Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Nakskov Gymnasium

DANMARKS
PÆDAØOSISKB
bibliotek

1985

Nakskov Gymnasium
Søvej o, 4900 Nakskov
TIf. ( 03) 92 20 00

1985
NAKSKOV UDDANNELSESCENTER

INDHOLDSFORTEGNELSE
VELKOMST
NAKSKOV GYMNASIUM OG NUC

SÆRTRÆK VED NAKSKOV GYMNASIUM:
TEKNOLOGILINIE
SAMFUNDSFAGLIG GREN PÅ SPROGLIG LINIE
DATALERE OG 30-TIMERS EDB KURSUS
TIMEPLAN FOR GYMNASIET
TIMEPLAN FOR HF

SÆRLIGE AKTIVITETER PA SKOLEN
TEMADAGE
FELLESTIMER
MORGENSAMLING
EKSKURSIONER
FRIVILLIGE AKTIVITETER PA SKOLEN
STUDIETURE TIL ATHEN OG LONDON
STUDIEKREDSE I ASTRONOMI, KERAMIK OG SIKKERHEDSPOLITIK
SPORTSSTEVNER
FRISPORT
MUSIK, KOR
SKOLEKOMEDIE
REVY
GYMNASIESKAK
SKOLEBLAD
NORDISK OPERATION DAGSVERK
HVEM BESTEMMER HVAD
REKTOR
LERERFORSAMLING
LERERRÅD
FELLESUDVALG
SKOLERÅD
ELEVRÅD
STORSTRØMS AMTSRÅD
DIREKTORATET FOR GYMNASIESKOLERNE OG HF
FORTEGNELSE OVER DIVERSE JOBS.

ELEVORGANISATIONER
ELEVRÅD
ELEVORGANISATIONER
1

GYMIASIEFORENINGEN .

ELEVFACILITETER OG REGLER

ELEVFACILITETER
SKOLERS ADMINISTRATION
MEDDELELSER
FORSØMMELSER
SKEMAÆNDRINGER
GLEMTE SAGER
ORDENSREGLER
BIBLIOTEK
BØGER OG PAPIR

STUDIEFORHOLD OG STUDIEVEJLEDNING
STUDIEVEJLEDNING I GYMNASIET
STUDIEVEJLEDNING PÅ BF
SPECIALUNDERVISNING/STØTTEUNDERVISNING
ØKONOMISKE STØTTEMULIGHEDER
EKSAMEN, ÅRSPRØVER, KARAKTERGIVNING
FRITAGELSE FOR IDRÆT
FRITAGELSE FOR RELIGION
FORÆLDREMØDER

PERSONALIA
ADRESSELISTE
FERIEPLAN
PROGRAM FOR INTRODUKTION

2

K£RE HYE ELEVER OG KURSISTER 1985.
Den
7.
august 1985 skal du begynde på en ny
ar
bejdsplads
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,
samtidig
med
at du får mulighed 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
skoleåret 1984/85, danne dig et indtryk af din nye
arbejdsplads,
og ved at orientere dig om de for
skellige organer og s amfærdse1 sreg 1er kan du
let
tere
falde
ind
i rytmen blandt
skolens
øvrige
elever.

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 indholds
rig-

Til slut vil jeg ønske dig velkommen til et forhå
bentligt
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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LIDT HISTORIE
.-ugang var gymnasiet et sted,
uddannede vordende præster.

hvor man fortrinsvis

Sådan har det også været i Nakskov.
Præcist
hvor
gammel skolen er,
ved man ikke, men måske stammer
skolen
helt tilbage fra katolsk tid
(dvs.
slut
ningen
af 1400-tallet) ,
eventuelt opstået i til
knytning til det he11igånd sk 1 o ster,
der blev
op
rettet i 1470.

I
hvert fald var skolen indtil den blev lukket
i
1839,
placeret på grunden mellem kirken og Vejle
gade,
som
en
slags minde om
skolens
kirkelige
udspring.
Mellem 1839 og 1918 var der ikke noget gymnasium i
Nakskov.
2. september 1918 genopstod latinskolen,
nu
som
Nakskov kommunale Gymnasium.
Skolen var
især byens mellem- og realskole,
mens gymnasieaf
delingen var
en lille eksklusiv
overbygning
på
skolen med få og små hold.
Her traskede det bedre
borgerskabs børn i deres fædres fodspor.

I
løbet af 60-erne skete der en voldsom vækst
i
uddannelsessektoren,
som
ikke
mindst
påvirkede
gymnas ieti 1 gang en.
Gymnasieafdelingen
voksede,
mens undervisningen af 8.
og 9. klassetrin efter
hånden blev overført til folkeskolerne i byen. Den
sidste realklasse forlod skolen sommeren 1973. Til
gengæld fik skolen en ny, ældre gruppe elever ind,
derved at man i 1971 fik oprettet en KF-afdeling.

I
1973 skete der den formelle ændring med skolen,
at
den fra at være en kommunal
institution
blev
amt skommunal.
Mindre
formelt var problemet med den skolebygning
på Nørrevold,
hvor gymnasiet havde til huse. Byg
ningen var for lille og for dårlig,
blandt
andet
med helt utidssvarende faglokaler.
Samtidig havde
både
byens
handelsskole og teknisk
skole
samme

problem,
og den ide opstod,
at man ved opførelse
af
et
fælles
uddannelsescenter på en
bedre
og
billigere måde kunne løse alle problemer.

I
sommeren 1979 flyttede gymnasiet så ind
i
det
pragtpalads,
som
idag er rammen om alle Vestlollands ungdomsuddannelser, nemlig Nakskov Uddannel
sescenter.

Som
nævnt er uddanne1 sescent er ideen blandt
andet
opstået
som en praktisk og økonomisk
løsning
på
nogle fælles bygningsmæssige problemer. Man kan da
også hurtigt opremse en lang række fordele ved det
fælles
byggeri.
Fordi
der er tre skoler til
at
bære omkostningerne,
kan man få langt bedre faci
liteter
på en række områder,
end de
tre
skoler
ville kunne bære enkeltvis:
For eksempel audito
riet,
kopieringsrummet ,
og måske væsentligst for
eleverne kantinen,
som helt sikkert er den bedste
og billigste ved noget gymnasium i Danmark. Gennem
et
samarbejde med Nakskov kommune kommer
dertil,
at
man
har folkebibliotek og
teatersal
inde
i
huset, og et idrætscenter til fælles rådighed.
Men der ligger også andet end tekniske og økonomi
ske overvejelser bag opførelsen af centret.
En af
ideerne var, at man ønskede at skabe ligeværdighed
mellem ungdomsuddannelserne, modvirke den opsplit
ning og rangordning af de unge,
som let sker, når
de spredes på ungdomsuddannelserne efter folkesko
len.

Uddannelsescentrets
indretning
præges
af
denne
ide:
som nævnt
er en række faciliteter
fælles,
herunder kantine,
elevopholdsrum og elevrådsloka
le. Men derudover har man indrettet centret sådan,
at
der i de enkelte afsnit og i nogle tilfælde
i
undervisningslokaler kommer elever fra forskellige
sko 1e f ormer.
Fra
at være et privilegium for de
privilegeredes
børn er gymnasiet således blevet et sideordnet led
i den vifte af uddannelser,
som tilbydes Vestlollands unge. Gymnasiet har samtidig fået et bredere
sigte
og en langt bredere tilgang og søges i
dag
af op imod 1/3 af en ungdoms år gang.
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Uddannelsescenter-ideen
rummer også
nogle
fore
stillinger om fremtiden.
En af de muligheder, der
ligger i centret,
er således af lave uddannelser,
der
skræver
over det skel,
der i øjeblikket
er
mellem praktiske og teoretiske uddannelser.

Siden 1973 (altså allerede mens uddannelsescentret
var
på planlægningsstadiet) har man da også
haft
samarbejde på tværs af skoleformerne,
mest omfat
tende i forsøget med en såkaldt matematisk teknisk
linie,
der siden 1978 har været gennemført 6 gan
ge.
I
dette forsøg indhøstede
vi,
ikke
mindst
takket
være
den frugtbare kontakt med
en
anden
skoleform og dens lærere, en række erfaringer, som
nu søges udmøntet i den endnu mere fremtidsrettede
teknologilinie.
Den
sattes
igang
skoleåret
1984/85.
Uddannelsescentret er ikke kun et samlingssted for
unge.
Vestlollands Forberedelseskursus har en del
af sin undervisning for voksne anbragt i
centret,
ligesom
erhvervsskolerne tilbyder efteruddannelse
af forskellig art. Der findes også enkelte kortere
videregående uddannelser i huset.

I og med at man har samlet på et sted et
folkebi
bliotek
og
tre forskellige skoleformer med
for
skellig
faglig og pædagogisk viden og råder
over
lokaler egnede til ethvert formål,
spændende
fra
mødelokaler
til et fuldt udstyret teater,
er der
skabt
nogle endnu knapt opdagede muligheder
for
aktiviteter, der rækker ud over de rent (ungdoms-)
uddannelsesmæssige opgaver.
Folkeuniversitetet og
de efterhånden 3 gange afholdte pædagogiske konfe
rencer kunne være eksempler på noget sådant.

Fremtiden vil være præget af store
efteruddannel
sesbehov
og megen fritid,
som skal udfyldes
me
ningsfyldt.
Hvordan man i denne fremtid kan finde
ud
af
at udnytte og kombinere den
ophobning
af
ressourcer,
der findes i centret, bliver interes
sant at se.
For
gymnasiet kunne
det i hvert
fald være
en
spændende
ny
udfordring at indgå i
aktiviteter,
der
rakte ud til andre befolkningsgrupper end
de
16-19-årige,
og som måske havde andre mål end
at
forberede folk til videregående uddannelser.
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Så
havde den gamle sorte præsteskole
forvandlet sig til en skole for livet.

endegyldigt

Lars Boye Petersen

SÆRTRÆK VED NAKSKOV GYMNASIUM:
TEKHOLOGI-LIBIEK
Formål:
Bag
hele
forsøget ligger en forestilling
om, at
mennesker
uden kendskab til den ny teknologi let
tere
bliver
genstand for udnyttelse
af
den ny
teknologi. 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 tekno
logiske udvikling uden at lade sig styre.

Indho1d:
Eleverne
på
teknolog i-1 ini en bliver matematiske
studenter,
men der er adskillige ændringer i for
hold til den matematiske linie,
først og fremmest
gennem oprettelsen af et tekno1 o g i-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 konsekvenser af den ny teknologi.

Men
der er andre betydningsfulde
ændringer.
En
gelsk
er
hovedsprog på linien,
i erkendelse
af
dette
sprogs
uundværlighed i snart
sagt
enhver
sammenhæng,
så
"teknologerne" får
totalt
flere
sprogtimer end "normale" matematikere.
Desuden er der mindre ændringer indenfor de enkel
te
fag,
idet alle fag i deres indhold orienterer
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sig mere eller mindre mod teknologi-faget.
At indføre et nyt fag og
med s s pr o g s t im er medfører
andet sted, her dels ved
timetal, og dels ved at
geografi fra fagrækken.

at øge antallet af frem
at timerne skal findes et
reduktion af enkelte fags
fjerne oldtidskundskab og

Vi tror, at tekno1 o g i 1 in ien kan bruges. Måske ikke
som direkte model for et nyt gymnasium, men i
hvert fald som inspirationskilde for dem, hvis
opgave det bliver at "designe" et nyt gymnasium.
H.C.

Højbjerg Hansen

DEN SAMFÜNDSFAGLIGE GREN.

Til skoleåret 1984/85 blev der for første gang på
Nakskov Gymnasium og HF oprettet en s am fund s s proglig gren. Vi vil derfor fortælle lidt om, hvordan
det er at gå på denne gren.
Vi har i det forløbne år gennemgået flere "sam
fundsrelevante" spørgsmål. Vi har arbejdet med
ungdoms s o c io 1 o g i, politik, psykologi (herunder
bimmerbørn) og EF. I 3.g skal vi bl.a. skrive et
speciale, som vi skal bruge ca. 2 måneder til at
udarbejde.

Med hensyn til lektier i samfundsfag varierer det
fra gang til gang. Til tider har vi kun en meget
kort og let tekst for, medens vi andre gange får
betydeligt længere og sværere tekster for. Med
hensyn til skriftlige opgaver afleverer vi
s amfund s fag srapporter, som skal fylde 5-10 sider.
Den mest anvendte arbejdsform er klasseundervis
ning: lektien gennemgås på klassen og diskuteres.
Den anden mest almindelige arbejdsform er gruppe
arbejde, som udmunder i et oplæg på klassen eller
i en skriftlig opgave, der afleveres til læreren.
I undervisningen er der også mulighed for virksom
hedsbesøg, meningsundersøgelser, ekskursioner m.m.
Fælles for disse arbejdsmetoder er vigtigheden af,
at alle deltager aktivt, både for at den enkelte
elev og klassen som helhed skal få det største
v. dby 11 e .

Med hensyn til den samfunds sprog1 ige gren er ud
dannelses- og erhvervsmulighederne de samme som
for den nysproglige. For samtidig med at du lærer
en masse om samfundet, har du jo stadigvæk dine
sprogfag.

2aS

DATALÆRE
Nakskov Gymnasium har en lang tradition for under
visning indenfor EDB, og bl.a. af den grund er
gymnasiet veludstyret, hvad angår maskinel ("hard
ware"). EDB-maskinerne befinder sig i lok. 272, og
de står til fri afbenyttelse i centrets åbnings
tid, medmindre det af skemaet udenfor døren frem
går, at lokalet er optaget af undervisning.
Datalære som fag findes kun på HF-afde1 ingen.
Faget kan vælges som tilvalgsfag på 2. kursusår og
giver 8 tilval g spoints. Der arbejdes med fundamen
tale datalogiske begreber (herunder programme
ring), og samspillet datamaskine - samfund - indiV id .

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 1 .g klasse får derimod et 30-timers kursus i
datamaskinernes benyttelse og deres indflydelse på
samfund og det enkelte menneske. Det er ikke et
programmeringskursus! Begrundelsen for dette er at
de fleste mennesker vil "nøjes" med at være bru
gere af den moderne teknologi, ikke eksperter på
området. Vil man kunne videregående programmering,
må man lære det på anden vis.

H.C.

Højbjerg Hansen/Torben Hermansen
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TIMEPLAH I GYHRASIET

' '-lefo' deling pö fagene

TIMEPLAN PÅ BF

Dansk " .. . ...................................

Religion1 ’......................................
Historie 11......................................

Biologi 21........................................

Geografi 2’....................................
Matematik 2\................................

Engelsk 11......................................

Tysk 2)..........................................
Samfundsfag 2'............................
Musik.'formning
......................
Idræt 31..........................................

TILVALGSFAG1^

Biologi............................................
Matematik......................................

Engelsk ..........................................
Tysk..............................................
Samfundsfag................................

Musik..............................................
Formning......................................

Idræt ..............................................
3. fremmedsprog (fransk) ....
Fysik .............................................
Kemi...............................................

Psykologi........................................

Datalære........................................
I) Eksamen efter
semester
2) Eksamen efter 2. semester
3) Der aflægges ikke eksamen

1o

SÆRLIGE AKTIVITETER PÄ SKOLEN
TEMADAGE.
Temadage afholdes d.
2.-4. oktober 1985. Emnet er
denne gang: "Scener fra et ungdomsår."
I
samarbejde med lærerne laver eleverne rollespil
med relation til emnet.
Det
påtænkes at lave arrangementer før
og
under
temadagene,
til dels med indbudte personer. - Som
sædvanen
er,
vil
vi
afslutte med en
fest
med
spisning og revy.

Stefan Larsen

FÆLLESTIMER.
Fællestimerne er et vigtigt suplement til
hverda
gen på NUC. I fællestimerne forsøger man at bringe
aktuelle
og kreative indslag,
f.eks.
i form af
arrangementer med musik og kunst.
Det giver hver
dagen og livet på NUC et særpræg og liver op i den
daglige skolegang.

Formålet med fæl1estimearrangementerne er
altså,
at
de
skal inspirere til kreativ
udfoldelse
og
give stof til eftertanke i efterfølgende diskussi
oner bl.a. i undervisningen.
Fællestimearrangementerne
er
således
en vigtig
ting
på NUC,
og det er vigtigt,
at eleverne
på
gymnasiet
og HF interesserer sig for disse arran
gementer.
Det
sidste
kan de gøre ved
at
være
aktive i fællesudvalget,
eller ved at stille for
slag
til arrangementer til dette udvalg,
der med
glæde vil modtage dem.
I
skoleåret
1984-85 blev
der
afholdt
følgende
a r ran gemen t er :
1.
Pianisten
Mogens Dalsgård gav en introduktion
til Griegs klavermusik.
2.
"De
rådne foreller",
en film om den
spanske
borgerkrig
og borgerskabets
fastholdelse
af
sine traditioner, blev vist.
3.
Høring med el evorganisationerne DGS og GLO.
4.
En
repræsentant
for
Amnesty
International
fortalte om denne organisation og dens
resul-
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?.

f.

tater m.h.t. at få politiske fanger frigivet.
Lektor
Tage Egsmose,
Københavns Universitet,
fortalte om det livsfarlige ved rygning.
Optakt til Operation Dagsværk

Til slut skal jeg tilføje, at der er mødepligt til
disse fællestimer og jeg vil endnu engang opfordre
eleverne, såvel nuværende som nye, til at gøre
skoleåret 1984-86 ligeså spændende som dette
skoleår har været.
Ro Christensen,

3y

MORGENSAMLING.

Morgensamling har i skoleåret 84-85 fundet sted på
elevernes initiativ, når der var behov for det.
Nårsomhelst nogen havde noget på hjertet - infor
mation eller underholdning - har man kunnet reser
vere teatersalen til et mindre arrangement i 9frikvarteret.
Det er op til kommende elever at tage stilling
til, om man fortsat vil have morgensamling, og man
evt. vil ændre formen.
Birgit Clausen

EKSKURSIONER.
Nakskov Gymnasium har altid haft tradition for at
afholde mange ekskursioner. I nu svundne lykkeli
gere tider sendte vi ofte samtlige 2g'ere afsted
på en uges ekskursion til udlandet - Paris, Lon
don, Prag, Venezia eller Berlin. Dette hører nu
fortiden til! De offentlige bes par el sesbestræbe1ser har, omend kontoen er forhøjet væsentlig i
indeværende skoleår, i særlig hård grad ramt vores
ekskursionskonto, og dette forhold sammen med et
nyt ekskursionscirkulære fra ministeriet, har
udviklet nye retningslinier for ekskursioner:

1.

Ekskursioner i Danmark samt Sydslesvig, Skåne,
Halland og Blekinge. - 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 forsømte.

2.

Studierejser til udlandet. - Også her arbejdes
der med 1æsep1 ans r el ateret stof,
og en af
de
mange
betingelser for at gennemføre en
sådan
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.
Sådanne rejser henlægges til ferier,
men evt.
kan
skolen
tillade,
at en
enkelt
skoledag
inddrages.
Eleven/ kursisten afholder
selv
udgifterne til sådanne rejser.

P.S. Indtil videre er ud 1 and s ekskur sioner/s tud ierejser desværre suspenderet.

Vores ekskursionsprogram har i indeværende skoleår
omf a 11 e t :
1x,3x

Brede - Nationalmuseet

30/8

3xy N

Nakskov Indrefjord

3/9 + 5/9

3zN

Videbæk - Lejrophold

9/9-14/9

la , 2aN

Brede - Nationalmuseet

10/9

2xyzS

Bornholm - Lejrophold

17/9-22/9

2PQR

Nakskov og omegn

18/9

3a,2PQR København - Teater

2/10

2PQR

København - Fysikholdet

2/10

lp,lq

Brede - Nationalmuseet

3/10

3yzF , 3u København - Nationalmuseet

5/10

1z , 1u

København - Museer

26/10

3xy N

Lübeck

2 9/10

2q,2PQR København - Teater

31/10

3 a,3 xyN København - Teater

31/10
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2a , 2p

København - Museer

9/11

2xy N

København - Zoologisk Museum

16/11

iq

Nakskov og omegn

27/11

2z ,3a

København - Museer

30/11

3z

København - Carlsberg + museer

4/12

2PQR

København - Kemiholdet

17/1

2a,2PQR København - Louisiana

6/2

1 a , ly

København

20/2

2xy z

København - Louisiana

21/2

2u

Esbjerg - Lejrophold

6/5-10/5

1z

Berlin

3/S-6/5

John Povlsen

FRIVILLIGE AKTIVITETER PÅ SKOLEN
STUDIETURE:

Oa 2z og 3u's studietur til Athen.
I foråret 1984 planlagde vi en rejse til Athen.
Vores mål var at lave en studietur, der skulle
have tilknytning til undervisningen i oldtidskund
skab, men også være en fælles ferietur. Vi beslut
tede at tage af sted i vinterferien 1985, hvorved
turen ville ligge tæt op ad eksamen. Efter sommer
ferien fik 3u tilbud om at deltage og billetterne
blev bestilt. Turens pris var overkommelig: en uge
på et godt hotel, morgenmad og alle fælles arran
gementer, herunder to hel dag sudf1 ugter, inkluderet
kostede 2.100 kr.
Søndag den 10. februar kl. 6.00 tog vi af sted fra
Nakskov. Flyet afgik fra Kastrup kl. 10.00 og kl.
13.30 var vi i Athens lufthavn. P.g.a. temperatur

forskellen, fra - 10° i Nakskov til + 18° i Athen,
piblede sveden straks frem på vore pander, da vi
steg ud af flyet. Til flere atheneres forundring og forargelse - skiftede flere af os hurtigt til
shorts.
Resten af søndagen gik med at blive indkvarteret
på Hotel Damon, og derefter med at opsøge spænden
de taverner, græske spisesteder, hvis overkommeli
ge prisnuveau bekom os vel. Til sidst i seng og
hvile ud oven på de mange indtryk.
Hjemmefra havde vi lagt følgende program for ugen:

Mandag: rundtur på Akropolis og Agora. Tirsdag:
heldagstur til Peloponnes. Onsdag: møde med to
danskere bosidende i Athen; derefter besøg på
Kerameikos. Torsdag: heldagstur til Delfi. Fredag:
Nationalmuseet. Lørdag: Bouzouki-sted som ramme
for festlig afslutning. Søndag: hjemrejse.
Det var selvsagt en stor oplevelse at se Akropo
lis, som vi have beskæftiget os så meget med i
o 1d.-timerne, men hidtil kun havde set på bille
der. Vi så Parthenon, Erechteion- og Nike templer
ne. På Akropolismuseet blev vi præsenteret for de
ægte, meget velbevarede, karyatider. Der var op
rindelig seks, men en er af "mystiske årsager"
draget til Nationalmuseet i London, hvor Thatcher
passer på hende og slet ikke kan se rimeligheden
i, at hun sendes tilbage til Athen. Samme skæbne
er overgået den meget berømte Pa rthenonfri se. I
øvrigt har vor tids plage, forureningen, sat sine
spor på Akropolis, som i de sidste 40 år er ned
brudt lige så meget, som i de foregående 2.400 år.
Der er fremsat flere, mere eller mindre geniale
redningsplaner, spændende fra at placere en gen
nemsigtig osteklokke omkring hele Akropolis til at
flytte hele molevitten til Texas i U S A, hvor
luftforholdene skulle være bedre! Efter 3-4 timer
på Akropolis og Agora var vi mætte af indtryk og
havde behov for hvile. Til gengæld må det siges,
at alle var friske om aftenen, da vi begav os ud i
det græske natteliv.

De mest ihærdige af mandagens natteravne havde
visse problemer med at komme på højkant den efter
følgende morgen, men tirsdagens heldagstur bød
også på rige oplevelser. Vi kørte over Korinther-

15

kanalen og besøgte det gamle Korinth, hvor Paulus
: sin tid forkyndte det kristne evangelium for
redningerne. Derpå så vi -"by rain", med blandede
indtryk til følge - Mykene med den berømte løveport og den i narheden liggende imponerende kup
pelgrav, "atreus" skatkammer. Endelig oplevede vi
eet kolossale Ep idauro steater med den formidable
akustik. F. eks. kan man overalt på tilskuerplad
serne høre en tændstik i midten af teatret.
Efter i to dage hovedsagelig at have beskæftiget
os med oldtiden, satte vi onsdag fokus på nutidens
Grækenland. To i Athen bosiddende danskere fortal
te os om Grækenland i dag. Vidste du, at enhver
græker med respekt for sig selv har 4 jobs, hvoraf
3 er "sorte", hvorfor næsten ingen betaler indkomstskat ?

I øvrigt har det moderne Grækenland som stat be
tragtet visse identitetsproblemer, blandt andet
fordi landet kun har eksisteret som selvstændig
stat i godt 150 år efter århundreders fremmedherredømme. Det var meget interessant at høre om
dette på en gang kendte og fremmedartede land.

"Ved jordens navle: Delfi"

Næste dag gik turen til det særdeles smukt belig
g ende Delfi. I det skønneste solskinsvejr, så "
her bl.a. o m f a 1 o s - s t e n e n , verdens navle, og det
sted, hvor oraklets spåkvinde, pythia havde siddet
på en trefod og i tågede vendinger formuleret sine
berømte og tvetydige spådomme til besøgende. F.
eks. fik en kriger følgende spådom: "Du drager af
sted du kommer hjem ej død i krig". Sæt selv
kommaer - skal der være komma før eller efter
"ej"? Joh, apollonpræsterne, der udlagde pythias
ord, var vise og vidste, at man skal undgå at rage
uklar med ens gæster!

Værd at nævne er også Nationalmuseet i Athen, der
var aldeles overvældende. De mest berømte statuer,
masker og lignende opbevares her. Aftenen før
afrejsen afsluttede vi turen i festligt lag på et
bouzouki-sted med græsk mad, sang og dans, her
under en vaskeægte mavedanserinde.
Vi kunne blive ved med at fortælle, f.eks. om det
fascinerende
natteliv på diskotek Barbarel la, om
handelkvarteret Plaka, hvor man prutter om prisen
°g hygger sig og om den græske natur. Men vi vil
afslutte med at opfordre jer til at arrangere en
lignende studietur for jeres klasse og anbefale
jer at invitere en anden klasse med, hvilket vi
har gode erfaringer med. Det er meget spændende at
få indblik i en anden kultur og ved selvsyn opleve
resterne af antikkens Grækenland,
som danner
grundlag for vor egen kultur. Man får utroligt
mange indtryk med hjem. Vi mener af både faglige
og sociale grunde, at det, vi har set og oplevet,
spændende fra Akropolis til Barbarella, fortjener
at blive set og oplevet også af jer. God tur!
Ole Skibsted og 2z.

Tur til London, efteråret 1984.

I efterårsferien 1984 var ca. 40 elever fra NUC i
London. Turen var tilrettelagt således, at vi i
stor udstrækning selv kunne planlægge dagene. Vi
tog af sted lørdag morgen, men var først i London
søndag eftermiddag, fordi rejsen foregik med tog
og skib.
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Efter indkvarteringen på vores hotel i Notting
Hill tog vi "tuben" ind til S oho, hvor det meste
af Londons teatre og forlystelser befinder sig. Vi
slentede rundt en tid, overvældet af storbylivet.
Da vi kom hjem til hotellet, gav vi os til at
planlægge, hvadviville se i de kommende dage for
at få mest muligt ud af vores besøg.

De følgende dage så vi bl.a. St. Paul's Cathedral,
hvor vi fra toppen havde en imponerende udsigt ud
over hele London, Tower, hvor kronjuvelerne opbe
vares, Buckingham Palace, og Parlamentet med Big
Ben. Endvidere besøgte vi Madame Tussaud's Plane
tariet. En anden interessant oplevelse, vi havde,
var overværelsen af en retssag i Old Bailey, en
retsbygning, hvor dommerne stadig er iført paryk
ker under retssagerne, og det så jo meget festligt
ud .

Under vores ophold i London gik vi en hel del hver
dag, bl.a. på Oxford Street, King's Road, Baker
Street, Regent Street og Kensington Road.
Da vi havde planlagt vores tur således, at vi en
dag var i det nordlige London, en anden dag i det
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sydlige London, osv., og da vi samtidig gik så
meget, var vores transportudgifter minimale. Det
betyder dog ikke, at vi ikke brugte nogen penge,
da der overalt var masser af lækre butikker. Selv
om vi var trætte, da vi tog hjem, er det sikkert,
at det ikke er vores sidste besøg i denne by.

Susan Nielsen og Dorthe Rasmussen,

2a

Studiekreds i astronomi.
I november og december 1984 er der blevet afholdt
en studiekreds i astronomi. Vi har diskuteret
aktuelle emner som aktive galakser, udstråling fra
sorte huller og modeller af universet.

Christian Lockert

Studiekreds i keramik
Studiekredsen i keramik startede med ca. 13-14
personer. Efterhånden hoppede der nogle fra, men
resten af os fortsatte.
Hver mandag i to timer prøver vi vores evner i
drejning af keramik. Selv om dette godt kan være
svært at lære på kort tid, får vi alligevel nogle
ting ud af det. Små og store krukker, kander,
askebægre etc..
Hvis man altid har haft en interesse i keramik,
men aldrig har haft mulighed for at prøve dette,
er det en god idé at melde sig til studiekredsen
netop for at se, om det er noget for én.

Sonja Hoffmann Hansen, 2p

Studiekreds i sikkerhedspolitik
I skoleåret 1984/85 har der været afholdt studie
kreds med FM i emnet sikkerhedspolitik.
Vi har beskæftiget os med internationale forhold
som oprustningen, supermagternes styrkeforhold og
atomkrigens konsekvenser, men også Danmarks for
hold er blevet belyst.
Vi har set på traditioner i dansk sikkerhedspoli
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tik, forsvarets opbygning og alternativer hertil,
sammenhængen mellem sikkerhedspolitik og ulandsbi
stand,
de 572 NATO-raketter,
fredsbevægelser
o.m.a. Endvidere har vi benyttet forskellige ak
tuelle udsendelser fra radio og tv.
Det er iøvrigt tanken i 1985/86 at gentage studie
kredsen med belysning af helt aktuelle problem
stillinger, i fald der er tilstrækkelig interesse
herfor.
Finn Madsen

SPORTSSTAVNER:
I skoleåret 1984/85, deltog vi traditionen tro i
det årlige REGIONSSTÆVNE i atletik i sept. md. i
Nykøbing Falster, med deltagelse af HERLUFSHOLM VORDINGBORG - SORØ AKADEMI - NYKØBING F. - HASLEV
- og MARIBO, hvilket udgør den såkaldte REGION 1.

Det var en fin dag for Nakskovs deltagere, da både
PIGERNE, men også DRENGE 1 og DRENGE 2 vandt
stævnet. Der kæmpes i 100 m - Længdespring Højdespring - Kuglestød - Spydkast - 800 m - 1500
m, samt Stafetløb.
De ældste Drenge og Pigerne gik videre til Lands
final e s t æv ne t med deltagelse af samtlige 12. Re
gionsvindere i København sidst i sept. md.
Pigerne blev pænt placeret som nr. 9 efter en lidt
uheldig start, og Drengene besatte 7. pladsen. Dog
bør det nævnes, at vi vandt 100 m løb for vores 3
deltagere, hvilket er meget flot.

Det Årlige Volleyboldstævne fandt sted i Vording
borg i jan. md. hvor kun pigerne deltager. Til
gengæld havde vi 3 hold med, hvoraf de ældste blev
nr. 1. og går videre til et Semifina1estævne i
Odense. De to yngste pigehold besatte begge 2.
pladsen. Ældste hold består af piger fra 3.G og 2.
HF klasserne.

JULEIDRÆTS STÆVNET kort før jul, blev som sædvanlig
en fin dag, hvor samtlige klasser deltog med en
fælles opvarmning, forskellige boldspil og konkur
rencer, folkedans samt Lærer - Elevkampe m.m.
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FBISPORT:
Ud over den obi. idrætsundervisning i gymnasiet og
HF, har eleverne mulighed for Frisport efter sko
letid i Nakskov Idrætscenter - At1etikstadion eller Svømmehallen, hvor der periodevis vil være
mulighed for at dyrke ATLETIK - VOLLEYBOLD - BASKETBOLD - BADMINTON - BORDTENNIS - SVØMNING.
I atletikperioden vil der være mulighed for dag
ligt at tage del i atletiktræningen. Efter den
såkaldte udendørs periode, vil der primært på
TORSDAGE være mulighed for volley, basket, bord
tennis, badminton m.m.
Fredag morgen er der fra kl. 7.00 mulighed
svømning i den kommunale Svømmehal.
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De forskellige indslag sker efter samtale med de
lærere, der står for de forskellige indslag.
VEL MØDT TIL FRISPORT

Niels-Erik Bertelsen

MUSIK.
Er I aktive og har I lyst til at være sammen med
andre elever på tværs af klasserne, så kom til
kor, hvad enten I har sunget før eller ej. Der er
korprøve een gang om ugen ca. 5 kvarter. Bagefter
"plejes" stemmen med kaffe/the og kager.

Koret har to opgaver om året. Efter sommerferien
går vi igang med at forberede julekoncerten, der
finder sted i Sankt Nicolai kirke sidste skoledag
inden juleferien. Sidst sang vi juleevangeliet sat
i musik af de to korledere. Efter juleferien går
vi igang med forårskoncerten, der normalt finder
sted sidst i april måned. I år har koret opført
Carl Nielsen "Fynsk Forår"

Lotte Jør gensen/Marianne Michaelsen, 3y

SKOLEKOMEDIE.
Skolekomedien 1985 - og i fremtiden !!!!!!
"Jamen, hr. direktør, er her ingen frihed?" Sådan
lød en af replikkerne i den italienske forfatter,
instruktør og skuespiller Dario Fo's komedie "Sy
vende Bud: Stjæl lidt mindre". Således blev den
samfundskritiske og humoristiske Dario Fo atter et
ivrigt omdiskuteret emne.
Med tre energiske lærere i spidsen (Orla Christi
ansen, Christian Lockert og Kirsten Greve) begav
ca. 40 mennesker sig ud i et kæmpeprojekt, der løb
af stablen d. 1. og 2. februar 1985. Med 30 med
virkende på scenen siger det sig selv, at det var
en vanskelig opgave, der dog lod sig gøre ved en
fælles "kamp" og hjælp. Arbejdet blev startet op
sidst i o ktober/først i november, hvor møder om
hvilket stykke, der skulle spilles, rollefordelin
ger o.s.v. fandt sted. Snart (det vil sige en
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måned senere - hvilket var for lang tid!) tumlede
folk aktivt rundt på scenen i teatersalen, mens
aktive håndværkere og malere arbejdede på livet
løs i kælderen med at skabe papkasser og lignende
om til dystre ligkister. (De uundværlige rekvisit
ter på scenen i 1. akt!?!). Lys- og lydmænd kom
efterhånden også til, som stykket skred fremad.
Midt i januar var grundlaget for en opførelse lagt
og den sidste instruktion på stykket kunne finde
sted, samtidig med at de sidste replikker blev
lært (dette var vi dog alt, alt for længe om! Råd
til kommende skolekomediefolk: Lær jeres replikker
som det allerførste I foretager jer!)

Trods stykkets vanskelige indhold og lange varig
hed (2 1/2 time) kom det dog alligevel til at
køre. Dette skyldes udelukkende, at der den sidste
måneds tid blev lagt kolossale kræfter i arbejdet
fra alle sider, 3 gange om ugen, ja i de sidste 14
dage, hver dag! Og pludselig oplevede vi et helt
utroligt sammenhold og en herlig atmosfære, der
havde ladet vente længe på sig. Dette højdepunkt,
der selvfølgelig kulminerede i selve opførel sesda
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gen, var en utrolig belønning for mange timers
slid, og humøret hos folk var lige på toppen.
Det at skabe noget sammen på tværs af alle klasser
er et ret effektivt middel imod den passivitet og
sløvhed, som ind i mellem (faktisk ofte) hersker
her på stedet. Derfor bliver det jeres (alle "efterkommere")opgave at føre en tradition, som en
årlig skolekomedie, videre - for jeres egen skyldi
Tro ikke at alt bliver serveret på et sølvfad og,
at et herligt miljø, der er sjovt og udholdeligt
at trives i, kommer af sig selv. Det er fuldstæn
digt op til hver især, om skolegangen bliver et
mareridt eller en fryd.

Derfor!

Kom frem med ideer og vær "jovial"!

Hanne Pedersen 3x
NARREFISSE OG SKUFFEJERN.

I disse mediealterna
tive tider mente vi,
det var på sin plads
også at stille alter
nativ til den tradi
tionelle (suk!) skole
komedie.
Det måtte
blive en revy. Med det
formål at lave en så
dan, og for at samle
alle gymnasiets elever
og lærere, blev der
derfor
i løbet af
skoleåret arbejdet hen
imod at få et helaf
ten s ar r an ge men t til at
opstå. Den 15. marts
løb arrangementet af
stablen. En hel kul
turaften bestående af
fællesspisning,
revy
og fest - alt sammen
under titlen "narrefisse og skuffejern".

Succes'en var kolossal - revyen var enestående:
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Et

musikalsk overflødighedshorn, et visuelt festfyr
værkeri, uforlignelige skue spi11erpræstationer og
tekster af en gennemført humoristisk høj kvalitet.
Kort sagt, revyen var et gigantisk multishow.
Tilskuernes reaktion var heller ikke til at tage
fejl af. De var så begejstrede, at de ikke ville
gå, da det var færdigt.
folk kræfter igen ved gymna-

Efter revyen samlede
siefesten.

CYMBÅSIESKAK.
Er du interesseret
NUC's skakklub.

i

skak?

Så kom og vær med

i

Det er lige meget, om du er nybegynder, øvet eller
om du aldrig har spillet skak før, vi skal nok
lære dig detl I klubben spiller vi turneringer og
matcher, vi underviser nye spillere og tager ud og
spiller holdkampe mod andre gymnasier etc.
Er du interesseret, så henvend dig til lærerne
Lars Meyer, Niels Bo Jørgensen eller Flemming B.
Jensen 3y. Skak er slet ikke så svært, som det ser
ud til!

Flemming B. Jensen 3y

SKOLEBLADET "WHERE IS MY MOTHER?"
Alle, som har en mening, oplysning, klage, madop
skrift, sladder, erfaring, kærlighedsaffære eller
blot noget på hjerte, kan blive hørt gennem sko
lebladet, elevernes eneste kommunikationsmiddel.
Annoncen, beskeden, tegninger etc. kan posteres i
den berømte, meget kunstneriske, kreative postkas
se over postrummene i afsnit 3, eller man kan
henvende sig direkte til skolebladet. De, som
kunne tænke sig at være aktive i skolebladet,
enten som journalist, typograf, bus semandstril1 er,
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papirsopsamler, eller den ansvarshavende redaktørs
dulle, skal blot råbe højt og snakke med skolebla
dets redaktion.

SKOLEBLADET ER ELEVERNES TALERØR.

BENYT DET!

Jacob Truelsen, 3u

NORDISK OPERATION DAGSVÆRK.
Nordisk Operation Dagsværk (NOD) var et fælles
nordisk ungdom s projekt, der havde til formål at
samle penge ind til bygning af skoler for Sydafri
kanske flygtninge i Tanzania. NOD blev afholdt den
21. marts og ideen var, at så mange elever som
muligt fik et dagsværk, dvs. de fik et stykke
reelt arbejde, som de udførte d. 21/3. Det kunne
være havegravning, rengøring, cykelpudsning, re
staurering m.v. Endvidere
var der for de interes
serede elever, der ikke
kunne få et dagsværk, ar
rangeret gadeaktiviteter,
hvor der blev solgt kaffe
og kage og blev holdt auk
tion, lavet musik og optog.
Der er planer om at arran
gere Operation Dagsværk i
Danmark i næste skoleår
1985/86. Slut op om Opera
tion Dagsværk! Giv en dag
for andre! Bertel Haarder
(undervisningsministeren)
havde givet fri d. 21/3 og
gør det forhåbentlig også
næste år.

OPERATION
DAGSVIRK

UNGE HJÆLPER UNGE

På Nakskov Gymnasium samle
de ca. 350 elever 38.617,85
k r. ind!
Jacob Truelsen/Morten Brixtofte, 3u
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HVEM BESTEMMER HVAD
Det kan godt være en kompliceret opgave at finde
ud af, hvem der bestemmer 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 under 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 stand
punkt og arbejdsbyrde.

LÆRERRÅDET
rådgiver rektor (høres) f.eks. om disciplinære
foranstaltninger, principper for ekskursioner,
time- og fagfordeling, skolens budget. Lærerrådet
træffer beslutninger (indstiller) bl.a. om anskaf
felse af undervisningsmidler og større inventar
genstande, om fordeling af flidspræmier. Lærerrå
det skal vedtage den ugentlige arbejdsplan før
behandling i skolerådet, og det skal vedtage in
troduktionsdage og temadage, før disse ting kan
behandles i fællesudvalget. Lærerrådet kan nedsæt
te udvalg til behandling af særlige sager.

FÆLLESUDVALGET
består af rektor, 1 ærer r ådsf o r m anden, 3 lærere,
elevrådsformanden og 3 elever valgt af elevrådet.
Fællesudvalget træffer afgørelser indenfor de
økonomiske rammer om introduktionsdage og temadage
(hvis der foreligger forslag herom fra lærerrå
det), om fællestimer og studiekredse. Fællesudval
get træffer beslutninger om el evfacil iteter, sko
lefester, skolekomedie og sportsstævner og lignen
de fritidsaktiviteter og fællesarrangementer. Fæl
lesudvalget 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 medlem
mer valgt af og blandt skolens forældre, rektor,
1 ær erråd sformanden, 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 ordens
regler. Det behandler skolens budget og kan i
nogle sager overtage amtets besluttende myndighed
i økonomiske spørgsmål.

ELEVRÅDET
skal varetage elevernes interesser overfor skolen
og de amtskommunale myndigheder. Det får til dette
28

arbejde stillet facilitet (kontor) og et vist
beløb til rådighed. Se iøvrigt artikel om elev
rådsarbejdet andetsteds i dette skrift.
I fald du er interesseret i nærmere at stifte
bekendtskab med gymnasiets s t y r el s e s f o r ho 1 d , kan
du bede skolens administration være dig behjælpe
lig med at finde relevante love, bekendtgørelser
og cirkulærer frem

Kjellberg Christensen/Lars Boye Petersen

STORSTRØMS AMTSRÅD.

Amterne - for Nakskov Gymnasiums vedkommende
Storstrøms Amt - skal sikre, at de fornødne gymna
sier og HF-kurser er til stede for at imødekomme
behovet (antallet af elever og kursister).
Storstrøms Amt står således for afholdelsen af
drifts- og anlægsudgifter på amtets gymnasier
d.v.s. udgifter til reparationer og vedligeholdel
se, ny- og ombygninger, inventar, undervisningsma
teriale (bøger,
kopiering,
apparater mv.) og
lønninger. Amtet ansætter også lærerne, dog efter
rektors indstilling.
DIREKTORATET EOR GYMNASIESKOLERNE OG HF
der hører under undervisningsministeriet,
er an
svarlig for, at undervisningen, time- og fagforde
lingen, grendelingen og eksamen forløber til
fredsstillende 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 eksamensop
gaver. På denne måde sikres et ensartet niveau
over hele landet.

Lærerne er - via rektor - ansvarlige overfor Di
rektoratet med hensyn til, at undervisningens ni
veau og omfang er i overensstemmelse med gældende
regler
Lars Meyer
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»Hvorledes styres skolen - hvem bestemmer hvad?«

Regering og
Folketing

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

Storstrøms Amtsråd

SKOLERÅDET

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

afholder udgifter til:
- undervisningsmateriale og
inventar
- lønninger
- ombygninger
- nybygninger
- ansætter lærere
(formelt)

Nakskov Gymnasium
Omgivende samfund

Omgivende samfund

Indenfor skolen

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

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

indenfor skolen

LÆRERRÅDET
- skal høres i alle
væsentlige spørgsmål
vedr. skolens arbejde

LÆRERFORSAMLINGEN
- drøfter elevernes forhold
specielt deres standpunkt

Lærere og
elever i
klasserne
Lærerne
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FORTEGNELSE OVER DIVERSE JOBS:
Rektor:
Studievejledning HF:
Studievejledning gymnasiet:

Administrativ inspektion:

Bog inspekt ion:

Indre inspektion
(AV-udstyr):
Skemalægger:
Datavej ledere:

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

Henning Johansen

Kjeld Vejbjerg
N. P. Skov-Larsen
H.C. Højbjerg Hansen
Torben Hermansen

Samlingsbestyrere:
B iblio teke t:
Geograf i :
Biologi :
Fysik:
Kern i :

Elsebeth Post
Henning Johansen
Kjeld Vejbjerg
Christian Lockert
Mogens Vestergaard

Dataanlæg:
Sproglaboratorium:

Kjellberg Christensen
H.C. Højbjerg Hansen

ELEVORGANISATIONER
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 med
lem til elevrådet. I elevrådet vælges en bestyrel
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se bestående a ~ formand, næstformand, kasserer og
sekretær. Det er bestyrelsen, der udsender dagsor
den
og referater.

Der skal ifølge
hver 2. uge.

vedtægterne

afholdes

møde

mindst

Det kan ofte være svært at se nødvendigheden af et
elevråd. Dette skyldes, som det bl.a. var tilfæl
det i skoleåret 84/85, at elevrådet er dårligt
opganiseret, og det egentlige arbejde er fordelt
på for få personer. Arbejdet må fremover i højere
grad lægges ud på klasserne og ad hoc udvalg, da
denne strukturering inddrager flere personer,
giver disse en større indsigt i elevrådets mulig
heder og dermed forhåbentlig skærper elevernes
interesse for dette arbejde.

Jan Bruun Jensen,

3a

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 en 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 organisa
tioner således været repræsenteret på N.U.C., dog
må man håbe, at elevrådet fremover vil gøre større
brug af de ressourcer, der helt klart ligger i de
grupper, som på N.U.C. er opstået omkring DGS',
LAK's og GLO's principper.

Jan Bruun Jensen,

3a

GYMNASIEEORENINGEN
Gymnas ieforeningens primære formål er at arrangere
fester for gymnasiets elever, men foreningen kan
og bør også støtte andre elevaktiviteter. Et ekp.wpel herpå er, at gymnas ieforeningen indgik i

samarbejde med revygruppen i skoleåret 1984-85.
Dette arrangement blev et overdådigt stort og
vellykket arrangement i form af en kulturaften:
Først fællesspisning med lærere og elever i kanti
nen, derefter var der den berømte og meget omtalte
revy, og til sidst gymnasiefest. Alt i alt var der
her tale om et e 1 ev a r r ange m en t , man ikke har set
mage til i Nakskov Gymnasiums historie: en virke
lig succes!
Michael Bo Hansen, 3y

ELEVFACILITETER OG REGLER

Kantine: I centrets kantine foregår al spisning.
Man kan her købe varm eller kold mad og drikkeva
rer til særdeles rimelige priser. Kantinen har
åbent kl. 7.30-8.00 og derefter kl. 8.30-13.50.
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Uden for åbningstiderne kan man benytte kaffe- og
andre automater, som er opstillet i kantinens
bageste afsnit. I kantinen er der selvbetjening.
Det indebærer naturligvis, at man selv placerer
brugt service i dertil opstillede stativer.

Elevlokale: Til fri afbenyttelse i frikvarterer og
mellemtimer er der i kælderetagen indrettet et
elev lokale. 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 arbejds
pladser 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 opgaveskriv
ning .
E1 ev t e 1 efo ner : Ved indgangen til hvert faggruppe
område er der opsat automatte1efoner til brug for
eleverne.

EDB-anlæg: Uddannelsescentret råder over et velud
styret EDB-anlæg. Det er til fri afbenyttelse for
skolens elever i centrets åbningstid. Dog må enke1 tbeny 11e1 se vige for brug af anlægget til underv isning.
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 henven
delse til kontoret. Har skolens elever brug for i
et fag at få materiale kopieret, foregår det via
den pågældende faglærer.

SKOLENS ADMINISTRATION.

Skolens administration er normalt åben i tidsrum
met kl. 8.00 til kl. 15.00 på skoledage. Man
kommer i forbindelse med administrationen ved at
henvende sig ved skranken i adm inistrations afsnit34

tet. Her bliver man enten ekspederet straks, eller
man får aftalt tid for et møde med den person, man
ønsker at tale med.

MEDDELELSER.
Hver enkelt klasse har et postrum, hvor faglærere
og administration kan anbringe opgaver, undervis
ningsmateriale 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 matematikernes er i afsnit 2.
Skemaændringer, fællestimer osv. annonceres nor
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malt på e 1 ev o p s 1 a gs t av 1 e r ne , der altså også dag
ligt skal studeres.

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 overføre vedkommende til "selvstude
rende" status - hvilket i praksis kommer ud på et
- kun meget selvstændige og energiske elever kan
have succes som selvstuderende. Før rektor ind
stiller eleven til bortv is ning/se1vstudium 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 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 tilladte forsømmelser, og
pjækkeri vil hurtigere udløse sanktion. Man bedes
bemærke, at også manglende aflevering af skrift
lige opgaver tæller som forsømmelse, samt at sko
lens ferieplan også gælder i februar og marts.
Eventuel
rektor.

fritagelse

for

undervisning

gives

af

SKEMAÆNDRINGER.
Skemaændringer bekendtgøres ved opslag på opslags
tavlerne ved indgangen til de enkelte faggruppeaf
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snit. Eleverne har PLIGT til at orientere sig on
eventuelle skemaændringer ved ankomsten til sko
len, i det første frikvarter og ved undervisnings
tidens ophør.

Eventuelle tvivlsspørgsmål afklares ved henvendel
se i administrationen til JP.
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GLEMTE SAGER
Større genstande efterlyses ved henvendelse på
pedelkontoret, mens punge, nøgler og lignende
efterlyses på kontoret.

Vi anbefaler eleverne at passe godt på værdigen
stande, idet skolen ikke har tyveriforsikring. Vær
opmærksom på, at eleverne er ers t a tnings pi igtige
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, så
fremt genstandene ødelægges i en undervisningssi 
tuation. Får man genstande ødelagt, må man straks
henvende sig på skolens kontor.

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 centret 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 hygge
ligt og pænt - kast derfor papir, c igaretstumper
m.v. i de dertil indrettede papirkurve og askebæg
re. Klasserne sørger hver især for, at benyttede
lokaler efterlades i opryddet stand. Hvis der sker
skade på bygningen eller inventaret, er det vig
tigt, at du straks meddeler det på
skolens kontor
i administrationen.

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 klasselokalerne.
Dit overtøj hænger du i garderoberne ved indgangen
til hvert afsnit. Men lad være med at efterlade
penge eller andre værdigenstande, hverken i frak
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kelommerne, i garderoben eller i tasken i lokaler
ne. Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar fer
bortkomne ting.
Cykel eller knallert kan du stille i det overdæk
kede område ved indgangen fra Liljevej. Syd for
centret med indkørsel ad Søvej skal biler, motor
cykler og knallerter parkeres i de afmærkede fel
ter på parkeringspladsen, men cykler anbringes i
stativerne.

Der er opstillet au t om a 11 e 1 e f o n e r til brug for
eleverne ved indgangen til hvert faggruppeområde.
I kælderen er der indrettet et elevrum med bord
tennisborde. 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 lokalet ad trap
pen til kælderen ud for spro g afsni ttet. Man må
selv sørge for bats og bolde.

Elevrådslokalet (4-46) er til rådighed for medlem
mer af skolernes elevråd.
01, vin og spiritus må du kun drikke i centret ved
særlige arrangementer, som den enkelte skole af
holder. Du må gerne spille kort, hvor det ikke
generer arbejdet, men ikke om penge

John PovIsen
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BIBLIOTEK.
Nakskov Gymnasiums bibliotek omfatter ca. 20.000
bind, der står opstillet i faggruppeafsnitt ene 2,
3 o g 4.

Biblioteket abonnerer på et bredt udvalg af de
landsdækkende aviser, der er fremlagt i afsnit 3.

Bøgerne er opstillet og registreret efter samme
system som folkebibliotekernes.
Alle elever og lærere har ret til at benytte
biblioteket. Det er imidlertid ikke et udlånsbib
liotek, hvilket vil sige, at bøgerne ikke må fjer
nes fra faggruppeafs ni11ene. Hjemlån af bøger
foregår fortrinsvis via Nakskov Bibliotek og even
tuelle afvigelser fra dette princip kan kun ske
efter aftale med en faglærer eller bibliotekaren.

Alle 1. års-elever får 2 lektioner i biblioteks
orientering i den første del af skoleåret.
Cent erbibliotekarens træffetid:
hver dag (- tirsdag) kl. 11-12 ved bibliotekarbor
det i afsnit 3. Desuden ma - fre kl. 13.30-15.30
(+tirsdag, kl. 18-20) på Nakskov Bibliotek.

Bente Knudsen
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BØGER OG PAPIR.
Da undervisningen i gymnasiet og HF er gratis,
stiller skolen 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 beskyttelses
hind, navn og klasse. I tilfælde af bortkomst
eller beskadigelse påhviler det låneren at erstat
te bogen, og det er her nyanskaffe1 sespr isen, der
opkræves. Understregning og tilskrivning er for
budt; 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.
Der udleveres regnemaskine til alle elever. Batte
rier og defekte maskiner udskiftes i det første
halve år, derefter må man selv sørge for, at
maskinen virker. Nye lommeregnere sælges i bogde
potet til rimelige priser.

41

Eventuelle problemer vedrørende bogudlån kan sand
synligvis løses ved henvendelse i bogeksped itionen, hvis åbningstid bekendtgøres ved opslag.

Henning Johansen

STUDIEFORHOLD OG STUDIEVEJLEDNING
STUDIEVEJLEDHIMG I GYMNASIET
Til hver klasse er knyttet en studievejleder, som
følger klassen det 3-årige gymnasieforløb igennem.

En af studievejledernes opgaver er at give kollek
tiv vejledning. Således gives i l.g orientering i
studieteknik ved skoleårets start, og i februar
marts arrangeres grenvalgsorientering ved overgang
fra l.g. til 2.g. I 2.g giver s tudi evej1ederne i
løbet af foråret erhvervsorientering, som afrundes
i 3.g med en sidste vejledning omkring uddannel
ses- og erhvervsvalget efter endt skolegang. I
forbindelse hermed arrangeres hvert år kursus i
jobsøgning, studieorienterende møder, hvor repræ
sentanter fra såvel længerevarende som kortereva
rende uddannelser fortæller om de respektive ud
dannelses- og erhvervsmuligheder.
Stud ievej1edernes vigtigste opgave er imidlertid
at give individuel bistand. Eleverne kan henvende
sig til studievej1ederne 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
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for - kan man trygt henvende sig til os. Det vil
være vanskeligt for os at finde frem til den
enkeltes eventuelle problemer, så vi opfordrer
alle, der har brug for os, til selv at henvende
sig til os.

S t u d i e v e j 1 e d e r n e i gymnasiet er Claus Clausen,
Lars Boye Petersen og Kirsten Greve. Vi har fast
kontortid i lokale 263/264, så der vil altid være
en studievejleder til disposition.

Claus Clausen

STHDIEVEJLEDHING VED HF
Studievejlederens vigtigste opgave er at yde indi
viduel bistand 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 studievej
lederen kollektiv vejledning i de situationer,
hvor alle studerende skal have informationer
f.eks. om de økonomiske støttemuligheder, til
valgssystemets opbygning og dets almindelige kon
sekvenser samt i forbindelse med de studerendes
erhvervs- og studievalg efter HF.
Studievejlederen for HF, Finn Madsen,
lokale 265, tlf. 92 20 00 (lokal 225).

træffes i

Finn Madsen
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SPECIALUNDERVISNING/STØTTEUNDERVISNING.
A. Læse- og btavevanskeligheder. Handicaps.
For at opnå lempelser ved eksamen skal eventuel
ordblindhed eller andre handicaps, som kunne tæn
kes at påvirke ens eksamenspræstation, være kon
stateret 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 even
tuelle problemer. Og derfor har vi de senere år
foretaget en lille stave- og læseprøve tidligt i
1.g./I.HF.
For elever med læse- og stavevan ske 1igheder arran
gerer skolen specialundervisning. Denne undervis
ning søges lagt, så den passer til den enkelte
elevs skema; og omfang og intensitet søges afpas
set den enkelte elevs behov.
For elever med fysiske handicaps kan etableres
særlig støtteundervisning 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 s tøtten erfaringsmæssigt
mere skade end gavn.

C. Støtteundervisning for HF-kursister
Støtteundervisning kan gives i fællesfagene mate
matik, engelsk og tysk med 15 timer i hvert fag,
og det er faglæreren, der indstiller til rektor om
igangsættelse af undervisningen. Støtteundervis
ningen kan gives til kursister, der skønnes at
have en afgrænset mangel i deres forkundskaber, og
en fjern afgangseksamen vil være en karakteristisk
begrundelse for deltagelse i støtteundervisning.
Derimod er det ikke tanken, at alle svagt funde-

rende

studerende

skal

have ekstra undervisning.

Da evt. støtteundervisning skal afvikles inden
udgangen af 1. semester er det n udvendigt, at et
evt. behov konstateres snarest efter undervis
ningens begyndelse.

Lars Boye Petersen

ØKOMOMISKE 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 social
indkomsten og den unges egen indtægt. Yderligere
oplysninger fås i kommunen.

2. Elever og kursister over 18. år
Støtten kaldes "Statens Uddannelsesstøtte" og er
et statslig anliggende. Den består af a)stipendier, som ikke skal tilbagebetales, b)statslån og
c) s t atsgaranti for lån i bank og sparekasse. Lånet
forrentes også i uddannelsestiden.
Deta i 1 op1ysninger om støttemuligheder over "Sta
tens Uddannelsesstøtte" (SU) findes
i pjecen
"Støttemuligheder 1985/86", som fås på skolens
kontor, hvor ansøgningsskema også kan afhentes
efter skoleårets begyndelse, hvis det ikke alle
rede er udleveret.

3. Befordringsgodtgørelse
Der ydes fuld dækning for befordring med offent
ligt transportmiddel, når strækningen fra bopæl
til skole og tilbage igen er 22 km eller derover.
Ansøgningsskema fås på skolens kontor fra 1. sko
ledag (eller ved bopælsændring) og skal afleveres
til tran sportse1 skabet. De nye 1. klasser vil
normalt have modtaget skemaet i juni måned.
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4. Elevfonden
Nakskov Gymnasium er oprettet en elevfond,
midler kan anvendes på flg. måder:
Tilskud til generelt elevarbejde på skolen,
Tilskud kan ydes til arrangementer,
som øko
nomisk
ikke
kan bæres af
enkeltgrupper
på
Nakskov Gymnasium.
c)
Rentefri lån kan ydes til elever og kursister
med akutte økonomiske problemer.
d)
Tilskud
kan ydes til enkelte elevers
delta
gelse i studieture arrangeret for klassen
på
Nakskov Gymnasium.
Henvendelse vedr. midler i elevfonden sker til
rektor, der sørger for viderebehandling af ans øgningen.

Ved
hvis
a)
b)

EKSAMEN, ÅRSPRØVER, KARAKTERGIVNING
A. Gymnasiet.
Eksamen: Det år, et fag afsluttes, kan der holdes
eksamen i faget (bortset fra idræt, musik og form
ning). Hvorvidt en klasse skal til eksamen i et
fag eller ej, afgøres af Direktoratet for Gymna
sieskolerne og HF. Ialt består en studentereksamen
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 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 enkelte mundtlige års
prøver i fag, der ikke afsluttes. Prøvefag priori
teres af de enkelte klasser (hold) i samarbejde
med faglæreren. Ved afslutningen af 1. og 2.g
afholdes et 1 ær e r f o r s a m 1 in g s m ø d e , hvor lærerne
drøfter de enkelte elever med henblik på oprykning/ikke oprykning (herunder evt. råd om at gå
ud). Såfremt der er betænkeligheder vedrørende
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oprykning meddeles dette til elever og forældre,
som træffer beslutningen vedrørende det videre
skoleforløb.
Karaktergivning:
Ved bedømmelsen af eleverne an
vendes den fra folkeskolen kendte 13-skala. Såle
des gives 8 for den middelgode præstation vel at
mærke for den pågældende skoleform. Da kravene i
gymnasiet er højere end i folkeskolen, vil de
fleste elever opleve, at de falder i karakterer,
når de går fra 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. Ka
raktergivningen følges op af et forældremøde, hvor
forældre og elever har lejlighed til at drøfte
situationen med den enkelte lærer.
Ved årets afslutning gives i de samme fag årska
rakterer. Den årskarakter, der gives det år faget
er afsluttet, kommer til at stå på studentereksamensbeviset. Det gælder altså for eksempel
årskarakteren i geografi efter l.g for sprogliges
vedkommende, i engelsk/tysk efter l.g for matema
tikeres vedkommende og i kemi for teknologilinien.
For at give eleverne bedre mulighed for at bedømme
sig selv får de i marts standpunktskarakterer i
afsluttende fag.
Det endelige studentereksamensresultat udregnes på
følgende måde:

I de eksamensfag (dvs. alle fag bortset fra idræt,
formning og musik), hvor der ikke bliver afholdt
eksamen, bliver årskarakteren overført og tæller
også som eksamenskarakter. Man udregner først
gennemsnittet af samtlige årskarakterer, derefter
gennemsnittet af eksamenskarakterer og overførte
årskarakterer. Hvert af disse to gennemsnit skal
være mindst 5,5, og hver af de to rækker karakte
rer skal opfylde 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 gennem
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snit. Dette tal er det endelige eksamensresultat,
der danner bedømmelsesgrundlaget ved optagelse på
de videregående uddannelser.

B. HF
Den anvendte karakterskala er den samme som for
gymnasiets vedkommende. 1 HF findes ingen stand
punkts- og år skarakterer. Til gengæld afsluttes
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
ti 1v a1 gspo int (20). Der gives altså ikke faste,
regelmæssige vurderinger af kursistens standpunkt,
men den enkelte kursist kan bede sine lærere om en
vurdering af sit standpunkt og har så krav på at
fadet.

Reeksamination:
I HF er der mulighed for allerede
efter sommerferien at indstille sig til en prøve i
et fag, såfremt man enten har opnået fagkarakteren
00 eller 03 ved den pågældende prøve i l.HF. Hvis
man efter 2.HF ikke har bestået sin eksamen, har
man ret til reeksamination umiddelbart efter som
merferien i alle sine fag, og man vælger selv
hvilke (gerne efter samråd 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 eksamen i samme fag. Man skal endvide
re være opmærksom på, at man ved omgængereks am en
skal op i fuldt pensum fra august 1986 at regne.
Lars Boye Petersen/John Povlsen

FRITAGELSE FOR ÜNDERVISHIHG I IDRAT.
I følge cirkulære om fritagelse for deltagelse i
1 e g em s øv el s e r / i dr æt af 2 9. marts 1 974 gælder flg.:
"Eleverne kan efter skriftlig anmodning fra hjem
met - for elever, der er fyldt 18 år eller har
indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages helt
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eller delvis for en uge ad gangen,
sammenhængende uger (...)

dog højst i 4

Fritagelse ud over 4 uger kan kun tilstås efter
fremlæggelse af lægeattest, der vil være at udfær
dige på en af skolen udleveret, autoriseret blan
ket." Lægeattesten afleveres til skolens rektor.
Udgifter til lægeattest afholdes af hjemmet.

"For de elever, der er fritaget for deltagelse i
1eg em s øv el ser/idræt, gælder som almindelig regel,
at de skal overvære timerne, idet også iagttagelse
vil bibringe eleverne forståelse af undervisning i
bevægelseslære, træningslære og arbejdsteknik. Ved
fritagelse udover 4 uger træffer skolens leder
evt. efter forhandling med elevens hjem og den
pågældende elev, bestemmelse om, hvorledes timerne
kan anvendes" (...)
Marlene Lyngstorp

FRITAGELSE FOR UNDERVISNING I RELIGION.
E1 ever/kur s ister, der tilhører et trossamfund uden
for folkekirken, fritages efter anmodning for at
deltage i undervisning i religion. Er eleven un
dergivet forældremyndighed, kan fritagelse kun ske
med samtykke af dennes indehaver.

Trossamfund uden
romersk-kato 1 ske
Jehovas Vidner.

for folkekirken er f.eks. Det
Trossamfund, Frelsens Hær og

Fritagelse bevilges
senest den 15. august
undervisningen i faget
siet normalt i 2.g, HF

af rektor efter ansøgning
i det sko 1e-/kursus år, hvor
religion påbegyndes (gymnai 2. kursusklasse).

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
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FORÆLDREMØDER.
Forældremøder og forældresamarbejdet planlægges i
samarbejde 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
nolge af klassens lærere.

I december i forbindelse med karaktergivningen i
gymnasiet er der f or æl dr e m ø d e / f o r æ 1 d r e ko n s u 1 a t ioner. Det vil efter eget valg være muligt at
drøfte, hvordan arbejdet skrider frem med elevens
faglærere. Endvidere er der specielt for første
klasserne og deres forældre et foredrag om karak
tergivningen i gymnasiet.
Kjellberg Christensen

PERSONALIA
Pr. 31. juli 1984 lod studielektor P. Offer Ander
sen sig førtidspensionere, og samtidig tog adjunkt
Ruth Bluhm sin afsked for at flytte til Jylland.

Den 1. august blev adjunkt Lars Meyer ansat. Des
uden havde lektor E. Bjørnekjær 25 års jubilæum,
og adjunkterne Bo Bavngaard og Elsebeth Post havde
været ansat ved skolen i 10 år.
I skoleåret 1984-85 har adjunkterne Birgitte Holme
Hartmann og Marlene Lyngstorp skabt beskæftigelse
til adjunkt Kirsten Prytz, der har været barsels
vikar.
I efterårssemestret havde vi tre pædagogikumkandi
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dater: cand.phil. Inger Margrethe Henriksen (en
gelsk), cand.scient. Bente Garbers (biologi og
geografi), cand.mag. Niels Tønnesen (historie og
dansk). Alle bestod.

Bo Bavngaard
r

Bo Bavngaard
(BB)
adjunkt
hist-latin-old

V. Kjellberg
Christensen
(KC)
rektor
ma t-fy s

N . E . Bertelsen
(NB)
lektor
idræt

Ebbe Bjørnekær
(EB)
lektor
dansk-eng

Orla Christiansen
(OC)
lektor
b io-kem i

1
l
i
Birgit Clausen
(BC)
adjunkt
eng-f o rm
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Claus Clausen
(CC)
adj unkt
hi s t-1 a t in-o1d

Bodil Danielsen
(BD)
år sv ikar
dansk

Lisbeth Faurum
(LF)
sekretær

j

Kirsten Greve
(KG)
adj unkt
fransk-eng

Inga-Lil 1
Højbjerg Hansen
(HH)
timelærer
eng
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Jørgen Halse
(JH)
lektor
ty sk-dansk

Birgitte Holme
Har tmann
(BH)
adjunkt
f ransk-idræt

H.C. Højbjerg Hanse
(HH)
ad j unkt
eng-tysk

N.E. Hartmann
(EH)
adj unkt
his t-o1d-p s yk

Torben G Hermansen
(TH)
adjunkt
ma t-f y s

Jørn F . Jepsen
(JJ )
adjunkt
s amf-geo

Mogens H. Johansen
(MJ )
adjunkt
b io-kemi

Per Jepsen
(PJ )
adjunkt
f y s-ma t

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
ty sk-eng
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Christian Lockert
(CL)
adjunkt
f y s -ma t

Marlene Lyngstorp
(ML)
ad j unk t
fransk-idræt

Alice Martinsen
(AM)
adj unkt
dansk-form

Finn Madsen
(FM)
adjunkt
hist-eng

Lars Meyer
(LM)
adjunkt
s amf-da

Anne Me 11 e N i el:
(AN)
elev

Jørgen Nielsen
(JN)
pedel

Richard Olesen
(RO)
lektor
lat-rel-old

Carl Ole Olsen
(CO)
ad j unkt
mu s ik-fransk

i

J immy Pedersen
(PE)
t imelærer
mu s ik

Lars Boye Petersen
(BP)
studielektor
dansk

Elsebeth Post
(EP)
adjunkt
eng

John Povlsen
(JP)
studielektor
ma t

Lone Povlsen
(LP)
adjunkt
mat

Jørgen Rothe
(JR)
lektor
ma t-fy s

Ole Skibsted
(OS)
adjunkt
da-old-rel

Birgitte
Osholm Sørensen
(GS)
sekretær

N . P . Skov Larsen
(SL)
adjunkt
fra-rel
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Kjeld Vejbjerg
(KV)
adjunkt
b io

Mogens Vestergård
(MV)
lektor
fys-kemi

Michael Weyand
(MW)
adjunkt
mat

ADRESSELISTE
Bo Bavngaard
N. E. Bertel sen
Ebbe Bjørnekær
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 J epsen
Henning Johansen
Mogens Hulgaard Johansen
Niels-Bo Jørgensen
Anne Kurup
Stefan Larsen
Christian Lockert
Marlene Lyngstorp
Finn Madsen
Alice Martinsen
Lars Meyer
R. Olesen
Carl Ole Olsen
Jimmy Pedersen

Vejlegade 12, Nakskov
Møl1emarksvej 12, Nakskov
Vindøvej 44, Harpelunde
Strandpromenaden 32, Nakskov
Nybølle Strand, Horslunde
Højrebygade 23, Søllested
Højrebygade 23, Søllested
Stormarks Alle 48, Nakskov
Enebærvej 5, Nakskov
Rosenvænget 8D, Nakskov
Brandsmose Ringv. 9, Stokk.
Brandsmose Ringv. 9, Stokk.
Bredgade 25, Nakskov
Bredgade 25, Nakskov
Anemonevej 7, I.tv . , Nakskov
Enehøjevej 128, I . tv. , Nakskov
Rosenvænget 10E,2.sal, Nakskov
Hardenbergvej 30, Nakskov
Ejegodvej 39 I. tv . , Nykøbing F
Krogsbøllevej 9, Nakskov
Svingelsvej 37, Nakskov
Tops Sidevej 1, Nakskov
Anemonevej 13 I.tv., Nakskov
Haldsvej 12, Skørringe, Maribo
Lavendelvej 4, Søllested
Anemonevej 7, I, tv . , Nakskov
Stubbekøbingvej 80, Nykøbing F
Lienlund 21, Søllested
Præstegården, Dannemare
Brand ers 1 evvej 81, Nakskov

923 5 i
9207 t
93 11!
92303
93 56!
94133
94133
9282!
923 1C
92165
91 142
91142
92582
92582
92 7 97
92652
92730
85525
9221 1
927 7 1
9272E
90856
941 4 9
927 97
85 874
92199
94425
92589

Lars Boye Petersen
Elsebeth Post
John Povlsen
Lone Povlsen
Jørgen Rothe
Ole Skibsted
N.P. Skov-Larsen
Ellen Sørensen
Kjeld Vejbjerg
Mogens Vestergaard
Michael Weyand
Lisbeth Faurum
Birgitte Osholm Sørensen
Anne Mette Nielsen
Jørgen Nielsen

Pilehavevej 17, Nakskov
944736
Fruegade 15, Nakskov
923586
Birkevænget 78, Nakskov
921677
Birkevænget 78, Nakskov
921677
Højrebyvej 68, Nakskov
927 91 9
Stormarks Alle 48, Nakskov
92 82 83
Svingelsvej 40, Nakskov
925833
Enehøjevej 128,
I. tv . , Nakskov 926523
Svingels Alle 62, Nakskov
92640 1
Fællesskabsvej 37, Nakskov
922751
Svingelsvej 37, Nakskov
927710
Ullerslevvej 4, Nakskov
922610
Ve stmosevej 39, Nakskov
924884
Skibevej 12, Maribo
881564
Eiglersvej 37, Nakskov
926 906

FERIEPLAN
1 985

1. skoledag efter sommerferien:
onsdag d. 7. august.
Efterårsferie:
mandag d. 14. - fredag d. 18. oktober.
Juleferie:
mandag d. 23. december - fredag d. 3. januar 1986.
Vinterferie:
mandag d. 10. - fredag d. 14. februar.
Påskeferie :
mandag d. 24. - mandag d. 31. april.
Årsafslutning:
fredag d. 20. juni.
Bo Bavngaard

PROGRAM FOR INTRODUKTION
onsdag den 7. august:
1. klasserne:
8.00

Velkomst ved rektor i teatersal
Navneopråb.
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8.30 - 11.00

Introduktionslærer(e)
evt.
bi
stået
af nogle få elever fra 2.
klasser foretager følgende:
Skemad iktat
Bogudlevering
(eleverne
bør
medbringe rummelige tasker)
Gennemgang
af
årsskrift
(som
skal medbringes og være læst)
Rundvisning i centret
Kommunika t ionssystemet
(opslagstavler, postrum)
Fotografering
Eventuelt kort møde med
studie
vejleder

2 . og 3. klasserne:
9.00
Velkomst
ved rektor i teatersa
len
9.15
Skemadiktat og bogudlevering
torsdag den 8. august:

8.00 - ca.

13.30

Førsteklasserne
har et
særligt
introduktionsarrangement.
Alle
andre klasser har normal
under
visning.
Lars Boye Petersen
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