi har »naturligvis« løbende indsamlet elevernes vurdering af forsøget,
og den har helt overvældende konstant været positiv. Samtidig har vi også
prøvet at kigge på, hvad det er for elever, som har valgt denne linie. Ikke
overraskende, men beklageligt, har det været helt overvejende drenge.
Samtidig kan man sige at også disse undersøgelser snarere be- end afkræf
ter en teori om, at kombinationer med praktisk undervisning kan gøre en
3-årig teoretisk ungdomsuddannelse til en mere spiselig mundfuld.
Et påfaldende træk ved forsøgsrækkerne er den skiftende tilgang til for
søget: I begge forsøgsrækker har søgningen været lille første år og derefter
stærkt stigende. Det synes at afspejle en vis træghed i uddannelsessyste
met, specielt i uddannelses-orienteringen.
Skønt forsøget altså endnu ikke er afsluttet, er skoleåret 83/84 dog sid
ste år, hvor mat-tek-elever frekventerer Teknisk Skole.
Der kan derfor være grund til på dette sted at rette en tak til Teknisk
Skole og specielt til Teknisk Skoles lærere for utrolig og usvækket bered
villighed og hjælpsomhed. Der er ingen tvivl om, at den åbenlyse elevsuc
ces, som Mat-tek har været, i særlig grad skyldes den indsats Teknisk Sko
les lærere har ydet.
JP/BP

10

Theodor Thustrup. 2u

11

Den samfundsfaglige gren
Den samfundsfaglige gren blev oprettet på Nakskov Gymnasium i skole
året 83/84 ved hjælp af elever og læreres fælles kræfter.
Den er den mest alsidige og almendannende gren på Nakskov Gymnasi
um, fordi:
1. Den forbinder teori med praksis.
2. Den er problemorienteret.
3. Der anvendes forskellige arbejdsformer (f.eks gruppearbejde).
4. Kun 50% af undervisningstiden skal bruges til obligatoriske emner.
5. Den er nyhedsorienteret.
De obligatoriske emneområder er: Politik (herunder sikkerhedspoli
tik), økonomi, forholdet mellem I- og U-lande, sociologi (læren om grup
perne i samfundet). Som før beskrevet svarer det til halvdelen af tiden, re
sten af undervisningen bliver planlagt af elever og læreren; men hovedsa
geligt eleverne!
Det betyder at eleverne vælger ud fra deres interesser, og dermed undgår
de, at undervisningen bliver kedelig og uinteressant.
Det er også en meget fremtidsorienteret gren, og som den eneste gren
her på Nakskov Gymnasium skal eleverne lære at overskue en række pro
blemer, mens de andre elever kun skal lære at løse et enkelt problem ad
gangen.
På den samfundsfaglige gren lærer vi at forstå det samfund, som omgi
ver os. Den samfundsfaglige gren giver adgang til ligeså mange uddannel
ser som de andre grene (evt. med Gymnasiale Suppleringskurser (GSK)).
2mS Foråret 1984

Temadage 1983
Temadage er en arbejdsform, hvor den normale undervisning i fag og
klasser bliver ophævet i nogle dage, for at elever og lærere kan beskæftige
sig med et fælles tema set ud fra mange forskellige synsvinkler.
Formålet er dels at arbejde selvstændigt og utraditionelt med et vigtigt
og engagerende stof, dels at man derigennem kan lære hinanden at kende
på tværs af klasseskel og den daglige rollefordeling. Altså at styrke sam
menholdet i vores skole og at give deltagerne mulighed for at skaffe sig vi
den om et emne og danne sig holdninger til det.
Nakskov Gymnasium har tidligere holdt temadage over Det daglige
brød og En ny generation rykker frem - børn og unge.
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I 1983 blev det besluttet at holde temadage de sidste tre dage før efter
årsferien, den 12. - 14. oktober med temaet:

FREMTIDSPERSPEKTIVER
(oktober 2001)

Det forberedende arbejde blev påbegyndt i februar 1983 af et udvalg med
tre lærere og tre elever, som med nogle suppleringer også stod for gen
nemførelsen.
Hver af de tre dage blev samlet om en hovedsynsvinkel:
Teknologi og informatik
Biologiske problemer
Humanistiske synsvinkler
Elever og lærere blev sat sammen i grupper på ca. 20 personer efter et
tilfældighedsprincip, og forud for temadagene, mandag den 3. oktober
blev der holdt to fællestimer som oplæg:
I den første mødtes grupperne til en foreløbig præsentation og drøftel
se. Her udleveredes et skriftligt materiale, »temasprøjten« (33 A4-sider)
med oplæg, problemdrøftende artikler og anden introduktion.
Den anden fællestime var et fællesmøde for hele uddannelsescentret,
hvor cheføkonom i Dansk Metal Steffen Møller holdt foredrag om den ny
teknologis nødvendighed.
Tre underudvalg fik overdraget detailplanlægning og gennemførelse af
hver sin dag efter en fælles skitseplan:
»Morgenbitter« - provokerende oplæg ved morgensamlingen
Gruppearbejde med det udleverede materiale som udgangs
punkt
Fællestime - inspiration udefra
Frokost
Gruppearbejde - forarbejdning af dagens indtryk
Fællestimen på tekno-dagen onsdag den 12. oktober var et foredrag af
lektor Jens Clausen fra datalogisk institut på Københavns Universitet om
informationsteknologi - en kritisk belysning ud fra EDB-fabrikanternes
forførende reklamemateriale.
Torsdag, bio-dag, fik vi et foredrag om gensplejsning i planteforæd
lingsarbejdet af forsøgsleder Leif Kjærgaard fra de Danske Sukkerfabrik
ker. En planlagt film som oplæg til human-dagen måtte udgå af tekniske
grunde. Efter frokost fredag var der plenum, hvor grupperne i mange fan
tasifulde former aflagde beretning om forløbet og om deres udbytte.
Trods enkelte kritiske røster var der massiv tilslutning til et krav om, at te
madage bør gentages.
Et godt stykke arbejde i fællesskab mellem mange mennesker udløser
glæde. Derfor sluttede temadagene med en temafest fredag aften:
Tema-fest- og gallamiddag med sange og anden munter underholdning i
kantinen.
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Tema-revy i festlig og kvik opsætning i teatersalen.
Temabal med himmelsk musik til klokken ét.
Afviklingen af de sidste to temadage blev i nogen grad generet af place
ringen op til efterårsferien, som bevirkede sammenfald med nogle eks
kursioner og studierejser.
Den frie arbejdsform i grupperne gav anledning til, at mange til at be
gynde med følte sig på gyngende grund. Plenummødet viste imidlertid, at
der var sat perspektivrige tanker i gang - hvilket var formålet.
Temadage har udviklet sig fra forsøg til institution. De har vist deres be
rettigelse som et fast indslag i skolens liv, og lærerrådet har derfor tilslut
tet sig tanken om, at der afholdes temadage hvert andet år, så alle elever
får mulighed for at deltage i et sådant arrangement mindst én gang i deres
tid på Nakskov Gymnasium. Men institutionaliseringen betyder kun, at
der er opstillet en ramme. Hvad der skal puttes i den, må fremtiden vise.
OA

Fællestimer
Hvert skoleår afholdes et antal arrangementer som fællestimer. Med fæl
lestimerne forsøger man at bringe en række spændende og aktuelle ind
slag fra den omgivende verden indenfor murene. Disse indslag skal ses
som supplement og inspiration til det øvrige liv på gymnasiet.
I Skoleåret 1983/84 har der været afholdt følgende arrangementer:
1) Kunstneren Jørgen Nash der fortalte om sit liv, sin kunst og diverse
happenings.
2) Metal-økonomen Steffen Møller der gav sit bud på beskæftigelsesmu
lighederne i fremtidens Danmark.
3) Lektor Jens Clausen der fortalte om datalogi.
4) Modefotografen Gunnar Larsen der fortalte om og diskuterede sit ar
bejde.
5) Høring med elevorganisationen GLO.
- Og det førstkommende arrangement i skrivende stund er med Paul
Hammerich.
Disse mennesker betragter vi som gæster på vores institution og sætter
en ære i at behandle dem derefter.
Der er mødepligt til fællestimerne, der bliver annonceret ca. en uge før,
de afholdes. Fællesudvalget modtager med glæde forslag til fællestimer.
Maria 3b & NJ
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Studiekreds i sikkerhedspolitik
I skoleåret 1983/84 har der været afholdt en studiekreds med FM i emnet
sikkerhedspolitik.
Vi har beskæftiget os med internationale forhold som oprustningen, su
permagternes styrkeforhold og atomkrigens konsekvenser, men også
Danmarks forhold er blevet belyst.
Vi har set på traditioner i dansk sikkerhedspolitik, forsvarets opbyg
ning 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 i øvrigt tanken i 1984/85 at gentage studiekredsen med belysning
af helt aktuelle problemstillinger, i fald der er tilstrækkelig interesse her
for.
FM

Studiekreds i astronomi.
I februar og marts har der været afholdt en studiekreds i astronomi. Vi har
holdt teoretiske møder på eftermiddage og har observeret på klare afte
ner.
CL

Sportsstævner
I skoleåret 1983/84 deltog vi både i ATLETIK - og VOLLEYBALLSTÆVNE.
I august måned besøgte vi Herlufsholm stadion, hvor det traditionelle
ATLETIKSTÆVNE denne gang blev afviklet. Pigerne klarede sig meget
flot og blev nr. 1, drengene blev nr. 2. Pigernes sejr gav en billet direkte til
finalestævnet i Vejle et par uger senere. I Vejle var konkurrencen noget
hårdere end i Herlufsholm, men pigerne klarede sig ganske nydeligt med
en 8. plads.
Pigernes VOLLEYBALLSTÆVNE blev i år afviklet i Vordingborg i
januar måned. Vi stillede med ét 1.g, ét 2. g +1HF og ét 3. g + 2HF hold.
De to ældste hold klarede sig meget fint og havde nogle spændende og vel
spillede kampe, l.g-holdet manglede desværre en del rutine.
I følge reglerne er det kun 3.g-holdet, der kan gå videre til mellemrunden
og finalen, men vort 3.g + 2HF-hold blev desværre slået ud i den afgøren
de kamp.
Foruden de to ovennævnte stævner er der blevet afviklet en intern
VOLLEYBALL-turnering arrangeret af 3.z. Finalekampene blev afvik

15

let ved det store JULESTÆVNE i dec. måned, hvor der desuden var an
dre aktiviteter i form af fælles opvarmning - stafet (klasse) - folkedans og
fodtennis.
ML

Frisport
Ud over den obligatoriske idrætsundervisning i gymnasiet og HF har ele
verne mulighed for at deltage i den frivillige idrætsundervisning 1-2 gange
om ugen alt efter aftale med idrætslærerne. Disciplinerne vælges i samråd
med den eller de idrætslærere, der står for FRISPORTEN. I skoleåret
1983/84 har der indenfor frisport været mulighed for at dyrke ATLETIK,
VOLLEYBALL, AEROBIC og BADMINTON. Valget af discipliner
bestemmes ud fra almindelige demokratiske principper, så MØD OP og
vær med til at præge FRISPORT!! Endelig skal nævnes, at der i visse pe
rioder af året er mulighed for morgen SVØMNING, fredag morgen kl.
7.00!!!

VEL MØDT TIL FRISPORT!!

ML

Koncerter:
Nakskov Gymnasium afholder hvert år to koncerter, en julekoncert og en
forårskoncert.
Julekoncerten som afholdes i Skt. Nikolai Kirke er gymnasiekorets
største opgave. Allerede i august måned begynder man at indøve de sange
der er valgt til dette års koncert. Det udvalgte kan være større eller mindre
korværker.
Den største udfordring ligger naturligvis i at vælge et af de store f.eks.
Lorenzo Perrosis messe Missa Pontificalis, der var på programmet i 82.
Ved julekoncerten 83 sang koret to danske julesange, samt værker af
Bach, Palestrina og Mozart. Skolens guitarorkester spillede to trioer for
guitar, komponisterne var Menichetti og Boccherini.
PE

Forårskoncert
Da der ikke gives karakter i musik, afholdes der i stedet hvert år en for
årskoncert. En udpeget censor bedømmer koncerten, der derfor må be
tragtes som musikafdelingens eksamen.
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I l.ghar alle musik. Mellem 1. og 2.g vælger man musik eller formning.
Det er her elever med meget forskellige forudsætninger der vælger musik.
Nogle har modtaget instrumentalundervisning eller sunget i kor, mens de
fleste sikkert vælger musik af nysgerrighed og interesse for de udfordrin
ger faget kan tilbyde. Trods disse forskelle opnår de fleste klasser at få
dannet et klasseband og /eller kor. De aktive i forårskoncerten bliver så
disse klassebands, guitarorkester og gymnasiekoret som ved denne lejlig
hed er mere frit stillet med hensyn til repertoirevalg, og har derfor også
rytmiske ting på programmet. Efter forårskoncerten afholder Gymnasieforeningen fest.
PE

Om kor.
Her på NUC har vi også et kor, som øver en gang om ugen. Vi synger for
skellige sange, som oftest afpasset til årstiden og den forestående koncert,
enten det er julekoncerten i Sankt Nicolaj kirken eller forårskoncerten
her på stedet. Koret synger ca. 1 time og derefter er der hyggeligt samvær
på tværs af køn, alder og klasse over en kop kaffe eller the. Alle er derfor
meget velkomne til koret, da vi altid kan bruge nogle flere. Er man lidt i
tvivl om, om man overhovedet dur til sådan noget, skal man absolut kom
me alligevel, da det er den eneste måde at blive overbevist om, at koret
faktisk er vældigt sjovt.
Sangene vi synger, er, som før skrevet, afpasset efter årstiden. Af ek
sempler kan nævnes store messer og julesange som »Velkommen igen« til
julekoncert og forårssange og udenlandske sange som »California
dreaming« og »Bohemian Rapsody«.
Der er altså et rigt udvalg af sange, og ønsker man at fremkomme med
forslag er dette selvfølgeligt tilladt. Derfor, har du lyst til at synge og til at
møde nye mennesker, så kom til koret!
Anette S. Larsen. 3y

Morgensamling
I skoleåret 83/84 har et morgensamlingsudvalg bestående af nogle elever
og lærere fra fællesudvalget etableret morgensamling i teatersalen hveranden uge. Hensigten var at skabe et forum for oplysninger, underhold
ning, ideer, provokationer, frustrationer - ja, alt hvad alle kunne have på
hjerte enkeltvis, klassevis og på kryds og tværs.
Af indslag kan nævnes 3x’s Luciaoptog, Palle Lindaus klaversolo for to
arme, lr’s parodi på »kuppet« i Gymnasieforeningen, Pernille, Gurli og
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Trines lysbilledshow fra London og 1 z’s »madkonkurrence« baseret på
køkkenchef Jans tidligere information om, at kantinen vil indføre sund
hedsrigtige madder. Der har også været indlæg og debat om temadagene,
uden at der ligefrem var kamp om mikrofonen. Vi har også prøvet at syn
ge en morgensang efter »overhead’en« - med spag røst, da kun de forreste
rækker kunne læse teksten!
Om morgensamlingen kommer til at leve videre i 84/85 afhænger af, om
vi ønsker, den skal være der, og gider gøre noget for, at vi af og til kan mø
des og føle os som én skole.
BC

Skolekomedien 1983/84.

»Et farligt hus«
Dette skoleårs dramatiske udskejelser startede i november sidste år, hvor
interesserede elever mødte op til et møde, hvor planerne for komedien
blev fremlagt og diskuteret. P.g.a. tidsmangel havde en lærer og en elev i
forvejen udvalgt fire stykker, hvoraf det ene, »Et farligt hus«, blev valgt af
eleverne på mødet efter korte resumeer samt praktiske oplysninger om
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bl.a. de enkelte skuespils deltagerantal og varighed. Den udvalgte kome
die inddrog 16 personer, samt et musikkorps som vi lånte fra tamburkorp
set i byen.
Det var ikke helt nemt at skaffe en instruktør blandt skolens lærere,
men Alice Martinsen og Mogens Johansen (bemærk, begge nye lærere)
overgav sig til sidst og sagde ja. Endvidere meldte Torben Hermansen sig
til kulissegruppen og Birgit Clausen sørgede for kostumer og make-up.
Herefter blev der uddelt rollehæfter til alle, der ønskede at spille, og det
var meningen at hver især skulle øve sig på den rolle, de bedst kunne lide,
og så møde op til udtagelsesprøve ca. en uge senere. Der var flere perso
ner, der ønskede hovedroller, end der var implicerede i hele stykket, så
det var nødvendigt med mange prøver inden de 16 heldige var udvalgt.
Denne prøvetid var nok det værste ved komedien, da det jo aldrig er så
spændende, at skulle afvise folk. De fleste af dem, der ikke fik roller, del
tog i stedet i det uundværlige arbejde bag ved scenen; der var kulissefolk,
lys- og lydteknikere, kostume- og make-up-folk og videofolk.
Hver tirsdag mødtes samtlige elever til henholdsvis prøver og kulisse/
kostume arbejde. Sådan gik tiden indtil jul. Efter jul udvidedes prøveda
gene med weekendprøver og når teatersalen ellers var ledig. Opførelses
datoerne var sat til 10. og 11. februar, så der var nu ved at være tryk på.
Folk blev stressede og opgivende, skældsord og deprimerende vendinger
fløj gennem teatersalen, og en træthed hos de medvirkende og ikke
mindst hos instruktørerne meldte sig. Men det er jo et stadie, der skal
overvindes i ethvert skuespil, og det blev også overvundet.
Som en opmuntring midt i alle strabadserne holdtes et party for alle
implicerede i stykket, hvor der var lejlighed til at få afreageret og snakket
ud. Det hjalp. Snart var den gamle entusiasme tilbage, og målet nærmede
sig. Sidste uge før premieren øvedes hver dag, og de sidste to dage, tors
dag den 9. og fredag den 10. februar, holdt alle fri fra skole for at samle
kræfter. Og så gik det løs. Fredag den 10. februar kl. 15.00: forpremiere
for pensionister og enkelte indbudte og fredag kl. 19.00 for forældre og
pårørende. Alle lyttede spændte bag ved scenen, når nogle var inde i ram
pelyset. Klokkerne kimede op til operatørrummet, hvor lys- og lydmænd
sad og styrede hele scenen.
Det var nu spænding og glæde, der fyldte rummene bag scenen. Så kom
den sidste aften, lørdag den 11. februar, hvor stykket skulle opføres for
kammeraterne og lærere og alle gav den en tand ekstra for at vise skolen,
at det kan lade sig gøre at stable en skolekomedie på benene på rekordtid,
for faktisk er 2%-3 mdr. kort tid at skabe en komedie på.
Selv om en skolekomedie tager meget hårdt på kræfterne både fysisk og
psykisk, er der ingen tvivl om at det er sliddet værd. Det er de utroligste
ting man kan få ud af at være med i et sådant arbejde. Ikke mindst lærer
man mange ting ved arbejdet med selve teksten; men de oplevelser man
har med sine kammerater er så udbytterige, at det faktisk burde være obli
gatorisk at have dramatik. Når presset er størst oplever man sig selv og
sine kammerater fuldstændig overspændte og udkørte, og det er her det
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spændende begynder. Man stilles overfor den opgave både at skulle ac
ceptere andres indre konflikter samtidig med, at man skal kunne løse sine
egne problemer, for det er ikke småting, der vælter ud, når først et lille
problem har meldt sig. Man vænnes langsomt til at hjælpe hinanden og op
lever den glæde det er sammen at skabe noget og ved fælles hjælp at løse
problemerne. Man er simpelthen nødt til at hjælpe hinanden og være
100% menneskelig i visse situationer. Dette er jo ting man kan lære af, når
man senere fortsætter ude i samfundet og skal fungere i en helhed. Når
hele ræset er kørt, er man totalt renset indvendig, og så kan man tage hul
på nye udfordringer.
Det er vigtigt at pointere, at en komedie ikke kan køre uden, at der er
mange fok bag scenen. Faktisk er det dem, der får hele forestillingen til at
glide, og deres arbejde er mindst lige så krævende, hvis ikke mere.
Suffløsen f.eks. kan være udsat for at skulle sidde hele dagen i »hullet«
og være på vagt, mens de der spiller jo har pauser, når der er andre på sce
nen. Det samme gælder lys- og lydmændene, der skal finde sig i korrektu
rer og forbandelser konstant. F.eks. »Hvorfor fik vi ikke spot på Hr.
Strong?«, »Fordi I for to minutter siden sagde, at der ikke skulle spot på
alligevel!«
»Nå, gjorde vi det, men det skal der altså nu, og se så for fanden at få
den tændt!«.
Men ligegyldigt hvor man befinder sig i teatersalen og hvad man laver er
det morsomt at følge slagets gang, og se resultatet, så tilbage er kun at
sige: Slut op om en komedie/et drama næste år, for det er op til jer (elever)
om der bliver nogen eller ej!

På skolekomediegruppens vegne
(Hanne P.)

Ekskursioner
Nakskov Gymnasium har altid haft tradition for at afholde mange ekskur
sioner. 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 dette forhold sam
men med et nyt ekskursionscirkulære fra ministeriet, har udviklet nye ret
ningslinier for ekskursioner:
1.
Ekskursioner i Danmark samt Sydslesvig, Skåne, Halland og Ble
kinge. - Her beskæftiger man sig med læseplansrelateret stof, og
ekskursionen indgår som et naturligt led i undervisningen. Elever
der har været forhindret i at deltage, må selv indhente det forsøm
te.
20

Studierejser til udlandet. - Også her arbejdes der med læseplansre
lateret stof, og en af de mange betingelser for at gennemføre en så
dan studierejse er, at stoffet i forbindelse med turen helt eller delvis
opgives til eksamen.
3.
Rejser iøvrigt. - Sådanne rejser er frivillige for elever og kursister,
og stof, afledt af dem, indgår normalt ikke i en klasses pensum. Så
danne rejser henlægges til ferier, men evt. kan skolen tillade, at en
enkelt skoledag inddrages. Eleven/kursisten afholder selv udgifter
ne til sådanne rejser.
P.S. Indtil videre er udlandsekskursioner/studierejser desværre suspen
deret.
I maj var KV og HJ på ekskursion med 2u til Randers 5 dage i fagene ge
ografi og biologi.
Der har i øvrigt været afholdt adskillige endagsekskursioner især til Kø
benhavn.
2.

Elevfaciliteter
KANTINE: I centerets 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 derefter kl. 8.30-13.50. Uden for åbningstider
ne kan man benytte kaffe- og andre automater, som er opstillet i kanti
nens bageste afsnit. I kantinen er der selvbetjening. Det indebærer natur
ligvis, at man selv placerer brugt service i dertil opstillede stativer.
ELEVLOKALE: Til fri afbenyttelse i frikvarterer 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 fællesa
real 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
opgaveskrivning.
ELEVTELEFONER: Ved indgangen til hvert faggruppeområde er der
opsat automattelefoner til brug for eleverne.

EDB-ANLÆG: Uddannelsescenteret råder over et veludstyret EDB-anlæg. Det er til fri afbenyttelse for skolens elever i centerets åbningstid.
Dog må enkejtbenyttelse vige for brug af anlægget til undervisning.
ELEVRÅDSLOKALE: Elevrådet har sit eget mødelokale, som er udsty
ret med almindelige kontorfaciliteter.
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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 materiale kopieret, foregår det via den pågældende faglæ
rer.

Elevråd
Elevrådet er det organ hvor elevernes meninger og holdninger samles, for
derefter at gå videre til de styrende organer (f.eks. fællesudvalget). Alle
spørgsmål der kommer op i elevrådet, vil blive behandlet.
Er det spørgsmål af særlig karakter, vil debatten ofte gå over 2 møder,
idet det pågældende spørgsmål da kan nå at blive debatteret i klasserne.
Hver klasse vælger efter hver sommerferie et medlem til elevrådet. I
elevrådet vælges en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kas
serer, og sekretær. Det er bestyrelsen der udsender dagsorden og refera
ter. Der holdes normalt møder hver 2. eller 3. uge.
Jens Christian Petersen 2P
formand 1983/84

Elevorganisationer:
GLO Gymnasieelevernes Landsorganisation.
DGS Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
LAK Landsorganisationen Af Kursusstuderende.
Disse 3 organisationer har til formål at forbedre elevernes vilkår.
Der er i skoleåret 83/84 sket er stor udvikling inden for dette område.
Nakskov Gymnasium har i lange tider ikke været repræsenteret i LAK,
GLO, eller DGS. I det forløbne år har alle 3 organisationer således været
repræsenteret på N.U.C.

Jens Christian Petersen 2P

Gymnasieforeningen
Gymnasieforeningen arrangerer fester for elever, lærere og tidligere ele
ver. Der kan købes medlemskort, som giver rabat til foreningens fester.
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Skoleråd
Skolerådets opgave er at formidle samarbejdet mellem skole og hjem
samt med mellemrum af drøfte retningslinier for skolens arbejde. Faktisk
er skolerådet det eneste organ, hvor samtlige interesserede grupper er
repræsenteret.
Ved Nakskov Gymnasium kan vi da også glæde os over den store inter
esse skolerådsvalg og skolerådets arbejde har været omgivet af.
Efter reglerne har skolerådet 7 medlemmer: et amtsrådsmedlem, to
forældrerepræsentanter, lærerrådsformanden plus en lærerrepræsentant,
en repræsentant for TAP-gruppen samt to elevrepræsentanter (én gymnasie- og én HF-elev).
I september 1984 skal der vælges to forældrerepræsentanter og to sup
pleanter; valget gælder for en to-årig periode.
Forældre til og værger for elever, der tidligst den 19. september 1984 fyl
der 18 år, har valgret og er valgbare.
Valget vil blive holdt efter følgende tidsplan:
Torsdag, den 6. september vil der blive afholdt et orienterende
møde for de valgberettigede forældre. (En valgliste vil i to uger før
dette møde være fremlagt på skolens kontor; evt. fejl og mangler
kan påklages senest tirsdag, den 4. september).
Senest torsdag, den 13. september kl. 16.00 skal kandidatlister
være indleveret til skolens kontor. (De kan afleveres allerede på
det orienterende møde).
Eventuel afstemning vil finde sted onsdag, den 19. september kl.
10-16 på skolens kontor.
For skolens skyld håber vi, at forældrene vil afse tid og energi til at sørge
for, at vi også fremover vil kunne have et godt og velfungerende skoleråd.
KC

Hvem bestemmer hvad
Det kan godt være en kompliceret opgave at finde ud af, hvem der be
stemmer hvad ved et gymnasium. Reglerne herom er komplicerede og
mangfoldige. Nedenstående må derfor kun opfattes som et forsøg på at
give en oversigt:

REKTOR
er den pædagogiske og administrative leder. Men ved siden af, over og un
der rektor findes en række råd og udvalg, som i en række sager enten har
afgørelsen eller skal rådspørges før rektor eller anden myndighed træffer
endelig afgørelse.
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LÆRERFORSAMLINGEN
behandler forhold omkring elevernes faglige standpunkt og arbejdsbyr
de.
LÆRERRÅDET
rådgiver rektor (høres) f.eks. om disciplinære foranstaltninger, princip
per for ekskursioner, time- og fagfordeling, skolens budget. Lærerrådet
træffer beslutninger (indstiller) bl.a. om anskaffelse af undervisningsmid
ler og større inventargenstande, om fordeling af flidspræmier. Lærerrådet
skal vedtage den ugentlige arbejdsplan før behandling i skolerådet, 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, elevrådsformanden og 3
elever valgt af elevrådet. Fællesudvalget træffer afgørelser indenfor de
økonomiske rammer om introduktionsdage og temadage (hvis der fore
ligger forslag herom fra lærerrådet), om fællestimer og studiekredse. Fæl
lesudvalget træffer beslutninger om elevfaciliteter, skolefester, skoleko
medie og sportsstævner og lignende fritidsaktiviteter og fællesarrange
menter. Fællesudvalget laver forslag til ordensregler, som skal godkendes
af skolerådet. Specielt til at planlægge fællestimerne har fællesudvalget
nedsat et fællestimeudvalg.
SKOLERÅDET
består af et medlem valgt af amtsrådet, to medlemmer valgt af og blandt
skolens forældre, rektor, lærerrådsformanden, en lærer, 2 elever valgt af
og blandt eleverne (den ene elev skal være HF-studerende). Blandt skole
rådets 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 beslut
tende myndighed i økonomiske spørgsmål.

ELEVRÅDET
skal varetage elevernes interesser overfor skolen og de amtskommunale
myndigheder. Det får til dette arbejde stillet faciliteter (kontor) og et vist
beløb til rådighed. Se iøvrigt artikel om elevrådsarbejdet andetsteds i det
te skrift.
I fald du er interesseret i nærmere at stifte bekendtskab med gymnasiets
styrelsesforhold, kan du bede skolens administration være dig behjælpelig
med at finde relevante love, bekendtgørelser og cirkulærer frem.

KC/BP
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Skolens administration
Skolens administration er normalt åben i tidsrummet kl. 8.00 til kl. 15.00
på skoledage. Man kommer i forbindelse med administrationen ved at
henvende sig ved skranken i administrationsafsnittet. Her bliver man en
ten ekspederet straks, eller man får aftalt tid for et møde med den person,
man ønsker at tale med.

Meddelelser
Meddelelser fra skolens administration til klasser eller enkelte elever pla
ceres i den pågældende klasses postrum, idet hver klasse har et postrum.
Ligeledes er det praktisk, at faglærere anbringer opgaver og andet under
visningsmateriale i klassens postrum. Klassernes postrum er placeret i det
faggruppeafsnit, hvor klassen færdes mest. Dvs. at postrummet for HFklasserne er i afsnit 3, for de sproglige klasser i afsnit 4, og for de matema
tiske klasser i afsnit 2. Postrummene kan også benyttes til meddelelser
mellem klasserne internt. Øvrige meddelelser til elever gives ved opslag
på elevopslagstavlerne.

Forsømmelser
Mødepligt er betingelsen for, at ikke samtlige elever skal til eksamen i
fuldt pensum i alle fag. Derfor skal forsømmelser registreres. Er der for
mange forsømmelser kan Direktoratet enten bortvise eleven eller overfø
re vedkommende til »selvstuderende« status - hvilket i praksis kommer ud
på ét - kun meget selvstændige og energiske elever kan have 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 ele
vens interesse, at lovlige forsømmelser ikke opfattes forkert. Det henstil
les derfor kraftigt, at man underretter kontoret ved fravær, også hvis man
er nødt til at forlade skolen i utide. Det er klart, at selv sygdom ikke giver
ret til ubegrænset fravær. Men der er ingen fast maksimumsgrænse for til
ladte 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.
Eventuel fritagelse for undervisning gives af rektor.
BB
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Fortegnelse over diverse jobs:
Rektor:
Studievejledning HF:
Studievejledning gymnasiet:

Administrativ inspektion:

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

Boginspektion:

Henning Johansen

Indre inspektion (AV-udstyr):
Skemalægger:

Kjeld Vejbjerg
N. P. Skov-Larsen

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

Elsebeth Post
Henning Johansen
Kjeld Vejbjerg
Peter Pedersen
Mogens Vestergaard, Ruth Bluhm

Dataanlæg:
Sproglaboratorium:

Kjellberg Christensen
Hans-Chr. Højbjerg Hansen

Skemaændringer
Skemaændringer bekendtgøres ved opslag på opslagstavlerne ved indgan
gen til de enkelte faggruppeafsnit. Eleverne har PLIGT til at orientere sig
om eventuelle skemaændringer ved ankomsten til skolen, i det første frik
varter og ved undervisningstidens ophør.
Eventuelle tvivlsspørgsmål afklares ved henvendelse i administrationen
til JP.
JP

Glemte sager
Større genstande efterlyses ved henvendelse på pedelkontoret, mens pun
ge, nøgler og lignende efterlyses på kontoret.

26

Vi anbefaler eleverne at passe godt på værdigenstande, idet skolen ikke
har tyveriforsikring. Vær opmærksom på, at eleverne er erstatningspligti
ge 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 gen
stande ødelagt, må man straks henvende sig på skolens kontor.
JP

Ordensregler
En behagelig og afslappet atmosfære på Nakskov Gymnasium i Nakskov
Uddannelsescenter kommer kun, når alle medvirker til det. Det følgende
forklarer lidt om, hvordan centeret fungerer:
Først og fremmest må alle elever vise hensyn til hinanden og bruge husets
indretninger efter deres hensigt. Alle er med til at holde centret hyggeligt
og pænt - kast derfor papir, cigaretstumper m.v. i de dertil indrettede pa
pirkurve og askebægre. Klasserne sørger hver især for, at benyttede loka
ler efterlades i opryddet stand. Hvis der sker skade på bygningen eller in
ventaret, er det vigtigt, at du straks meddeler det på skolens kontor i ad
ministrationen.

Kantinen er baseret på selvbetjening. 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 klasselokaler
ne.

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 garderoben 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. Syd for centeret med indkørsel ad Søvej skal biler, motorcyk
ler og knallerter parkeres i de afmærkede felter på parkeringspladsen,
men 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 bordtennisborde. Rummet er
til fri afbenyttelse, men selvfølgelig skal du huske at rydde op efter dig, in-
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den du går - de næste, der kommer, skal jo også have det rart. Du kommer
ned til lokalet ad trappen til kælderen ud for sprogafsnittet. Man må selv
sørge for bats og bolde.

Elevrådslokalet (nr. 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 gerne spille kort, hvor det ikke ge
nerer arbejdet, men ikke om penge.

Studievejledning i gymnasiet
Til hver klasse er knyttet en studievejleder, som følger klassen det 3-årige
gymnasieforløb igennem.
En af studievejledernes opgaver er at give kollektiv vejledning. Således
gives i l.g orientering i studieteknik ved skoleårets start, og i februar
marts arrangeres grenvalgsorientering ved overgang fra 1. g til 2. g. I 2.g
giver studievejlederne i løbet af foråret erhvervsorientering, som afrun
des i 3.g med en sidste vejledning omkring uddannelses- og erhvervsvalget
efter endt skolegang. I forbindelse hermed arrangeres hvert år studieori
enterende møder, hvor repræsentanter fra såvel længerevarende som kor
terevarende uddannelser fortæller om de respektive uddannelses- og er
hvervsmuligheder.

Studievejledernes vigtigste opgave er imidlertid at give individuel bi
stand. Eleverne kan henvende sig til studievejlederne med problemer af
såvel faglig, som økonomisk og personlig karakter. Det er naturligvis ikke
alle problemer, vi kan løse, men det er vores opgave at hjælpe den enkelte
elev, så meget vi overhovedet kan.
Det er vigtigt at understrege, at - selvom vi ikke er lærer i alle de klasser, vi
er studievejleder for - kan man trygt henvende sig til os. Det kan være van
skeligt for os at finde frem til den enkeltes eventuelle problemer, så vi op
fordrer alle, der har brug for os, til selv at henvende sig til os.
Studievejlederne i gymnasiet er Claus Clausen, Lars Boye Petersen og
Kirsten Greve, og vi har fast kontortid, hvor vi er at træffe i lokale 421.

KG
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Studievejledning ved HF
Studievejlederens vigtigste opgave er at yde individuel bistand til den en
kelte studerende. Det kan ske i forbindelse med de problemer af økono
misk, 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 konse
kvenser samt i forbindelse med de studerendes erhvervs- og studievalg ef
ter HF.
Studievejlederen for HF, Finn Madsen, træffes i lokale 265, tlf. 92 20 00
(lokal 225).
FM
Hvor finder jeg noget om prærieindianernes religion?
Hvad er »Baltic exchange«?
Hvilke bøger findes der om vikingetidens smykker?
Er Skov-Larsen bror til Kim Larsen?
Kan du skaffe mig en fortolkning af Branners Legetøj?
Hvor finder jeg adressen på Den amerikanske Ambassade?
Findes der en roman fra før 1920?
Hvor kan jeg læse om programmeringssproget FORTH?

Ovenstående udgør et lille udsnit af en mangfoldighed af spørgsmål, som
Bente Knudsen, U-centrets bebliotekar, har skullet tage stilling til i løbet
af det forgangne skoleår. Som eksemplerne illustrerer, har ikke alle hen
vendelser været lige »kvalificerede«, og dog er der ingen tvivl om, at alle,
der har ønsket hjælp og har henvendt sig til Bente, har fået den, og det på
både venlig og effektiv vis. Den uøvede biblioteksbruger vil således for
uden konkret bistand i form af fremskaffet litteratur have fået vejledning
i, hvordan og i hvilket omfang man selv kan benytte centrets ret store bog
samling, og herigennem måske have fået mod på at gå videre til andre bib
lioteker. Denne færdighed er nyttig, for det viser sig hurtigt, at der i til
knytning til undervisningen på såvel HF som i gymnasiet bliver stillet op
gaver, (HF-specialet, gymnasiets historieopgaver og rapporter, dansk
stil, m.m.), der kun kan løses, hvis man skaffer sig viden ud over, hvad der
står i de udleverede lærebøger.
Netop på grund af Bente Knudsens tilstedeværelse kan Nakskov Uddan
nelsescenter på dette område tilbyde en service, der er ret usædvanlig og
som eleverne hurtigt bliver glade for.
EP
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Bente Knudsens virke udspiller sig i følgende regie:

BIBLIOTEKET
træffetid: hver dag ( — tirsdag) kl. 11-12 ved bibliotekarbordet i afsnit 3.
Ma-fre kl. 13.30-15.30 ( + tirsdag, kl. 18-20) i Nakskov Bibliotek.
NUC’s bibliotek er delt op efter emne og opstillet i faggruppeafsnittene
for hhv. matematik og naturfag, almenorienterende fag og sprogfag, af
snit 2,3 og 4. Det består af en håndbogssamling til brug for opslag og sup
plerende læsning i undervisningstiden, samt et ret stort udvalg af faglige
tidsskrifter. Bøgerne er registreret og opstillet efter samme system som på
folkebiblioteket.

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 fag
gruppeafsnittene. Hjemlån af bøger foregår fortrinsvis via Nakskov Bib
liotek, evt. undtagelser fra dette princip kun efter aftale med faglæreren
eller bibliotekaren.
Alle 1. års-elever får 2 lektioner i biblioteksorientering i den første del af
skoleåret, ved undertegnede.
BEK

Bøger og papir
Da undervisningen i gymnasiet og HF er gratis, stiller skolen undervis
ningsmidler til rådighed. Dette foregår i praksis på den måde, at eleverne
låner bøgerne af skolen, og med deres underskrift kvitterer for modtagel
sen. Da man hæfter for de lånte bøger, bør disse forsynes med et beskyt
telsesbind, samt navn og klasse. I tilfælde af bortkomst eller beskadigelse
påhviler det låneren at erstatte bogen, og det er her nyanskaffelsesprisen,
der opkræves. Understregning og tilskrivning 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 anskaffe det manglende.
Eventuelle problemer vedrørende bogudlån kan sandsynligvis løses ved
henvendelse i bogekspeditionen, hvis åbningstider bekendtgøres ved op
slag.
HJ
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Fritagelse for undervisning i idræt
I følge cirkulære om fritagelse for deltagelse i legemsøvelser/idræt af 29.
marts 1974 gælder flg.:
”Eleverne kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er
fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages helt eller
delvis for en uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger.(...)

Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter fremlæggelse af lægeattest,
der vil være at udfærdige på en af skolen udleveret, autoriseret blanket.”
Lægeattesten afleveres til skolens rektor. Udgifter til lægeattest afholdes
af hjemmet.
”For de elever, der er fritaget for deltagelse i legemsøvelser/idræt, gælder
som almindelig regel, at de skal overvære timerne, idet også iagttagelse vil
bibringe eleverne forståelse af undervisning i bevægelseslære, træningslæ
re og arbejdsteknik. Ved fritagelse udover 4 uger træffer skolens leder
evt. efter forhandling med elevens hjem og den pågældende elev, bestem
melse om, hvorledes timerne kan anvendes”.(...)
ML

Fritagelse for undervisning i religion
Elever/kursister, der tilhører et trossamfund uden for folkekirken, frita
ges efter anmodning for at deltage i undervisning 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 tros
samfund, Frelsens Hær og Jehovas Vidner.

Fritagelse bevilges af rektor efter ansøgning.

FM

Eksamen, årsprøver, karaktergivning
Gymnsasiet

Eksamen: Det år, et fag afsluttes, kan der holdes eksamen i faget (bortset
fra idræt, musik, formning og religion). Hvorvidt en klasse skal til eksa
men i et fag eller ej, afgøres af Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF.
Ialt består en studentereksamen af 6 mundtlige og 4 skriftlige eksaminer.
De skriftlige eksaminer ligger alle efter 3.g.
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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 afsluttes efter 1. eller 2.g, såfremt det ikke udtages til prøve, og man
har fået en årskarakter på 00 eller 03.

Årsprøver: Efter 1. og 2.g afholdes der dels skriftlige årsprøver dels en
kelte mundtlige årsprøver i fag, der ikke afsluttes. 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 en
kelte elever med henblik på oprykning/ikke oprykning (herunder evt. råd
om at gå ud). Såfremt der er betænkeligheder vedrørende oprykning med
deles dette til elever og forældre, som træffer beslutningen vedrørende det
videre skoleforløb.
Karaktergivning: Ved bedømmelsen af eleverne anvendes den fra folke
skolen kendte 13-skala. Således gives 8 for den middelgode præstation vel
at mærke for den pågældende skoleform. Da kravene i gymnasiet er høje
re end i folkeskolen, vil de fleste elever opleve, at de falder i karakterer,
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 ele
ven og hjemmet om det faglige standpunkt. Karaktergivningen følges op
af et forældremøde, hvor forældre og elever har lejlighed til at drøfte situ
ationen med den enkelte lærer.

Ved årets afslutning gives i de samme fag årskarakterer. Den årskarakter,
der gives det år faget er afsluttet, kommer til at stå på studentereksamens
beviset. Det gælder altså for eksempel årskarakteren i geografi efter l.g
for sprogliges vedkommende, i engelsk/tysk efter l.g for matematikeres
vedkommende og i kemi for teknologilinien.
Det endelige studentereksamensresultat udregnes på følgende måde:
I de eksamensfag (dvs alle fag bortset fra idræt, formning, musik og religi
on), hvor der ikke bliver afholdt eksamen, bliver årskarakteren overført
og tæller også som eksamenskarakter. Derefter udregner man først gen
nemsnittet af samtlige årskarakterer, derefter gennemsnittet af eksamen
skarakterer 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 at de to laveste karakterer plus gennemsnittet af resten af ka
raktererne skal være mindst 13 (13-reglen). Tilsidst udregnes gennemsnit
tet af de to gennemsnit. Dette tal er det endelige eksamensresultat, hvor
efter man bliver optaget ved de videregående uddannelser.
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B. HF

Den anvendte karakterskala er den samme som for gymnasiets vedkom
mende. I HF findes ingen standpunkts- og årskarakterer. Til gengæld af
sluttes alle fag med eksamen. For at bestå eksamen skal gennemsnittet af
eksamenskaraktererne være over 5,5 og 13-reglen skal være opfyldt (se
overfor). Desuden skal der være et tilstrækkeligt antal tilvalgspoint (20).
Der gives altså ikke faste, regelmæssige vurderinger af kursistens stand
punkt, men den enkelte kursist kan bede sine lærere om en vurdering af sit
standpunkt og har så krav på at få det.
Reeksamination: I HF er der mulighed for allerede efter sommerferien at
indstille sig til en prøve i et fag, såfremt man enten har opnået fagkarakte
ren 00 eller 03 ved den pågældende prøve i fHF. Hvis man efter 2HF ikke
har bestået sin eksamen, har man ret til reeksamination umiddelbart efter
sommerferien i alle sine fag, og man vælger selv hvilke (gerne efter sam
råd med studievejlederen). Endvidere kan man uanset ens 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 eksa
men i samme fag.
BP/JP

Forældremøder
Forældremøder og forældresamarbejdet planlægges i samarbejde med
skolerådet. Selvom det hedder forældremøde, ser vi helst at eleverne del
tager.

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

I december i forbindelse med karaktergivningen i gymnasiet er der forældremøde/forældrekonsulationer. Det vil efter eget valg være muligt af
drøfte hvordan arbejdet skrider frem med elevens faglærere. Endvidere
er der specielt for førsteklasserne og deres forældre et foredrag om karak
tergivningen i gymnasiet.
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Mødet er det vigtigste for den personlige kontakt mellem forældre, elev
og lærer.
Hvis der skulle være lidt større ting, man ønsker drøftet igennem er det
også muligt på dette møde at aftale et tidspunkt. løvrigt er man velkom
men til dette på ethvert tidspunkt af året.

I marts er der endelig et møde for eleverne i 1 .g hvor der orienteres om det
grenvalg, som eleverne skal foretage med virkning fra 2.g.
Endelig er der skolens lidt mere festlige arrangementer, hvor vi sætter pris
på, at der som sædvanlig er stor opbakning fra forældre.
Det drej er sig om:
Juleafslutning i Set. Nicolai Kirke.
Skolekomedie i februar.
Forårskoncert i april,
og Skoleafslutning i juni.
Udover ovenstående møder afholdes der i januar orienteringsmøder for
elever der påtænker optagelse i gymnasiet.
KC

Gurli Sørensen. 3x
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Specialundervisning!Støtteundervisning
A. Læse- og stavevanskeligheder. Handicaps.
For at opnå lempelser ved eksamen skal eventuel ordblindhed eller andre
handicaps, som kunne tænkes at påvirke ens eksamenspræstation, være
konstateret allerede i løbet af efteråret i 1 .g/1 .HF. Derfor er det i ens egen
interesse hurtigt at gøre sin studievejleder eller faglærer opmærksom på
eventuelle problemer. Og derfor har vi de senere år foretaget en lille sta
ve- og læseprøve tidligt i 1 .g/1.HF.
For elever med læse- og stavevanskeligheder arrangerer skolen specialun
dervisning. Denne undervisning søges lagt, så den passer til den enkelte
elevs skema; og omfang og intensitet søges afpasset den enkelte elevs be
hov.
For elever med fysiske handicaps kan etableres særlig støtte undervisning
og studievejlederen hjælper med at fremskaffe de nødvendige hjælpemid
ler.
B. Støtteundervisning i gymnasiet.
Skolen kan i et mindre omfang etablere støtteundervisning for elever med
afgrænsede mangler i de faglige forkundskaber (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 samarbejde med faglæreren, ellers gør støtten erfaringsmæssigt
mere skade end gavn.

C. Støtteundervisning for HF-kursister
Støtteundervisning kan gives i fællesfagene matematik, engelsk og tysk
med 15 timer i hvert fag, og det er faglæreren, der indstiller til rektor om
igangsættelse af undervisningen. Støtteundervisningen kan gives til kursi
ster, der skønnes at have en afgrænset mangel i deres forkundskaber, og
en fjern afgangseksamen vil være en karakteristisk begrundelse for delta
gelse i støtteundervisning. Derimod er det ikke tanken, at alle svagt fun
derede studerende skal have ekstra undervisning.

Da evt. støtteundervisning skal afvikles inden udgangen af 1. semester, er
det nødvendigt, at et evt. behov konstateres snarest efter undervisningens
begyndelse.
gp
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Økonomiske støttemuligheder i gymnasiet
og på HF:
1. Elever og kursister under 18 år
Støtten kaldes ungdomsydelse og er et kommunalt anliggende. Ydelsen,
der udbetales til familien og ikke til den unge selv, er afhængig af soci
alindkomsten og den unges egen indtægt. Yderligere oplysninger fås i
kommunen.

2. Elever og kursister over 18 år
Støtten kaldes ”Statens Uddannelsesstøtte” og er et statsligt anliggende.
Den består af a) stipendier, som ikke skal tilbagebetales, b) statslån og c)
statsgaranti for lån i bank eller sparekasse. Lånet forrentes også i uddan
nelsestiden.

Detailoplysninger om støttemulighederne over ”Statens Uddannelses
støtte” (SU) findes i pjecen ”Støttemuligheder 1984/85” som fås på sko
lens kontor, hvor ansøgningsskema også kan afhentes efter skoleårets be
gyndelse, hvis det ikke allerede er udleveret.
3. Befordringsgodtgørelse

Der ydes fuld dækning for befordring med offentligt transportmiddel , når
strækningen fra bopæl til skole og tilbage igen er 22 km eller derover. An
søgningsskema fås på skolens kontor fra 1. skoledag (eller ved bopælsæn
dring) og skal afleveres til transportselskabet. De nye 1. klasser vil nor
malt have modtaget skemaet i juni måned.
4. Elevfonden
Ved Nakskov Gymnasium er oprettet en elevfond, hvis midler kan anven
des på flg. måder:

a)
b)

c)
d)

Tilskud til generelt elevarbejde på skolen.
Tilskud kan ydes til arrangementer, som økonomisk ikke kan
bæres af enkeltgrupper på Nakskov Gymnasium.
Rentefri lån kan ydes til elever og kursister med akutte økono
miske problemer.
Tilskud kan ydes til enkelte elevers deltagelse i studieture ar
rangeret for klassen på Nakskov Gymnasium.

Henvendelse vedr. midler i elevfonden sker til rektor, der sørger for vide
rebehandling af ansøgningen.
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Jan B. Jensen. 2a
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Lisbeth Svendsen lq

Personalia
Pr. 1. august 1983 blev 5 nye kolleger ansat: Adjunkt Torben G. Hermansen, Adjunkt Jørn Finne Jepsen, Adjunkt Per Jepsen, Adjunkt Mogens
Hulgaard Johansen og Adjunkt Alice Martinsen.
Hanne Thomsen har pr. 8.3.84 efter modent overlæg forladt skolen til for
del for Vingården i Odense.

Den 1. august 1983 havde Lars Boye Petersen og Kjeld Vejbjerg været an
sat ved skolen i 10 år.
Af øvrige mærkedage kan fremhæves:
Studielektor Offer Andersen fyldte 60 år i oktober og Lektor Jørgen Rot
he fyldte 50 år i august.
BB
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P.L. Offer Andersen
(OA)
studielektor
dansk

Bo Bavngaard
(BB)
adjunkt
hist-latin-old

N.E. Bertelsen
(NB)
lektor
idræt

Ebbe Bjørnekær
(EB)
lektor
dansk-eng

Ruth Bluhm
(RB)
adjunkt
fys-kemi

V. Kjellberg Christensen
(KC)
rektor
mat-fys

Orla Christiansen
(OC)
lektor
bio-kemi

Birgit Clausen
(BC)
adjunkt
eng-form

Claus Clausen
(CC)
adjunkt
hist-latin-old
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Bodil Danielsen
(BD)
årsvikar
dansk

Lisbeth Faurum
(LF)
sekretær

Kirsten Greve
(KG)
adjunkt
fransk-eng

Jørgen Halse
(JH)
lektor
tysk-dansk

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

Inga-Lill Højbjerg Hansen
(LH)
timelærer
eng

Birgitte
Holme Hartmann
(BH)
adjunkt
fransk-idræt

N.E. Hartmann
(EH)
adjunkt
hist-old-psyk

Torben G. Hermansen
(TH)
adjunkt
mat-fys
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Jørn F. Jepsen
(JJ)
adjunkt
samf-geo

Mogens H. Johansen
(MJ)
adjunkt
bio-kemi

Per Jepsen
(PJ)
adjunkt
fys-mat

Henning Johansen
(HJ)
adjunkt
hist-geo

Niels-Bo Jørgensen
(NJ)
adjunkt
da-geo

Bente Knudsen
(BEK)
centerbibliotekar

Anne Kurup
(AK)
adjunkt
dansk-tysk

Stefan Larsen
(DL)
adjunkt
tysk-eng

Palle Lindau
(PL)
timelærer
form
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Christian Lockert
(CL)
adjunkt
fys-mat

Marlene Lyngstorp
(ML)
adjunkt
fransk-idræt

Alice Martinsen
(AM)
adjunkt
dan-form

Finn Madsen
(FM)
adjunkt
hist-eng

Jørgen Nielsen
(JN)
pedel

Richard Olesen
(RO)
lektor
lat-rel-old

Carl Ole Olsen
(CO)
adjunkt
musik-fransk

Jimmy Pedersen
(PE)
timelærer
musik

Peter Pedersen
(PP)
adjunkt
fysik
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Lars Boye Petersen
(BP)
adjunkt
dansk

Elsebeth Post
(EP)
adjunkt
eng

John Povlsen
(JP)
studielektor
mat

Lone Povlsen
(LP)
adjunkt
mat

Jørgen Rothe
(JR)
lektor
mat-fys

Ole Skibsted
(OS)
adjunkt
da-old-rel

N.P. Skov Larsen
(SL)
adjunkt
fra-rel

Kjeld Vejbjerg
(KV)
adjunkt
bio

Mogens Vestergård
(MV)
lektor
fys-kemi
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Michael Weyand
(MW)
adjunkt
mat

Adresseliste
P. Offer Andersen
Bo Bavngaard
N.E. Bertelsen
Ebbe Bjørnekær
Ruth Bluhm
V. Kjellberg Christensen
Orla Christiansen
Birgit Clausen
Claus Clausen
Bodil B. Danielsen
Kirsten Greve
Jørgen Halse
H.C. Højbjerg Hansen
Inga-Lill Højbjerg Hansen
N.E. Hartmann
Birgitte Holme Hartmann
Torben Günther Hermansen
Jørn Finne Jepsen
Per Jepsen
Henning Johansen
Mogens Hulgaard Johansen
Niels-Bo Jørgensen
Anne Kurup
Stefan Larsen
Palle Lindau
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Rosenvænget 21, Nakskov
Vejlegade 12, Nakskov
Møllemarksvej 12, Nakskov
Vindøvej 44, Harpelunde
TillitzeKirkevej 5, Nakskov
Strandpromenaden 32, Nakskov
Nybølle Strand, Horslunde
Højrebygade 23, Søllested
Højrebygade 23, Søllested
Stormarks Alle 48, Nakskov
Enebærvej 5, Nakskov
Rosenvænget 8D, N akskov
Brandsmose Ringv. 9, Stokk.
Brandsmose Ringv.9, Stokk.
Bredgade 25, Nakskov
Bredgade 25, Nakskov
Anemonevej 7,1.tv., Nakskov
Enehøj evej 128,1, tv., Nakskov
Enehøjevej 192 st.th. Nakskov
Hardenbergvej 30, Nakskov
Skandsen IC, Nakskov
Krogsbøllevej 9, Nakskov
Svingelsvej 37, Nakskov
Tops Sidevej 1, Nakskov
Madevej 49, Horslunde

921412
923557
920784
931182
944894
923034
935680
941337
941337
928283
923102
921657
911447
911447
925847
925847
927974
926523
—
927308
—
922113
927710
927287
935636

Christian Lockert
Marlene Lyngstorp
Finn Madsen
Alice Martinsen
R. Olesen
Carl Ole Olsen
Jimmy Pedersen
Peter Pedersen
Lars Boye Petersen
Elsebeth Post
John Povlsen
Lone Povlsen
Jørgen Rothe
Ole Skibsted
N.P. Skov-Larsen
Kjeld Vejbjerg
Mogens Vestergaard
Michael Weyand
Lisbeth Faurum
Jørgen Nielsen

Anemonevej 131.tv., Nakskov
Haldsvej 12, Skørringe
Lavendelvej 4, Søllested
Anemonevej 7,1, tv., Nakskov
Lienlund 21, Nakskov
Præstegården, Dannemare
Branderslevvej 81, Nakskov
Enehøjevej 138 st., Nakskov
Pilehavevej 17, Dannemare
Fruegade 15, Nakskov
Birkevænget 78, Nakskov
Birkevænget 78, Nakskov
Højrebyvej 68, Nakskov
Stormarks Alle 48, Nakskov
Svingelsvej 40, Nakskov
Svingels Alle 62, Nakskov
Fællesskabsvej 37, Nakskov
Svingelsvej 37, Nakskov
Ullerslevvej 4, Nakskov
Eiglersvej 37, Nakskov

908560
941493
927974
921991
944259
925895
926348
944736
923586
921677
921677
927919
928283
925833
926401
922751
927710
922610
926906

Ferieplan for skoleåret 1984/85.
1984:
Sommerferie:
Efterårsferie:

Juleferie:
1985:
Vinterferie:
Påskeferie
Grundlovsdag:
Sommerferie:

mandag d. 25.juni til onsdag d. 8. august
mandag d. 15. oktober til fredag d. 19.
oktober
mandag d. 24. december til fredag d. 4.
januar
mandag d. 11. februar til fredag d. 15.
februar
mandag d. 1. april til mandag d. 8. april
Onsdag d. 5. juni
mandag d. 24. juni til fredag d. 9. august

(Hertil kommer de lørdage samt søn- og helligdage, som ikke er omfattet
af ovenstående. Antallet af ferie- og fridage i skoleåret 1984/85 udgør her
efter 168).
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Program for introduktionsdage 1984
Torsdag, den 9. august:
Førsteklasserne.

08.00

Velkomst ved rektor i teatersalen, navneopråb.

08.30

Skemadiktat m.m. (ledes af den lærer, der står for sammenryst
ningsprogrammet tirsdag)
Bogudlevering (medbring en rummelig taske eller plastposer).
Gennemgang af årsskriftet (læs det forinden).
Rundvisning i centret.
Kommunikationssystemet.
Møde med studievejleder.
Fotografering af alle.
Møde med tilsvarende andenklasse.
11.30

Evt. frokost sammen med den tilsvarende andenklasse.

Andenklasserne og 3.g.

09.00

Velkomst ved rektor i teatersalen.

09.15

Skemadiktat.
Bogudlevering.
Evt. finpudsning af program for førsteklasserne.
Tilbud om fotografering.

11.00

Møde med førsteklasserne.

11.30

Evt. frokost med den tilsvarende førsteklasse.

Fredag den 10. august:
08.00-ca. 13.30
Klassevis sammenrystning for førsteklasserne arrangeret af in
troduktionslæreren under medvirken af elever fra andenklas
serne.

Onsdag den 22. august: 1. HF
Onsdag den 29. august: l.g

Opsamlingsarrangement samlet og klassevis for førsteklasserne
med deltagelse af rektor, studievejleder, bibliotekar, repræsen
tanter for andenklasserne, elevorganisationer og foreninger.

Formålet med arrangementet er at give information og drøfte:

eventuelle problemer
forløbet af skolestarten
gensidig information m.m.
varighed 2 lektioner.
Fredag den 31. august
Skolens fødselsdag. Fest
Fredag den 21. september

Som erstatning for eller supplement til opsamlingsarrangemen
tet foreslås en emnedag for førsteklasserne med det formål at
skabe et fællesskab omkring skolens sociale liv evt. en forbere
delse til senere deltagelse i temadage.
OA
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