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Kære nye elever og kursister 1983.
Den 8. august 1983 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, samtidig 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 1982/83 danne dig et indtryk af din nye arbejds
plads, og ved at orientere dig om de forskellige organer og samfærdselsregler 
lettere 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 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 uddannelsescenter

Nakskov uddannelsescenter er ikke en skole. Det er et hus, og det er en 
institution, der ejer huset. Institutionen 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 forberedelses
kursus. Den er bygget sammen med et folkebibliotek og en samlings- og 
teatersal. Den samarbejder med et stort idrætscenter. Men denne 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 Nakskov Bi
bliotek. For enden af Studiestræde mod vest ligger teatersalen, og på den 
anden side af Blegen ligger Nakskov Idrætscenter.
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 fællesskab 
mellem de unge og en ligeværdighed mellem uddannelserne, når man sætter 
dem sammen i et hus. Det er den politiske side af sagen. Den pædagogiske 
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 tusind 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 karakter. 
Fem grupper af beslægtede fag er blevet til fem faggruppeområder:

Erhvervsøkonomiske fag
Sprogfag
Alment orienterende fag
Matematisk-naturvidenskabelige fag
Erhvervstekniske fag

Det er ikke nogen tilfældighed, at den mest erhvervsrettede og specialiserede 
undervisning i handel og teknik ligger på fløjene.

De allerfleste elever har en stor blok af ugentlige timer inden for en af disse 
faggrupper. Elever på handelskole og teknisk skole har over 75% af timerne 
i hhv. erhvervsøkonomiske fag og erhvervstekniske fag, elever på gymnasiet 
og HF har normalt over 50% af timerne i et af faggruppeområderne sprog,
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Timefordeling på Nakskov Gymnasium
Sproglig linie

lg 
nyspr.

2g 
nyspr.

3g 
nyspr.

2g 
samf.spr.

3g 
samf.spr.

Religion .... — 1 2 1 2
Dansk ....... ......................... 3 3 4 3 4
Engelsk .... ......................... 4 4 6 3 5
Tysk .......... ......................... 3 3 5 □
Fransk/Russisk .................. 5 3 3
Latin ......... ......................... 4 4 — — —
Oldtidskundskab ................ 1 2 — 2 —
Historie .... ......................... 2 3 4 3 3
Samfundsfagy — — — 5 5
Geografi ... ......................... 2 — — 3 2
Biologi ...... ......................... — — 3 - 3
Kemi ......... — — — — —
Fysik ......... ....................... — — — - —
Matematik . ......................... 2 3 — 3 —
Legemsøvelser ..................... 2 2 2 2 2
Musik ....... ......................... 2
Formning .. ......................... - 2 1

Ialt timer .. ......................... 30 30 30 30 30

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 andre. For eksem
pel har sproglige Ig’ere 16 timer i sprogfag, 6 timer i almenfag (historie, 
dansk, oldtidskundskab), 4 timer i mat-nat-fag (matematik, geografi), 2 ti
mer i idræt og 2 timer musik.
Inden for faggruppeområderne er alle almindelige klasselokaler ens udstyret. 
Klasselokalerne ligger i en kreds omkring et stort, åbent fællesrum med 
plads til gruppearbejde og enkeltmandsarbejde, og her står fagenes håndbø
ger fremme.

På denne måde skal hver elev og lærer have et sted i centeret, hvor hun eller 
han kan følé sig hjemme i et overskueligt område: småt og smukt.

Sådan er teorien. Praksis?
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Matematisk linie

lg 2g 
mat. 
fys.

3g 
mat. 
fys.

2g 
mat. 
nat.

3g 
mat. 
nat.

2g 
mat.
sam.

3g 
mat.
sam.

Religion ................. — 1 2 1 2 1 2
Dansk .................... 3 3 4 3 4 3 4
Engelsk ................. 5 — — — - — —
Tysk ....................... — -r — — —
Fransk/Russisk ...... 5 3 3 3 3 3 3
Latin ...................... — — — — — — —
Oldtidskundskab ... 1 2 - 2 — 2 —
Historie ................. 2 3 4 3 4 3 3
Samfundsfag ......... — — — — — 5 5
Geografi ................ — 3 — 3 2 3 2
Biol./biokemi ......... — — 3 3 7 — 3
Kemi ...................... 2 3 — 3 — 1 —
Fysik ...................... 3 3 5 2 2 2 2
Matematik ............. 5 5 6 3 3 3 3
Legemsøvelser ....... 2 2 2 2 2 2 2
Musik .................... 2 2 1 2 1 2 1
Ialt timer '.............. 30 30 30 30 30 30 30

Den har vist sig at stemme ganske godt med teorien. De fleste befinder sig 
godt i de skoler, der bor i NUC.

OA

Forsøgsundervisning

Nakskov Gymnasium har i en årrække været særdeles aktiv med forsøgsun
dervisning. Vi startede allerede i begyndelsen af 1970’erne med undervisning 
på tværs af skoleformerne, senest udmøntet i det af omverdenen velkendte 
forsøg med MATEMATISK-TEKNISK LINIE. Med forsøget har vi startet 
en ny linie på gymnasiet, der foruden at indeholde et væsentlig islæt af
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Timefordeling for HF
Ugentlige timer

1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem.

Fællesfag:
Dansk ............................................... 3 3 4 4
Religion ............................................ 0 0 3 3
Historie ............................................ 3 3 3 3
Biologi ............................................... 3 2 0 0
Geografi ............................................ 3 2 0 0
Matematik ....................................... 5 5 0 0
Engelsk ............................................. 4 3 4 4
Tysk .................................................. 3 3 0 0
Samfundsfag .................................... 2 2 0 0
Musik/formning ............................... 2 2 0 0
Idræt ................................................ 2 2 0 0

Tilvalgsfag:
Biologi ............................................... 0 0 4 4
Matematik ....................................... 0 0 6 6
Engelsk ............................................. 0 1 3 3
Tysk .................................................. 0 0 5 5
Samfundsfag ..................................... 0 0 3 3
Musik ............................................... 0 0 4 4
Formning .......................................... 0 0 4 4
Idræt ................................................ 0 0 4 4
3. fremmedsprog (fra/rus) ............... 0 3 4 4
Fysik ................................................ 0 3 6 5
Kemi ................................................ 0 0 5 5
Psykologi ................ . ........... . .. . . . .... 0 0 3 3

tekniske fag på teknisk skole har højeste niveau i matematik og fysik og et 
niveau i engelsk, som er væsentlig højere end det hidtil kendte niveau på den 
matematiske linie.
Vores forsøg med ændret pensum i matematik, hvor faget blev tilført det for 
gymnasiets nye emneområde statistik, afsluttede vi i 1982. Vi har i forbin
delse med forsøgsserien udarbejdet tre rapporter og kan henvise til disse 
ligesom til tidligere årsskrifter.

Angående skolens forsøgsvirksomhed iøvrigt kan vi henvise til nedenstående 
artikler angående mulighederne for undervisning indenfor emneområdet 
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DATALÆRE/INFORMATIK og angående fremtiden for MAT.TEK.
-LINIEN. Vi bemærker, at der på skolen pågår vurderinger af forsøgsse
rierne, og at man i denne forbindelse overvejer, hvorledes det er muligt at 
indbygge indhøstede erfaringer i nye modeller.

Datalære igen på Nakskov Gymnasium

Nakskov Gymnasium har siden faget datalære begyndte at dukke op i gym- 
nasiesammenhæng i starten af 70’erne medvirket stærkt til at præge udvik
lingen indenfor området. Vi tilbød i perioden 1973-81 faget som et alternativ 
til faget oldtidskundskab, omend vi ikke anså valget som det lykkeligste, idet 
ikke alle i en klasse fik kendskab til det nye fag, og at vi af denne grund ikke 
i fuld udstrækning har kunnet udnytte elevernes fortrin med hensyn til data
lære i skolens øvrige fag.

Forsøget har til trods for den lidt uheldige valgsituation været særdeles vel
lykket. Det har udover en række positive resultater, som er beskrevet i vore 
rapporter, betydet meget ved de deltagende elevers senere erhvervsvalg.
I foråret 1982 nægtede Direktoratet for gymnasieskolerne og HF at give 
skolen tilladelse til fortsættelse af faget datalære som et selvstændigt fag 
alternerende med oldtidskundskab. Resultatet af forslaget har været, at vi i 
indeværende skoleår til meget stor utilfredshed for eleverne ikke har kunnet 
tilbyde faget, og at vi efter stærkt elevønske har måttet afholde et antal 
studiekredse indenfor emneområdet uden dog at have kunnet dække under
visningsbehovet tilfredsstillende ad denne vej.

Stillet overfor den tilsyneladende kendsgerning ikke at skulle have en kvali
ficeret undervisning indenfor emneområdet datalære, begyndte de nuvæ
rende Ig’ere og deres lærere at pusle med planer om på en eller anden måde 
at indføre datalære i læseplanerne, og det ser i skrivende stund ud til at 
lykkes for elever og lærere i Ig matematisk at få tilladelse til en forsøgsun
dervisning.

Sigtet med forsøgsordningen er, at alle elever deltager, og at de enkelte fag 
bliver involveret i undervisningen ved at dele af fagenes pensum ændres, 
således at den nye datateknologi enten benyttes direkte eller ved at man 
tager fagkritisk stilling til den løbende teknologidebat. Det opnås ved at:

a) Eleverne i næste års 2gm får en ca. 25 timers introduktion til 
datalære, hvor de først og fremmest lærer at programmere i pro
grammeringssproget COMAL. Introduktionen afvikles i løbet af 
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de 6 første uger i skoleåret og forestås af klassernes matematiklæ
rere.

b) Der afvikles 3-4 cases (projekter) i hver af klasserne, hvor der 
anvendes EDB ved problemløsning i 3-4 forskellige forskellige fag. 
Én case omfatter fra 5 til 10 lektioner. En case planlægges af den 
enkelte klasse i samarbejde med faglæreren i det fag, hvori casen 
afvikles. Der lægges vægt på at afviklingen sker på fagets præmis
ser.

JP

Matematisk-teknisk linie

Matematisk-teknisk linie er det største forsøg på Nakskov Gymnasium og 
det mest perspektivrige, fordi det bryder med gamle skel mellem uddannel
serne, her mellem Teknisk Skole og gymnasiet. I skoleåret 83/84 håber vi at 
kunne sætte det sjette og sidste hold i gang med forsøget, inden forsøgsserien 
tages op til endelig evaluering. De tre første hold havde kun forsøgsunder
visning i Ig, men i 1981 begyndte en klasse, hvor også 2g og 3g præges af 
den tekniske linies særlige karakter. Det samme er tilfældet med de mate- 
matisk/tekniske-klasser, der begynder i 1982 og 1983. Mens de tidligere års 
matematisk/tekniske-klasser har været små, kan vi glæde os over, at klas
serne i 19^2 og 1983 er så store, som det kan lade sig gøre af hensyn til 
holdstørrelsen på Teknisk Skole. Det ser ud som om den tekniske forsøgslinie 
nu er indarbejdet så godt, at den af mange anses for et værdifuldt supple
ment til de eksisterende uddannelser for de 16-19 årige.

Kort fortalt går det ud på følgende:
I Ig tilbringer klassen en arbejdsdag om ugen på Teknisk Skole og gennem
fører den praktiske del af efg-undervisningen på trin la i jern og metal. 
Fransk bortfalder helt.
Engelsk udvides til mere end det dobbelte, og for det sidste hold indgår 
skriftligt arbejde og skriftlig eksamen. Dansk-historie samarbejder og tilret
telægger et projekt i Ig.
Geografi-biologi samarbejder og tilrettelægger et projekt i 2g.
Fysik-kemi koordinerer pensum med EFG og tilrettelægger et projekt i 3g.

Alle projekter udføres i samarbejde med Teknisk Skole.

Forsøget har som formål at give eleverne en studentereksamen med fuld 
studiekompetence samt et indblik i praktiske teknik- og erhvervsforhold. Det 
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sker på bekostning af faget fransk, men samtidig med en udvidelse af engels
kundervisningen, der skal gøre engelskkundskaberne mere anvendelige til 
brug i uddannelser, især i teknisk retning.

Timeplanen for de tre år står trykt sammen med normaltimeplanerne.
For nylig har der imidlertid vist sig vanskeligheder for gennemførelsen af 
forsøget sidste del. Direktoratet for gymnasieskolerne og HF har givet grønt 
lys for den pædagogiske side af forsøget, og Storstrøms Amtskommune har 
accepteret at afholde alle udgifter i forbindelse med det, og man skulle 
således kunne formode, at alt var klart. Men undervisningsministeriet har 
ikke ønsket at godkende den foreslåede betaling for lærerernes merarbejde i 
forbindelse med forsøget, som amtet har accepteret. Dette problem forhand
les for tiden (april 1983) mellem Gymnasieskolernes Lærerforening og mi
nisteriet.

OA

Timeplan for mat.tek.-linien 1981-84

lg 2g 3g

Værkstedsfag .................................................... 8
Religion ............................................................. 0
Dansk ................................................................ 3
Englsk .......................  4
Oldtidskundskab ............................................... 0
Historie/samfundsfag ...................................... 3
Geografi ............................................................ 0
Biologi ............................................................... 0
Kemi .................................................................. 2
Fysik .................................................................. 3
Matematik ......................................................... 6
Musik (max/min) ............................................. 2
Formning .......................................................... , 0
Legemsøvelser ................................................... 2

0 0
0 3
3 4
3 4
0 3
3 3
3 0
3 0
3 0
3 5
4 6

2/0 1/0
(3) (0)
2 2

Ialt timer .......................................................... 31/30 30/31

Forsøgsrapporter

Der er udarbejdet fyldige rapporter over samtlige tidligere afholdte forsøg 
med datalære, statistik og matematisk-teknisk linie. Så langt oplaget rækker, 
kan rapporterne fås ved henvendelse til skolen.
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"Robinson,Crusoe".

SKOLEKOMEDIEN

4. oktober 1982 mødtes en gruppe elever fra HF og gymnasiet med to lærere 
for at finde ud af, om der var interesse for at få stablet en skolekomedie på 
benene. Man havde forsøgt det samme året før - uden held. Arbejdet skulle 
i de første 20 timer foregå i to studiekredse ledet af Elsebeth Post og Palle 
Lindau. De to lærere havde i forvejen besluttet, hvad der skulle spilles, idet 
Palle med eleverne ville lave eksperimentalteater, et maske og kropsdukke
spil uden ord, men hvor musik indgik, der som stykkets handling skulle blive 
til efterhånden, og Elsebeth som den anden halvdel af komedien ønskede at 
iscenesætte en enakter, en satire over Robinson Crusoe-historien, uheldigvis 
med kun to roller, men valgt fordi dets tema harmonerede med Palles 
stykke.

Forestillingen blev en realitet og blev opført to gange, 4. og 5. februar 83. 
Fra oktober til jul var der prøver en gang ugentligt a tre timer, og derefter 
to eller tre gange om ugen, ofte af en fire-fem timers varighed.

En måneds tid efter at det hele var overstået, mødtes en gruppe af de med-



"To samfund".

virkende for at diskutere, hvad det hele så havde været for noget. Det blev 
til en meget lang snak, hvor mange forskellige facetter af fænomenet skole
komedie blev belyst. Alt kunne muligvis være af interesse for potentielle 
fremtidige deltagere, men pladsmangel forbyder, at mere end nogle få me
ningstilkendegivelser refereres:

Først fra minussiden:
Lektierne?:
Andre læreres holdning:
Fritidsinteresser?:
Arbejde uden for skoletiden?:

kan klares, men det var hårdt.
meget tolerant.
mange blev forsømt.
kan som regel passes, men bedst, hvis 
man har flex- tid.

Plussiden, hvad godt man fik ud af at være med:
Oparbejdelse af gruppesolidaritet - man opdager, hvor ødelæggende det er at 
pjække.
Større frigjorthed.
Nyt syn på ”læreren”, der pludselig ses som andet end adminstrator af det 
ulyksalige karakter-ræs.
Og som afrunding bringes et direkte citat:
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”Det var en fantastisk oplevelse ... og man blev mere åben. 
Man begynder at se tingene lidt mere udefra og ind, i stedet 
for indefra og ud, altså man samler det hele op og ser sig selv 
som noget, der passer ind i et mønster, ... man begynder at 
kunne se noget stort i venner ... ”

Så, meld jer, hvis nogen næste år får lyst til at lave skolekomedie!
EP

Ekskursioner

Nakskov Gymnasium har altid haft tradition for at afholde mange ekskursio
ner. 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 sammen med et nyt 
ekskursionscirkulære fra ministeriet, har udviklet nye retningslinier for eks
kursioner:
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 for
sømte.

2. Studierejser til udlandet. - Også her arbejdes der med læseplans
relateret 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 ud
gifterne til sådanne rejser.

I skoleåret 1982/83 har der været afholdt adskellige en-dagsekskursioner, 
især til København og ”Biograf-Clausen” i Søllested. I september 1982 var 
3xzN med Kjeld Vejbjerg og Henning Johansen i Jylland:

I ugen 13/9 - 18/9 1982 var 3xzN på ekskursion til Vork bakker ved Vejle 
i fagene geografi og biologi.

12



Formålet med ekskursionen var at foretage nogle undersøgelser, der kræver 
mere sammenhængende tid, end man har i den normale undervisning.

Under ekskursionen blev der foretaget tre hovedprojekter:

1) Et nivellement af en del af Vejle Ådal.
2) En fem døgns undersøgelse af mikroklimaet på to lokaliteter.
3) En fysisk-kemisk undersøgelse af Vejle Å i forbindelse med et 

dambrug for at påvise en eventuel påvirkning af å-systemet.

Arbejdet foregik for det meste i det fri, og heldigvis var vejrguderne med os. 
Vandprøverne, der skulle undersøges, blev indsamlet af heltemodige elever 
iført Waders. (På billedet er det Lisbeth, der må holde for).
Heller ikke det kulinariske blev glemt på turen, idet dambrugsejeren forsy
nede os med friskfangede ørreder, så menuen en aften bestod af:

Stegt ørred med smørristede mandler.
Hertil nye kartoftler med persille.
Stegesky tilsmagt med citronsaft.

En god tur både fagligt og kammeratligt, og så er der jo også fantastisk 
naturskønt ved Vejle.

KV
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Det kommende skoleår byder ofte alt at dømme på mange rejser til udlandet 
(se kategori 3 ovenover). I februar 1983 var 2b i Rom:

Vinterferien 83 var alletiders. Nu skal I bare høre: Der var engang en sprog
lig klasse med bare piger på Nakskov Gymnasium i årene 81-84. Efter at 
have fået et par tips fra vores historielærer, Finn Madsen, om at vi kunne 
tage ud at rejse, tog vi selv initiativet og oprettede en konto i et af pengein
stitutterne, hvor vi månedligt satte et beløb ind, alt efter hvor mange penge 
vi havde. August 82 bestilte vi så billetter til Rom. Vi var 12 elever + FM.

Den store dag kom - den 11. februar 1983 mødtes vi på Nakskov Station kl. 
4.00 (!) og kørte til Kastrup Lufthavn. Endelig ved 12-tiden landede vi i 
Rom. Vores hotel lå meget centralt i forhold til de mest berømte seværdig
heder, f.eks. Peterskirken, Colloseum og Pantheon.
Især blev vores kammeratskab styrket nede i Rom. Vi lærte hinanden at 
kende under mere afslappede forhold end man gør i skolen.

Vi vil i høj grad opfordre kommende elever og kursister til af overveje så
danne ture: især for kammmeratskabets skyld og for at styrke sammenholdet 
i klassen. Men begynd at spare op tidligt!

Vores udgifter pr. ”mand” var for rejse og hotelophold ca. 1.500,- + hertil 
kom lommepenge. Fornuftigt snak, ikke?

Hilsen 2b

Temadage 1983/84

Temadage et 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 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. Det er at styrke sammen
holdet i vores skole og at give deltagerne mulighed for at skaffe sig viden om 
emnet og danne sig holdninger til det.

I november 1980 havde Nakskov Gymnasium temadage for første gang med 
temaet DET) DAGLIGE BRØD. Anden gang i januar 1982 var temaet EN 
NY GENERATION RYKKER FREM - BØRN OG UNGE.
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I foråret 1983 forbereder et udvalg af elever og lærere temadage i skoleåret 
1983/84. Udvalget foreslår, at der afholdes temadage de sidste tre dage før 
efterårsferien, d.v.s. den 12. - 14. oktober efter nedenstående model

FREMTIDSPERSPEKTIVER 
(oktober 2001)

Det tilstræbes, at der i samarbejde med fællestimeudvalget lægges tre fælles
timer forud for temadagene med emner, der svarer til dagenes hovedemner.

Der etableres forud for temadagene tilfældigt sammensatte grupper, der selv 
planlægger arbejdsformen. Man må således gerne danne undergrupper, der 
beskæftiger sig kreativt eller teoretisk med emneområdet.

De tre dage har en fælles struktur:

Morgenmøde arrangeret af en initiativgruppe
Gruppesummen
Frokost
Inspiration udefra, en ydre påvirkning
Gruppesummen
Evt. slutplenum

I gruppernes arbejde lægges vægten på processen, og den personlige inspira
tion er produktet. Det vil være væsentligt at inspirere den enkelte til delta
gelse i debatten også ved plenum, ligesom inspirationen også vil kunne 
komme til udtryk ved et kreativ arbejde.

Alle får udleveret et fælles udgangsmateriale, samlet omkring et hovedemne 
for hver af de tre dage:

Fostervandsprøver, genetisk manipulation, gensplejsning

Informatik og informationssamfund

Mennesket??

Fredag eftermiddag: revy, fælles spisning, derefter fest.
Efter behov kan der arrangeres en afslutningsdebat ca. fjorten dage efter 
temadagene,

JP/OA
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Fællestimer

Hvert skoleår afholdes mindst 8 fællestimer for hele skolen. Med den ny 
teatersal har vi ideelle forhold hertil. Fællestimerne byder på nogle spæn
dende oplevelser, der ligger uden for fagenes almindelige pensum, og er 
meget værdsat af alle som supplement og krydderi til det faste skema. 
Afholdte fællestimer i skoleåret 1982/83: 1) Troels Triers multimedieshow; 
2) diskussion med repræsentanter for elevorganisationerne; 3) kabareten: 
”Skabet skal stå, men hvor”; 4) Jan Øberg om aktuel sikkerhedspolitik; 5) 
Johs. Møllehaves foredrag om Storm P. og 6) komedien ”Den bidske bonde” 
opført af ly. Planlagte arrangementer med Troels Kløvedal og Arne Falk- 
Rønne måde desværre udgå p.g.a. sygdom.

Husk at holde øje med opslagstavlerne, hvor fællestimerne annonceres ca. en 
uge i forvejen. Der er almindelig mødepligt! Forslag til fællestimer, f.eks. 
foredrag, m^isik eller film, modtages med glæde og bedes afleveret til fælles
udvalget, der vedtager programmet.

OS

Studiekredse
Studiekredse kan etableres uden for skolens obligatoriske undervisning i ind
til 20 timer pr. emne i løbet af et undervisningsår. Oprettelsen af en studie
kreds forudsætter, at mindst 10 elever/kursister har tilmeldt sig. Studie
kredse må ikke anvendes til undervisning i klassernes almindelige pensa eller 
til skriftlige I prøver. Ansøgning om oprettelse af en studiekreds udføres sam
men med en faglærer og sendes til fællesudvalget m.h.p. godkendelse.
I skoleåret 1982/83 har der i forbindelse med årets skolekomedie været 
afholdt en studiekreds samt en studiekreds i emnet ”Nedrustnings- og sik
kerhedspolitik” v/ Finn Madsen.

FM

Latin
Der kan givés undervisning i latin til den lille latinprøve i indtil 100 timer, 
hvis mindst 7 elever/kursister har tilmeldt sig. Af hensyn til tilrettelæggel
sen og afviklingen af undervisningsforløbet er det vigtigt, at interesserede 
elever og kursister giver sig til kende på et tidligt tidspunkt i skoleåret.
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Frisport

Udover de obligatoriske idrætstimer har eleverne i gymnasiet og HF mulig
hed for at dyrke frisport 1-2 timer om ugen under ledelse af en idrætslærer. 
Disciplinen/-erne vælges i samråd med eleverne. Hidtil har eleverne i deres 
valg af disciplin været centreret omkring volleyball. Vi opfordrer kraftigt 
elever og kursister til foruden de gængse boldspil at vælge lidt mere utradi
tionelle discipliner f.eks. rytmik/kreativ, grundtræning (konditions-, styrke-, 
udholdenhedstræning), o.l.

I skoleåret 1982/83 har der været mulighed for at deltage i flg. discipliner 
indenfor frisport:

I begyndelsen af skoleåret ATLETIK, derefter VOLLEYBALL og BA
SKET hver torsdag i 7+8 lektion, desuden enkelte tirsdage i 7+8 lektion, 
endelig har der været mulighed for SVØMNING fredag morgen kl. 7.00.

I november, december måned afvikledes interne klasseturneringer i volley
ball og basket.

VEL MØDT TIL FRISPORT!!!

BH & ML

Kor

Hver fredag efter 6. time øver skolens kor i musiklokalet ved biblioteket. Vi 
synger ca. 1 time, og bagefter er der altid en kop the/kaffe og småkager 
(eller elevernes hjemmebagte kager).

Repertoiret er meget varieret; sidste jul ved den årlige koncert opførte vi en 
messe af den italienske komponist Perosi, og i øjeblikket (februar 83) er vi 
i gang med at forberede forårskoncerten, hvor vi bl.a. skal synge nogle dan
ske sange. Efter forårskoncerten slutter vi ”sæsonen” af med smørrebrød og 
en øl på skolens regning!

Koret har altid brug for nye, friske mennesker, så hvis du har lyst til at 
synge, så kom bare og vær med!

Tine, 3a
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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 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 elevlokale. Der er opstillet bordtennisborde, men 
øvrige rekvisitter må man selv medbringe. Her er også faciliteter til teater og 
musik. Elevlokalet benyttes desuden som festlokale.

ARBEJDSPLADSER: De 3 faggruppeområder rummer hver et fællesareal 
med et stort antal gode arbejdspladser og et fagbibliotek. Her kan man 
udnytte mellemtimer eller tog/busventetider. Der er også anbragt skrivema
skiner, som står til elevernes disposition f.eks. i forbindelse med opgaveskriv
ning.

ELEVTELEFONER: Ved indgangen til hvert faggruppeområde er der op
sat automattelefoner til brug for eleverne. Derimod indgår lokaltelefoner i 
fællesarealerne i centerets kommunikationsanlæg til brug for personalet.

EDB-ANLÆG: Uddannelsescenteret råder over et veludstyret EDB-anlæg. 
Det er til fri afbenyttelse for skolens elever i centerets åbningstid. Dog må 
enkeltbenyttelse vige for brug af anlægget til undervisning.

ELEVRÅDSLOKALE: Elevrådet har sit eget mødelokale, som er udstyret 
med almindelige kontorfaciliteter.

KOPIERINp: 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 et materiale kopieret, foregår det via den pågældende faglærer.

Elevrådet

Elevrådet er jeres mulighed for at få merindflydelse i aktuelle sager ang. 
skolens daglige virke. Vi behandler f.eks. forslag fra lærerrådet og fællesud
valget på elevrådsmøderne.
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Hver klasse vælger en elevrådsrepræsentant og en suppleant. I elevrådet 
vælges så en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og 
sekretær, og det er denne bestyrelse som udgiver dagsordner og referater. 
Imidlertid er det meningen, at forskellige folk også uden for bestyrelsen 
kommer med forslag til dagsorden. Udover det vælger vi i elevrådet elevre
præsentanter til de forskellige udvalg f.eks. fællesudvalget, stipendieudval
get, ekskursions- og kantineudvalget.

Elevrådet holder som regel møde hver 2. eller 3. uge. For at vi fortsat kan 
opretholde vores merindflydelse på skolen, er der nødvendigt at alle er ak
tive.

Kirsten Secher Villumsen, 3a 
(elevrådsformand 1982/83)

Elevorganisationer

Der findes 3 officielle gymnasie- og HF-organisationer:

DGS Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
GLO Gymnasieelevernes Landsorganisation
LAK Landsorganisationen af kursusstuderende.

De har alle til formål at fremme elevernes vilkår på gymnasie- og HF-sko- 
lerne via bedre fysiske miljøer, mere demokrati m.m. Vi har i indeværende 
år haft afstemning om elevrådet skulle være medlem af DGS, da det er den 
eneste organisation, man kan indmeldes kollektivt. Elevrådet blev ikke meldt 
ind.

Kirsten Secher Villumsen, 3a 
(elevrådsformand, 1982/83)

Gymnasieforeningen

Gymnasieforeningen på Nakskov Uddannelsescenter er en forening, som alle 
gymnasieelever og HF-kursister kan melde sig ind i. Man kan købe medlems
kort ved skoleårets første fest. Dette kort giver rabat til resten af skoleårets 
fester. Der bliver holdt 6-7 fester om året, hvor gamle elever, elever og 
lærere har adgang.
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Gymnasieforeningens bestyrelse arrangerer festerne. Bestyrelsen består af 9 
medlemmer - 1 formand, 1 næstformand, 1 kontaktmand, 1 kasserer, 1 sek
retær og 4 hjælpere. Der afholdes generalforsamling i september, hvor alle 
medlemmer er velkommen til enten at opstille til valg, eller at stemme andre 
ind i bestyrelsen. To medlemmer fra den gamle bestyrelse bliver siddende til 
februar for at hjælpe de nye med at arrangere festerne. I februar er der så 
generalforsamling igen, hvor to nye bliver valgt ind.

Vi vil på det kraftigste opfordre elever til at komme til disse generalforsam
linger og gå lidt mere aktivt ind for gymnasieforeningen.

Ingen bestyrelse - ingen fester !!’!

Lone Jacobsen, 3z 
(1982/83)

Livet på NUC
Sameksistens er et ord, hvormed menes, 
at man må ku’ spænds, 
hvis man ikke kan enes.

Nu er der gået nogle år, siden NUC blev indviet, og hvor det i åbningstalen 
bl.a. indgik, at formålet med at samle alle skolerne under et tag var at styrke 
sammenholdet mellem skolerne, hvilket skulle være til gavn for alle.
Men hvordan ser det så ud? Har vi opnået dette sammenhold? Er der blevet 
udrettet noget til gavn for atmosfæren på stedet som følge af ”alle under et 
tag”? Umiddelbart ville svaret nok være nej! Dette ses tydeligt i spisefrikvar- 
tererne, eller frikvartererne som sådan, hvor folk mødes i kantinen eller på 
gangene. I kantinen kommer folk og sætter sig i hver deres bestemte hjørne; 
i det ene handelsskolen, i det andet nogle Ig’ere og i et tredie en klump 
HF’ere. Af og til farer en bemærkning gennem luften som ”gymnasiesnob- 
ber” eller ”handelsdiscere”. Måske er lærerne de enkelte skoler imellem 
begyndt at samarbejde mere, men hvad eleverne angår, er der vist ikke sket 
nogen egentlig ændring. Hvad der er årsag hertil er svært at sige, men det er 
helt sikkert, at vi mangler nogle fællesarrangementer, som skulle omfatte 
hele NUC, (.eks. en temauge, hvor alle blev mixet sammen i grupper og var 
fælles om opgaven/undersøgelsen. Måske kunne der også arrangeres en fæl
lesfest, hvor alle havde adgang, eller i hvert fald burde der laves noget, hvor 
det ikke kun gælder om at udelukke så mange som muligt. Dette kunne 
måske være med til at styrke forståelsen for hinanden og være et begyndende 
led i et fællesskab.
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Hvad gymnasiet angår, må det nok siges, at mentaliteten blandt folk er ved 
at blive lidt sløv, og meget negative holdninger kommer ofte til udtryk i 
forskellige forbindelser. Vi kunne f.eks. bare tage ordet ”morgenunderhold
ning”. Dette magiske ord har i det første halvår haft en meget uheldig 
virkning på folk i så godt som alle klasser (dog med visse undtagelser). Det 
har været årsag til megen diskussion i de enkelte klasser, ja, det har faktisk 
udartet sig til splid visse steder. Hensigten med morgenunderholdningen er 
egentlig at få en klasse til at stå sammen om at lave et eller andet underhol
dende for de andre ”spændte” elever. Hvad der er galt med folk på stedet, 
er svært at definere, men et er sikkert: næsten alle går rundt i en evig sløv
hed. Det skulle da være mærkeligt om der ikke bare var et par enkelte i hver 
klasse med en livlig fantasi. Men måske er det selve planlægningen i morge
nunderholdningen, der er noget i vejen med? Hvis dette er tilfældet, har vi 
jo et udmærket elevråd, hvor sådanne sager kunne tages op, men dette kræ
ver også, at nogle klasser bringer det med på elevrådsmødet!
Også i elevrådet har der hersket en vis ”ro”, hvilket skyldes, at der til tider 
ikke har været stof til et møde. Kan det virkelig være rigtigt, at alle er så 
tilfredse? Er ingen utilfredse med noget som helst? Det er lidt sørgeligt hver 
gang at sidde med en tom dagsorden, når der faktisk kunne ske meget i 
elevrådet med efterfølgende virkning!

Måske burde der puttes lidt opkvikkende midler i theen og mælken i kanti
nen, druesukker - ny energi!!!! Det er lidt synd for et hus med så mange 
muligheder, at ”befolkningen” indeni går rundt og sover. Tænk på hvilken 
skolegang vi egentlig fører, og hvor mange der ikke misunder os dette. Selv
følgelig er det også svært at gå rundt og se superglad og aktiv ud med dette 
karakterræs over hovedet, men hvis alle bare en gang imellem vågnede op af 
x’er- og y’ernes verden, så sig omkring og fik lyst til at lave noget aktivt og 
muntert, ville denne ubestemmelige sløvhed sikkert fortage sig. Stemningen 
ville stige, også når det gjaldt MORGENUNDERHOLDNING.

Hanne Pedersen, Ix

Hvem bestemmer hvad

Det kan godt være en kompliceret opgave at finde ud af, hvem der bestem
mer hvad ved et gymnasium. Reglerne herom er komplicerede og mangfol
dige. Nedenstående må derfor kun opfattes som et forsøg på at give en 
oversigt:
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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 rek
tor eller anden myndighed træffer endelig afgørelse.

LÆRERFORSAMLINGEN behandler forhold omkring ele
vernes faglige standpunkt og arbejdsbyrde.

LÆRERRÅDET rådgiver rektor (høres) f.eks. om discipli
nære foranstaltninger, principper for ekskursioner, time- og 
fagfordeling, skolens budget. Lærerrådet træffer beslutninger 
(indstiller) bl.a. om anskaffelse af undervisningsmidler og 
større inventargenstande, om fordeling af flidspræmier. Lærer
rådet skal vedtage den ugentlige arbejdsplan før behandling i 
skolerådet, og det skal vedtage introduktionsdage og tema
dage, før disse ting kan behandles i fællesudvalget. Lærerrådet 
kan nedsætte udvalg til behandling af særlige sager.

FÆLLESUDVALGET
består af rektor, lærerrådsformanden, 3 lærere, elevrådsfor
manden og 3 elever valgt af elevrådet. Fællesudvalget træffer 
Afgørelser indenfor de økonomiske rammer om introduktions
dage og temadage (hvis der foreligger forslag herom fra lærer
rådet), om fællestimer og studiekredse. Fællesudvalget træffer 
beslutninger om elevfaciliteter, skolefester, skolekomedie og 
sportsstævner og lignende fritidsaktiviteter og fællesarrange
menter. Fællesudvalget laver forslag til ordensregler, som skal 
godkendes af skolerådet. Specielt til at planlægge fællesti
merne har fællesudvalget nedsat et fællestimeudvalg.

SKOLERÅDET
består af et medlem valgt af amtsrådet, to medlemmer valgt af 
bg blandt skolens forældre, rektor, lærerrådsformanden, en læ
rer, 2 elever valgt af og blandt eleverne (den ene elev skal være 
HF-studerende). Blandt skolerådets opgaver kan nævnes: Det 
skal formidle samarbejdet mellem skole og hjem. Det skal god
kende den ugentlige arbejdsplan og ordensregler. Det behand
ler skolens budget og kan i nogle sager overtage amtets beslut
tende myndighed i økonomiske spørgsmål.

ELEVRÅDET
skal varetage elevernes interesser overfor skolen og de amts
kommunale myndigheder. Det får til dette arbejde stillet faci
liteter (kontor) og et vist beløb til rådighed. Se iøvrigt artikel 
om elevrådsarbejdet andetsteds i dette skrift.
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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

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

Meddelelser fra skolens administration til klasser eller enkeltelever placeres 
i den pågældende klasses postrum, idet hver klasse har et postrum. Ligeledes 
er det praktisk, at faglærere anbringer opgaver og andet undervisningsmate
riale i klassens postrum. Klassernes postrum er placeret i det faggruppeaf
snit, hvor klassen færdes mest. Dvs. at postrummet for HF-klasserne er i 
afsnit 3, for de sproglige klasser i afsnit 4, og for de matematiske klasser i 
afsnit 2. Postrummene kan også benyttes til meddelelser mellem klasserne 
internt. Øvrige meddelelser til elever gives ved opslag på elevopslagstav
lerne.

Fortegnelse over diverse jobs:

Rektor:
Studievejledning HF:
Studievejledning gymnasiet:

Kjellberg Christensen
Finn Madsen
Kirsten Greve Claus Clausen Lars

Administrativ inspektion:
Boye Petersen 
Bo Bavngaard 
John Povlsen

Boginspektion: Henning Johansen

Indre inspektion (AV-udstyr): 
Skemalægger:

Kjeld Vejbjerg
N.P. Skov-Larsen
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Samlingsbestyrere: 
Biblioteket: 
Geografi: 
Biologi: 
Fysik: 
Kemi:

Dataanlæg:

Henning Johansen
Kjeld Vejbjerg
Peter Pedersen
Mogens Vestergaard, Ruth Jørgensen

Kjellberg Christensen

Skemaændringer

Skemaændringer bekendtgøres ved opslag på opslagstavlerne ved indgangen 
til de enkelte faggruppeafsnit. Eleverne har PLIGT til at orientere sig om 
eventuelle skemaændringer ved ankomsten til skolen, i det første frikvarter 
og ved undervisningstidens ophør.

Eventuelle tvivlsspørgsmål afklares ved henvendelse i administrationen til 
JP.

JP

Glemte sager

Større genstånde efterlyses ved henvendelse på pedelkontoret, mens punge, 
nøgler og lignende efterlyses på kontoret.

Vi anbefaler eleverne at passe godt på værdigenstande, idet skolen ikke har 
tyveriforsikring. Vær opmærksom på, at eleverne er erstatningspligtige 
m.h.t. den skade, de måtte forvolde på skolen ejendom. Skolen yder en er
statning på max. 2/3 af nyværdi af beklædningsgenstande og briller, såfremt 
genstandene ødelægges i en undervisningssituation. Får man genstande øde
lagt, må map straks henvende sig på skolens kontor.

JP

24



Jens Haar, 2p, 1982/83.

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:
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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 papirkurve 
og askebægre. Klasserne sørger hver især for, at benyttede lokaler efterlades 
i opryddet stand. Hvis der sker skade på bygningen eller inventaret, er det 
vigtigt, at du straks meddeler det på skolens kontor i administrationen.

Kantinen er baseret på selvbetjening. Derfor må du selv anbripge servicet i 
stativerne, når du har spist. Al spisning foregår i kantinen.
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Palle Becker Hansen, lp, 1982/83.

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 frakke
lommerne, 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
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Motiv fra det gamle Nakskov (af 3g1er, årgang 1981/82).

fra Liljevej. Syd for centeret med indkørsel ad Søvej skal biler, motorcykler 
og knallerter parkeres i de afmærkede felter på parkeringspladsen, men cyk
ler anbringe? i stativerne.

Der er opstillet automattelefoner til brug for eleverne ved indgangen til hvert 
faggruppeområde. I fællesarealerne er der opstillet lokaltelefoner, som ind
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går i centerets kommunikationsanlæg. Disse telefoner må normalt ikke be
nyttes af eleverne.

I kælderen er der indrettet et elevrum med bordtennisborde. 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 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 elev
råd.

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 1 .g orientering i studieteknik ved skoleårets start, og i februar-marts arran
geres orientering i forbindelse med grenvalget ved overgang fra 1. 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 studieoriente
rende møder, hvor repræsentanter fra såvel længerevarende som kortereva
rende uddannelser fortæller om de respektive uddannelses- og erhvervsmu
ligheder.

Studievejledernes vigtigste opgaver er imidlertid at give individuel bistand. 
Eleverne kan henvende sig til studievej lederne med problemer af såvel fag
lig, som økonomisk og personlig karakter. Det er naturligvis ikke alle proble
mer, 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 
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.
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Studievejlederne i gymnasiet er Claus Clausen, Lars Boye Petersen og Kir
sten Greve, dg vi har fast kontortid, hvor vi er at træffe i lokale 421.

KG

Studievejledningen ved HF

Studievejlederens vigtigste opgave er at yde individuel bistand til den en
kelte studerende. Det kan ske i forbindelse med de problemer af økonomisk, 
faglig, social eller personlig art, som måtte opstå i studieforløbet.
Herudover yder studievejlederen kollektiv vejledning i de situationer, hvor 
alle studerende skal have informationer, f.eks. om de økonomiske støttemu
ligheder, tilvalgssystemets opbygning og dets almindelige konsekvenser samt 
i forbindelse med de studerendes erhvervs- og studievalg efter HF.

Studievejlederen for HF, Finn Madsen, træffes i lokale 265, tlf. 92 20 00 
(lokal 225).

FM

Biblioteket

I faggruppeafsnittene for matematik og naturfag, almenorienterende fag og 
sprogfag, d.v.s. afsnit 2, 3 og 4, er der opstillet håndbogssamlinger til de 
forskellige fag. Gymnasiets bøger udgør hovedmassen af bøgerne, der omfat
ter ca. 18.000 bind. Vi abonnerer også på faglige tidsskrifter, og i afsnit 3 vil 
du finde et bredt udvalg af de landsdækkende aviser.
Bøgerne er opstillet på samme måde som på folkebibliotekerne og registreret 
efter samme system.

Kartotek over gymnasiets ældre bogbestand er opstillet i kontor 3-30; den 
nyere bogbestand (efter medio 1982) samt en del af den ældre kan findes i 
kartoteket i afsnit 3. - Dette vil blive et fælleskartotek for alle NUC’s skoler. 
Vejledning i brug af kartoteket er ophængt oven over.

I hhv. afsnit 2 og 4 er opstillet kartotek over samlingerne i disse afsnit.

Retningslinier: Alle elever og lærere i U-centret har ret til at benytte biblio
teket. Biblioteket er et håndbibliotek til brug for opslag og supplerende læs-
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ning i undervisningstiden. Det er altså ikke et udlånsbibliotek, og hjemlån 
henvises derfor til Nakskov Bibliotek. Bøgerne må ikke fjernes fra faggrup- 
peafsnittene.
Rent undtagelsesvis kan man låne bøger, som folkebibliotekerne ikke kan 
skaffe, men kun i forbindelse med opgaver stillet af skolen og kun gennem 
faglæreren eller en bibliotekar. Der træffes særlig aftale i det enkelte til
fælde. Alfabetiske opslagsværker, som f.eks. leksika, må ikke hjemlånes, tag 
i stedet en fotokopi af artiklen!
Nakskov Bibliotek fungerer som udlånsbibliotek for U-centret. Her findes 
også en studielæsesal, der kan benyttes i bibliotekets åbningstid. Bøger, der 
skal bruges i længere tid til opgaver, kan stilles til side og må så ikke hjem
lånes. Aftal nærmere med centerbibliotekaren.

Centerbibliotekaren, Bente E. Knudsen, varetager biblioteksbetjeningen af 
centerets skoler. Hun besvarer spørgsmål angående biblioteket og vejleder i 
litteratursøgning.

Træffetid: 11-12 (ikke tirsdag) ved bibliotekarbordet i afsnit 3 eller i nr. 330. 
Endvidere træffes Bente Knudsen i folkebiblioteket ma.-fre. kl. 13.30-15.30 
samt tirsdag aften kl. 18.00-20.00. Gymnasiets lærerbibliotekar træffes i nr. 
330.

Takt og tone i biblioteket: Det er vigtigt, at der udvises rolig optræden i 
biblioteksområdet, således at bøgerne ikke bringes i uorden. Tomme flasker 
og affald hører ikke hjemme på boghylderne. Sæt bøgerne tilbage på den 
rigtige plads efter brugen. Har du glemt, hvor bogen stod, så giv den til en 
af bibliotekarerne.

EB & BEK

Bøger og papir

Da undervisningen i gymnasiet og HF er gratis, stiller skolen undervisnings
midler til rådighed. Dette foregår i praksis på den måde, at eleverne låner 
bøgerne af skolen, og med deres underskrift kvitterer for modtagelsen. Da 
man hæfter for de lånte bøger, bør disse forsynes med et beskyttelsesbind, 
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 
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ikke slår til, må man selv anskaffe det manglende. Eventuelle problemer 
vedrørende bogudlån kan sandsynligvis løses ved henvendelse i bogekspedi
tionen, hvis åbningstid bekendtgøres ved opslag.

HJ

Forsømmelser

Samtlige elever og kursister har mødepligt til alle timer i alle fag. Derfor 
skal skolen kontrollere mødepligtens overholdelse. Forsømmelser kan med
føre, at Direktoratet enten bortviser eleven eller lader ham/
hende gå til eksamen som ”selvstuderende”, d.v.s. uden pensumreduktion og 
i samtlige fag. Det kræver megen energi at bestå eksamen som selvstude
rende og de, der forsømmer for meget, er jo netop ikke energiske. Før Direk
toratet komiker ind i billedet, skal eleven dog advares af rektor. Herved er 
en del migræjner og lignende i tidens løb blevet helbredt.
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 ubegræn
set fravær. Men der er ingen fast maksimumgrænse for tilladte forsømmel
ser, og pjækkeri vil hurtigt 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

Fritagelse for undervisning i idræt

I følge cirkulære om fritagelse for deltagelse i legemsøvelser/idræt af 29. 
marts 1974 gælder flg.:
”Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er fyldt 
18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages helt eller delvis for 
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.
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”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, 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”. (...)

ML

Fritagelse for undervisning i religion
Elever/kursister, der tilhører et trossamfund uden for folkekirken, fritages 
efter anmodning for at deltage i undervisning i religion. Er eleven undergivet 
forældremyndighed, kan fritagelse kun ske med samtykke af dennes indeha
ver.

Trossamfund uden for folkekirken er f.eks. Det romersk-katolske trossam
fund, Frelsens Hær og Jehovas Vidner.

Fritagelse bevilges af rektor efter ansøgning.

FM

Eksamen, årsprøver, karaktergivning

A. Gymnasiet

Eksamen: Det år, et fag afsluttes, kan der holdes eksamen i faget ( bortset 
fra idræt, musik, formning og religion). Hvorvidt en klasse skal til eksamen 
i et fag eller ej, afgøres af Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF. Ialt 
består en studentereksamen af 6 mundtlige 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 2g afholdes der dels skriftlige årsprøver dels enkelte 
mundtlige årsprøver i fag, der ikke afsluttes. Prøvefag prioriteres af de en
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kelte klasser (hold) i samarbejde med faglæreren. Ved afslutningen af 1. og 
2.g afholdes et lærerforsamlingsmøde, hvor lærerne drøfter de enkelte elever 
med henblik på oprykning/ikke oprykning (herunder evt. råd om at gå ud). 
Såfremt der er betænkeligheder vedrørende oprykning meddeles dette til 
elever og forældre, som træffer beslutningen vedrørende det videre skolefor
løb.
Karaktergivning: Ved bedømmelsen af eleverne anvendes den fra folkeskolen 
kendte 13-skala. Således gives 8 for den middelgode præstation vel at mærke 
for den pågældende skoleform. Da kravene i gymnasiet er højere end i fol
keskolen, vil de fleste elever opleve, at de falder i karakterer, når de går fra 
folkeskolen ovér i gymnasiet.

I december måned gives der standpunktskarakterer i alle fag bortset fra 
musik, formnipg og idræt. Disse karakterer skal kun tjene til at oplyse eleven 
og hjemmet om det faglige standpunkt. Karaktergivningen følges op af et 
forældremøde; hvor forældre og elever har lejlighed til at drøfte situationen 
med den enkelte lærer.

Ved årets afslutning gives i de samme fag årskarakterer. Den årskarakter, 
der gives det år faget er afsluttet, kommer til at stå på studentereksamens
beviset. Det gfelder altså for eksempel årskarakteren i geografi efter l.g for 
sprogliges vedkommende og i engelsk/tysk efter l.g for matematikeres ved
kommende.

Det endelige studentereksamensresultat udregnes på følgende måde:

I de eksamensfag (dvs alle fag bortset fra idræt, formning, musik og reli
gion), hvor der ikke bliver afholdt eksamen, bliver årskarakteren overført og 
tæller også som eksamenskarakter. Derefter udregner man først gennemsnit
tet af samtlige årskarakterer, derefter gennemsnittet af eksamenskarakter og 
overførte årsk^rakterer. Hvert af disse to gennemsnit skal være over 5,5, og 
hver af de to rækker karakterer skal opfylde kravet om, at summen af de to 
laveste karakterer plus gennemsnittet af resten af karaktererne skal være 
mindst 13 (13-reglen). Tilsidst udregnes gennemsnittet af de to gennemsnit. 
Dette tal er det endelige eksamensresultat, hvorefter man bliver optaget ved 
de videregående uddannelser.

B. HF

Den anvendtes karakterskala er den samme som for gymnasiets vedkom
mende. I HF findes ingen standpunkts- og årskarakterer. Til gengæld afslut
tes alle fag med eksamen. For at bestå eksamen skal gennemsnittet af eks
amenskaraktererne være over 5,5 og 13-regelen skal være opfyldt (se over
for). Desuden skal der være et tilstrækkeligt antal tilvalspoint (20). Der gives 
altså ikke faste, regelmæssige vurderinger af kursistens standpunkt, men den 
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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 fagkarakteren 
00 eller 03 ved den pågældende prøve i 1HF. Hvis man efter 2HF 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 har modvirket opfattelsen af, at det var HF-eks- 
amen, der er ”knald eller fald”. Man kan dog højest indstille sig 3 gange til 
eksamen i samme fag.

BP/JP

Forældremøder

Der findes to typer møder, hvor forældre inviteres til at komme på skolen:

a) I slutningen af august eller begyndelsen af september inviteres alle 
forældrene til de nye 1.klasser til et møde, hvis formål er at få et 
indtryk af skolen. Det omfatter både en orientering om de admi
nistrative rutiner, om lokaler og samlinger, men vigtigst af alt også 
demonstrationer af den undervisning som gives i gymnasie- og 
HF-uddannelsen.

b) I forbindelse med karaktergivningen i december afholdes konsul
tationer, hvor det er muligt at tale med de enkelte lærere. Ved 
dette møde er der også forskellige andre indslag og navnligt med 
henblik på nye elever og deres forældre er der et foredrag om 
karaktergivningen.

Ved alle møderne finder skolen, at det er værdifuldt at både elev og forældre 
møder, men skulle en af parterne være forhindret, er den anden altid velkom
men. Der er iøvrigt altid muligt at aftale et møde med lærere, studievejle
dere eller rektor.

KC
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Specialundervisning/støtteundervisning
(A) . Læse- og stavevanskeligheder. Handicaps.
Af flere grunde er det vigtigt hurtigt efter skoleårets start at få konstateret 
eventuelle læse- og stavevanskeligheder, eller handicaps, som kan påvirke 
ens eksamenspræstationer.
Blandt andet skal man meget tidligt søge om eventuelle ændringer i eks
amensbetingelserne. Desuden afhænger ens muligheder for at opnå dispen
sation fra 13-reglen ved studenter-/HFeksamen af, at man tidligt i forløbet 
har gjort en indsats for at afhjælpe problemerne, for eksempel ved at følge 
specialundervisning.

Derfor er det i ens egen interesse hurtigt at gøre sin studievejleder, dansklæ
rer eller anden faglærer opmærksom på eventuelle problemer.Og derfor ar
rangerer dansklærerne tidligt i l.g/l.HF en læse- og staveprøve.

For elever/kursister med læse- og stavevanskeligheder har skolen hvert år 
fået arrangeret specialundervisning på små hold på 2-6 personer. Hidtil er 
dette sket i godt samarbejde med de vestlollandske ungdomsskoler. Nøjere 
oplysning om specialundervisningstilbuddet fås hos studievejleder Lars Boye 
Petersen.

For elever med handicaps kan der etableres særlig støtteundervisning. Snak 
herom med studievejlederen, der også bistår med at fremskaffe de relevante 
hjælpe midler.

(B) . Støtteundervisning i gymnasiet.
Normalt er der ingen mulighed for at arrangere støtteundervisning for gym
nasieelever med dårlige faglige forudsætninger. Som noget nyt har skolen 
dog i skoleåret 82/83 fået arrangeret en særlig undervisning for matematiske 
l.gere med mangelfulde forudsætninger i matematik. Det vil formodentlig 
blive forsøgt igen.

Det skal i den forbindelse kraftigt understreges, at hvis man har særlig van
skeligheder i et enkelt fag, bør man søge hjælp hos sin faglærer (evt. studie
vejleder). 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 igang
sættelse af undervisningen. Støtteundervisningen 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 støt- 
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teundervisning. Derimod er det ikke tanken, at alle svagt funderede stude
rende 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.

BP

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 socialindkom
sten 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 uddannel
sestiden.

Detailoplysninger om støttemulighederne over ”Statens Uddannelsesstøtte” 
(SU) findes i pjecen ”Støttemuligheder 1983/84 som fås på skolens kontor, 
hvor ansøgningsskema også kan afhentes efter skoleårets begyndelse, 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 18 km eller derover. Ansøg
ningsskema fås på skolens kontor fra 1. skoledag (eller ved bopælsændring) 
og skal afleveres til transportselskabet. De nye 1. klasser vil normalt have 
modtaget skemaet i juni måned.

4. Elevfonden

Ved Nakskov Gymnasium er oprettet en elevfond, hvis midler kan anvendes 

37



på flg. måder:

a) Tilskud til generelt elevarbejde på skolen.
b) Tilskud kan ydes til arrangementer, som økonomisk ikke kan bæ

res af enkeltgrupper på Nakskov Gymnasium.
c) Rentefri lån kan ydes til elever og kursister med akutte økonomi

ske problemer.
d) Tilskud kan ydes til enkelte elevers deltagelse i studieture arran

geret for klassen på Nakskov Gymnasium.

Henvendelse vedr. midler i elevfonden sker til rektor, der sørger for videre
behandling äf ansøgningen.

Personalia

Pr. 1. august 1982 blev Niels-Bo Jørgensen og Christian Lockert ansat ved 
skolen.

Ruth Jørgensen har i juli 1982 ændret efternavn: hun hedder nu Ruth 
Bluhm.

I august 1982 havde N.E. Hartmann, Carl Olsen, John og Lone Povlsen 
været ansat ved skolen i 10 år.

Cand. mag. Vagn Alstrup har det meste af året fungeret som vikar for E. M. 
Ørnsholt.
Adjunkt Bodil Danielsen har været årsvikar og har i en periode givet cand. 
mag. Ole Tliornye anledning til at fungere som barselsvikar.

BB
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Vagn Alstrup 
(VA) 
vikar i biologi

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-kem

V. Kjellberg Christensen 
(KC) 
rektor 
mat-fys

Orla Christiansen
(OC) 
lektor 
bio-kemi

Birgit Clausen 
(BC) 
adjunkt 
form-eng
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Claus Clausen 
(CC) 
adjunkt 
hist-latin-old

Bodil Danielsen
(BD) 
årsvikar 
dansk

Lisbeth Faurum 
(LF) 
sekretær

Kirsten Greve 
(KG) 
adjunkt 
fransk-eng

Jørgen Halse 
(JH) 
lektor 
tysk-dansk

Helge Hammer 
(HA) 
timelærer 
fransk

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

Inga-Lill Højbjerg Hansen 
(LH) 
timelærer 
eng

Birgitte Holme Hartmann 
(BH) 
adjunkt 
idræt-fransk
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N.E. Hartmann 
(EH) 
adjunkt 
hist-old-psyk

Ian Heilmann 
(IH) 
adjunkt 
mat

Henning Johansen
(HJ)
adjunkt
hist-geo

Bente Knudsen 
(BEK) 
centerbibliotekar

Anne Kurup 
(AK) 
adjunkt 
dansk-tysk

Niels-Bo Jørgensen 
(NJ) 
adjunkt 
da-geo

Stefan Larsen 
(DL) 
adjunkt 
tysk-eng

Palle Lindau 
(PL) 
timelærer 
form

Christian Lockert 
(CL) 
adjunkt 
mat-fys
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Marlene Lyngstorp 
(ML) 
adjunkt 
fransk-idræt

Finn Madsen 
(FM) 
adjunkt 
hist-eng-samf

Jørgen Nielsen 
(JN) 
pedel

Richard Olesen 
(RO) 
lektor 
lat-rel-old

Carl Ole Olsen 
(CO) 
adjunkt 
musik-fra

Jimmy Pedersen 
(PE) 
timelærer 
musik

Peter Pedersen 
(PP) 
adjunkt 
fysik

Lars Boye Petersen
(BP) 
adjunkt 
dansk

Elsebeth Post 
(EP) 
adjunkt 
eng
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John Povlsen 
(JP) 
studielektor 
mat

Lone Povlsen 
(LP) 
adjunkt 
mat

Ingelise Rossen
Pædagogisk værksted

Jørgen Rothe 
(JR) 
lektor 
mat-fys

Ole Skibsted 
(OS) 
adjunkt 
da-old-rel

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

Hanne Thomsen 
(HT) 
sekretær

Kjeld Vejbjerg 
(KV) 
adjunkt 
bio

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

Adresseliste

Vagn Alstfup Fruegade 15, Nakskov 923586
P. Offer Andersen Rosenvænget 21, Nakskov 921412
Bo Bavngaard Vejlegade 12, Nakskov 923557
N. E. Bertelsen Møllemarksvej 12, Nakskov 920784
Ebbe Bjørnekær Vindøvej 44, Harpelunde 931182
Ruth Bluhm Tillitze Kirkevej 5, Nak. 944894
V. Kjellberg Chr. Strandpromenaden 32, Nak. 923034
Orla Christiansen Nybølle Strand, Horslunde 935680
Birgit Clausen Højrebygade 23, Søllested 941337
Claus Clausen Højrebygade 23, Søllested 941337
Bodil Danielsen Stormarks Alle 48, Naksk. 928283
Kirsten Greve Enebærvej 5, Nakskov 923102
Jørgen Halse Rosenvænget 8D, Nakskov 921657
Helge Hammer Tolderensstræde 20, Naksk. 927217
H.C. Højbj. Hansen Brandsm. Ringvej 9, Stokk. 911447
Inga-Lill H. Hansen Brandsm. Ringvej 9, Stokk. 911447
N. E. Hartmann Bredgade 25, Nakskov 925847
Birgitte Hartmann Bredgade 25, Nakskov 925847
Ian Heilmann Langholmvej 45, Dannemare 944238
Henning Johansen Hardenbergvej 30, Nakskov 927308
Niels-Bo Jørgensen Krogsbøllevej 9, Nakskov 922113
Anne Kurup Rolfsvej 3, Nakskov 927710
Stefan Larsen Tops Sidevej 1, Nakskov 927287
Palle Lindau Madevej 49, Horslunde 935636
Christian Lockert Nordenkirke 15, Nakskov —
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Marlene Lyngstorp Haldsvej 12, Skørringe 908560
Finn Madsen Lavendelvej 4, Søllested 941493
R. Olesen Lienlund 21, Nakskov 921991
Carl Ole Olsen Præstegården, Dannemare 944259
Jimmy Pedersen Branderslevvej 81, Nakskov 925895
Peter Pedersen Enehøjevej 138, Nakskov 926348
Lars Boye Petersen Pilehavevej 17, Dannemare 944736
Elsebeth Post Fruegade 15, Nakskov 923586
John Povlsen Birkevænget 78, Nakskov 921677
Lone Povlsen Birkevænget 78, Nakskov 921677
Jørgen Rothe Højrebyvej 68, Nakskov 927919
Ole Skibsted Stormarks Alle 48, Nakskov 928283
N. P. Skov-Larsen Svingelsvej 40, Nakskov 925833
Kjeld Vejbjerg Svingels Alle 62, Nakskov 926401
Mogens Vestergaard Fællesskabsvej 37, Nakskov 922751
Michael Weyand Rolfsvej 3, Nakskov 927710
Lisbeth Faurum Ullerslevvej 4, Nakskov —
Hanne Thomsen Nørrevænget 78, Nakskov —
Jørgen Nielsen Eiglersvej 37, Nakskov 926906

Ferieplan

1. skoledag 
Efterårsferie

Juleferie 
Vinterferie

Påskeferie

St. Bededag
Kr. Himmelfart
2. pinsedag 
Sommerferie

mandag den 08.08
mandag den 17.10 - fredag den 21.10

fredag den 23.12 - tirsdag den 03.01
mandag den 20.02 - fredag den 24.02

mandag den 16.04 - mandag den
23.04
fredag den 18.05
torsdag den 31.05
mandag den 11.06
mandag den 26.06 - fredag den 10.08
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Program for introduktionsdage 1983

Mandag den 8. 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

11.00 Møde med den tilsvarende andenklasse

11.30 Evt. frokost sammen med den tilsvarende andenklasse

Andenklasserne og 3g

09.00 Velkomst ved rektor i teatersalen

09.15 Skemadiktat

Bogudlevering

Evt. finpudsning af program for førsteklasserne

11.00 Møde med førsteklasserne

11.30 Evt. frokost med den tilsvarende førsteklasse

Tirsdag den 9. august

08.00-ca. 13.30
Klassevis sammenrystning for førsteklasserne under medvirken af
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elever fra andenklasserne

Onsdag den 24. august og følgende dage

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

Formålet med arrangementet er at drøfte:

eventuelle problemer

forløbet af skolestarten

gensidig information m.m.

Varighed 2 lektioner.

Fredag den 2. september
Skolens fødselsdag. Fest.

Nyt gymnasium

I mange år har denne overskrift været viet til spekulationerne om at få 
etableret nye bygninger i Nakskov, men efter at 10 års ihærdig indsats er 
kronedes med, at næsten alle funktioner er ved at være på plads, er det 
måske tidspunktet at tage temperaturen på gymnasie/HF-uddannelserne og 
overveje mulighederne for udvikling/revolution af disse to uddannelser.
I den forbindelse må man på trods af megen politisk bragesnak om at ændre 
disse uddannelser bemærke, at alle de skiftende undervisningsministre i de 
sidste 15 år har været enige om, at der er andre uddannelser, der har højere 
prioritet, hvad angår nødvendigheden af deres bevågenhed. Endvidere har 
de ugunstige beskæftigelsesvilkår for gymnasielærere været medvirkende til, 
at deres forening er forstenet og har rigeligt i at dyrke intern splid. Der er 
således grunde nok til, at der ikke er sket noget med gymnasiestrukturen. 
Men er der overhovedet væsentlige argumenter for at få et ændret gymna
sium.
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Ja, gymnasiet har godt nok altid nydt en kraftig politisk interesse, idet vi ofte 
- alt efter afsenderens standpunkt - bliver karakteriseret som en beskyttet 
rede for borgerlig positivisme og en rugekasse for venstreorienterede flippere 
og aktivister. Men gymnasiedirektoratets argumentation for at ændre struk
turen bygger ikke på så løst et grundlag, men på talforhold, som giver føl
gende præmisser:

a) fra drengenes side er der en for beskeden interesse for det sprog
lige gymnasium (det samme gælder for efg-servicefag, mens det 
for efg-metal er omvendt).

b) stærkt øget interesse for det matematiske gymnasium (sjovt nok 
især blandt piger).

a+b) giver tilsammen en langt større vækst i matematisk gymnasium end i 
sprogligt. Direktoratets konklusion er, at sproguddannelsen i gymnasiet der
med får en ringere standard med tendens til at sprogligt gymnasium bliver 
en "højere pigeskole”. Løsningen kunne så være at samle alle elever det 
første gymnasieår og derved udvide sprogundervisningen for dem, der vil 
specialisere sig i matematisk retning. Forslaget er enkelt og ligetil og vil 
formentlig blive fulgt op af, at man slår efg-servicefag og efg-metal sammen.

Præmisserne er imidlertid forkerte.

Der er ikke færre, der lærer sprog i sprogligt gymnasium end tidligere (tvært
imod); de udgør bare en mindre del, fordi den øgede tilgang til gymnasiet er 
gået til de matematiske linier, og hvis man oven i købet kombinerer dette 
med, at HF-uddannelsen i overvejende grad hælder mod det sproglige,er 
skævheden grellem det sproglige og matematiske i de teoretiske gymnasiale 
uddannelser endnu mindre.

Men selv om præmisserne er forkerte, kan det jo godt tænkes, at konklusio
nerne er rigtige. Jeg tror, det vil være en styrkelse af den sproglige uddan
nelse, hvis eleverne får tilbud om at lære mere naturfag, ligesom mange 
matematikere gerne så en udvidelse af sprogundervisningen - først og frem
mest i engelsk.

Ovenstående to ønsker er kombineret med en voksende utilfredshed med 
opsplitning på mange fag med relativt få timer, og et efterhånden klart ønske 
fra alle sider, om at fremme datalære/informatiks placering. Det er disse 
præmisser, som gør, at man helst hurtigt bør gå igang med en ny gymnasie
struktur.

Hvis man skal hurtigt igang, skal man nok ikke vente den totale revolution 
som folketinget nu er sammensat, men jeg vil godt byde på nogle modeller 
i en retning, som kunne afhjælpe nogle af de problemer, der er erkendt fra 
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mange sider. Gymnasiets samlede treårige forløb er en så stor værdi, at den 
under ingen omstændigheder bør opgives til fordel for opsplittende modul- 
ordninger. Derfor tror jeg ikke på en sammenlægning af matematikere og 
sproglige i lg. Fejlvalgene mellem disse to linier er sjældne, og kan ikke 
opvejes af det massive fejlvalg, det vil være at slå dem sammen. Tværtimod 
tror jeg, at de unge er i stand til at vælge endnu mere specifikt efter inter
esser, og jeg kan ikke se, at der var noget til hinder for at udvide gymnasiet 
med en eller flere linier. Når eleverne, der vælger EFG, er i stand til at vælge 
mellem en halv snes linier, skulle de, der er intersseret i gymnasiet vel nok 
kunne klare at vælge mellem 2-3 linier, der alle i hovedsagen giver dem de 
samme videre uddannelsesmuligheder. Med udgangspunkt i den succes, vi 
mener at have konstateret med vort forsøg med en matematisk-teknisk linie, 
og den fastlåshed jeg har observeret i elevernes interesser i grenvalget, 
(mange har de facto valgt før de optages i gymnasiet) vil jeg meget gerne 
plædere for et øget antal linier i gymnasiet og til gengæld ophæve grendelin
gen.

Det er klart, at det i den nuværende situation er vanskeligt at overbevise fag 
om, at de skal have en anden placering, end den de nu har, og selv fag, der 
er i den utålelige situation kun at have 1 time pr. uge, vægrer sig ved at 
samle timerne, så det var muligt for eleverne (og læreren) at få en mere 
meningsfyldt situation for deres arbejde. Som forsøg på et kompromis vil jeg 
foreslå, at gymnasiet indfører semesterinddeling og sørger for at alle fag får 
mindst 3 timer pr. uge i et eller flere semestre. De små fag bør have stort set 
uændret samlet timetal, mens de store kan beskæres med 10-20%.

For en del af den plads, der derved opnås på elevernes skema, bliver der så 
mulighed for at afhjælpe helt påtrængende mangler omkring datalære/ 
informatik for alle elever og sprog i det matematiske gymnasium og natur- 
fag/teknologi i det sproglige gymnasium. Det er ikke min mening, at alle de 
opnåede besparelser skal gå til dette, men at 10% af skolens løntimetal og 
tilsvarende skematimetal skal kunne bruges til undervisningsemner, der er 
specielle for den enkelte skole. Et sådant specialområde kan give den enkelte 
skole en karakter, et særpræg, der f.eks. knytter den til det lokale samfund 
og dermed både kan styrke gymnasiets stilling og give omgivelserne et mere 
realistisk og dermed endnu mere positivt indtryk af, hvad gymnasiet kan 
byde på. Der er mange muligheder for at pege på, hvordan disse timer kan 
anvendes og for bare at få nogle få eksempler ud over vor egen vellykkede 
matematisk/tekniske linie i Nakskov, kan jeg da pege på, at der inden for 
gymnasiets nuværende stive ramme er tilsvarende erfaringer fra Frederiks
havn (værft), Vestfyns Gymnasium (teknologi), Set. Knud (informatik), 
Midtfyn (landbrug), Høng (landbrug) og Frederiksborg (teknisk skole) for
uden mange andre fagspecifikke særpræg f.eks. i forbindelse med kemi.

Dette er blot ment som nogle skitser til strukturer, hvis hovedformål er at 
løse op for nogle af de akutte mangler i det nuværende gymnasium. Jeg
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mener, det er muligt inden for den skitserede fremgangsmåde at sikre de 
medarbejdere, der i dag er i gymnasiet, præcis lige så godt som ved den 
nuværende struktur og på den anden side uden, at det koster en øre mere. 
Det kunne være interessant, hvis et bredere forum ville være med til at sætte 
kød på skelettet og afprøve strukturen detaljeret (i det mindste på papiret).

KC
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