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Thisted Gymnasium & HF 1987

THISTED GYMNASIUM 
OG HF-KURSUS 
RINGVEJ 32 
7700 THISTED

REKTOR
KRISTEN BAK (TRÆFFES NORMALT I

SKOLETIDEN)
INSPEKTOR
EGON JENSEN

SEKRETÆRKONTORETS
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - TORSDAG 7.45 - 15.00
FREDAG 7.45 - 14.00
(gælder ikke i skoleferier)

SKOLEÅRET 1987/88

Lærerne møder
mandag den 3. august kl. 9.00

1 .g og 1.HF møder
mandag den 3. august kl. 10.00

2 .g, 3.g og 2.HF møder
mandag den 3. august kl. 11.00

INTRODUKTIONSARRANGEMENT

I starten af skoleåret arrangeres en 
hyttetur for alle de nve klasser. Arran
gementet, der først og fremmest har et 
socialt sigte, foregår i en hytte, som 
skolen har lejet til formålet.
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Plan oven Thisted By: S - stationen, G = gymnasiet.
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Velkommen til Thisted Gymnasium & HF

Dette årsskrift fortæller om livet på og omkring Thisted Gymnasium og 
HF-kursus. Ved læsning af dette skrift får du et indblik i de aktivite
ter, der finder sted i den grå betonbygning med det rustrøde tag.

Årsskriftet udleveres til nuværende og kommende elever, til årets 
dimittender, til skolens lærere som en venlig erindring og som en tak 
for samarbejdet i det forløbne år, og til alle, der interesserer sig for 
Thisted Gymnasium og HF-kursus.

Hæftet er også et introduktionsskrift og en velkomst til vore nye ele
ver i gymnasiet oq på HF-kursus.

Et skoleskift betyder for alle nye udfordringer. I vil her møde nye 
arbejdsmål og nye arbejdsmetoder. De forventninger, der stilles til 
jer, vil være anderledes, end dem I er vant til. Glæd jer over, at vore 
erfaringer viser, at vanskelighederne ved overgangen fra folkeskolen 
til gymnasiet og HF-kurset hurtigt overstås.

I har valgt en boglig ungdomsuddannelse, der både har et alment 
sigte og samtidig giver de nødvendige forudsætninger for en videregåen
de uddannelse. Det er mit håb, at de krav der stilles til jer i de 
forskellige fag må stemme overens med de forventninger, I møder med. 
Vi forventer, at I møder med et åbent sind, og at I viser ansvarlighed 
både overfor jer selv gennem aktiv medvirken i undervisningen og i sko
lens liv og overfor jeres omgivelser, jeres kammerater og jeres 
lærere.

Det er mit håb, at jeres gymnasie- eller HF-tid må give jer ind
sigt, ideer og inspiration til en rigere tilværelse, sådan at I en
gang kan se tilbage på jeres år på Thisted Gymnasium og HF-kursus med 
glæde.

Kristen Bak
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Anders Møller 
Dansk-musik

Ella Nielsen 
Sekretær

Eisemarie Nielsen 
Musik-dansk

Henny Kj. Nielsen 
Sekretær

Per Nielsen
Musik

Preben Nielsen 
Tysk-engelsk

Sven Nielsen Jørgen Nordkvist
Fransk-spansk-iatin Biologi

Annette Nyvad 
Fysik-kemi

Anno Næsdort
Historie-tormn.-old.

Dorthe Bülow Pedersen 
kontorelev

Jens Rechendortf 
Fysik-matematik
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Gunner Roed 
Dansk-engelsk

Finn Steffensen
Matematik-datalogi

Benedikte Sørensen 
Dansk-religion

Søren Sørensen 
Pedel

Bo Thomsen
Musik-religion

N. Lauge Thomassen 
Dansk-engelsk

Morten Thomsen
Samfundsf.-historie

Lise Toft
Fransk-formning

Kristian lestergaard 
Samfundsfag

Mogens Vinter 
Matematik-idræt

Bent Windfeld 
Dansk-tysk
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Afgangsklasserne 1987

DEN SPROGLIGE LINJE:

K = KLASSISKSPROGLIG GREN
N = NYSPROGLIG GREN
M = MUSIKSPROGLIG GREN
S = SAMFUNDSFAGLIG GREN

DEN MATEMATISKE LINJE:

F = MATEMATISK-FYSISK GREN
N = NATURFAGLIG GREN
M = MUSIKFAGLIG GREN
S = SAMFUNDSFAGLIG GREN
K = KEMIGREN (forsøg)

3a

M Andersen, Anette Bang
K Christensen, Dorte Møl
M Elvang, Charlotte
M Finken, Sissie
M Hansen, Regitse
N Jensen, Henrik Førby
M Jørgensen, Marianne Bech
N Korsgaard-Pedersen, Sidsel
K Krabbe, Kirsten
M Larsen, Hanne
S Lynggaard, Kiss
S Markussen, Allan
M Mogensen, Jacob Beyer
S Mortensen, Charlotte Hoick
M Møller, Hanne Kragh
S Møller, Helle
M Nørgaard, Gitta Carina Gasberg
K Rasmussen, Anne Line Vesterager
S Skipper, Ene Kristin
N Steffens, Pia
K Sørensen, Hanne Irene
K Wiehl, Lotte
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3b

S Bidstrup, Lars Grøndahl
N Blaabjerg, Charlotte
N Christensen, Mai
N Egeberg, Mette Margrethe
N Gregersen, Lina
S Grøn, Margrete Rask
M Hansen, Lene Højlund
M Holler, Marianne
N Jensen, Allan Kirk
N Jensen, Anne Brinkløv
S Jensen, Laila Stausholm
N Jensen, Lissy Merethe
S Jepsen, Ann-Jette Kibsgaard
N Knudsen, Anne Kathrine
N Loell, Thomas
N Nielsen, Lene
N Nielsen, Vibeke
S Schousgaard, Jacob Morten
N Skjøth, Malene
S Sørensen, Birgit Baadsgaard
M Thastum, Charlotte Brunsgaard
M Winkler, Rikke

3c

N Andersen, Glenn Lynge
S Bliksted, Else
M Jakobsen, Anne
S Kristensen, Johanne Dybdahl 
N Langgaard, Janne
S Mikkelsen, Lisbeth Merete
S Mortensen, Jane Bang
N Myrfeld, Helle
M Nielsen, Helle Lynge
M Nielsen, Kaja
M Olesen, Dorthe Hove
N Overgaard, Charlotte Jensen
M Ottosen, Mette
N Jacobsen, Kristin Kay

3u

N Gramstrup, Kirsten Othilde
K Gothelf, Kurt Vesterager
K Hansen, Nils Jakob Vest
K Lund, Gorm Søgaard
N Petersen, Tina Østergaard
N Houe, Elin
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S Amby, Henrik Nørgaard
K Andersen, Bolette Holmberg
N Andersen, Morten Rathke
K Christensen, Morten Dolmer
K Christensen, Tina
K Dam, Jesper
K Dørr, Verny Tonny
K Fastrup, Gregers
K Hansen, Søren Frich
F Hede, Claus Groth
S Højbak, Allan
K Jensen, Ruth Pilgaard
N Jensen, Steen Vestergaard
K Jørgensen, Rasmus
F Jørgensen, Thorsten Lyhne
K Møller. Jesper
F Nielsen, Jens Hartmann Møller
K Nielsen, Lene Futtrup
N Olesen, Christian
S Pedersen, Claus Ingemann
S Pedersen, Helle Korsgaard
K Poulsen, Dorthe
S Søndergaard, Charlotte
F Sørensen, Lars Vammen
K Tøfting, Jette

3y
S Andersen, Thomas Frost 
N Andersen, Trine Østervig
S Bang, Anne Mette Sønderby
K Bønløkke, Lisbeth
S Christensen, Finn
S Christensen, Jan Troelsgaard
M Heskjær, Tina
K Jacobsen, Steen Søgaard
N Jakobsen, Søren
S Jakobsen, Karen Marie
F Jensen, Jacob Juhl
N Jensen, Susan Vesterqaard
S Krunderup, Lene
K Larsen, Gitte
N Madsen, Jesper Bendix
N Pedersen, Else Toft
N Poulsen, Alex
F Poulsen, Claus Nyboe
K Ringgaard, Erling
K Sloth, Hans Christian
N Stæhr, Michael
K Vækild, Søren
N Westermann, Olaf
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3z

N Blomsterberg, Mikkel
F Christensen, Søren Trab
N Jensen, Hanne Lyhne
K Jensen, Kim Erhardt
N Kold, Hanne
S Kusk, Kristian
S Larsen, Per Michael
S Losbjerg-Christensen, Tina
M Lynbech, Klaus
S Mols, Carsten Arne
N Mortensen, Birte
F Mølgaard, Lars
N Nielsen, Karin Bach
F Nørgaard, Kristian
N Pedersen, Bente Kjær
N Pedersen, Hanne Møller
F Pedersen, Klaus Meinby
F Pedersen, Torben Yde
K Poulsen, Pia
N Rasmussen, Dorrit Kristine
N Sloth, Elin
S Pedersen, Poul
M Christensen, Louise Werner

2p
Amtoft, Viola
Andersen, Gitte Overgaard 
Andersen, Lena 
Bekhøj, Helle 
Christensen, Bettina 
Dalgaard, Jytte 
Dam, Erik 
Galsgaard, Gerda 
Goul, Anja Engel 
Ingvardsen, Signe 
Jensen, Bente Nystrup 
Jepsen, Lene Dahlgaard 
Lund, Astrid Linette 
Lund, Jette 
Møibæk, Jens Marco 
Pedersen, Martin Kloster 
Pedersen, Morten Korsgaard 
Pedersen, Pia Vestergaard 
Rasmussen, Naja Sandie 
Riis, Anna Exner 
Sø, Joan Nyby
Sørensen, Connie Elisabeth 
Brændgård
Jensen, Per Flye
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2q
Agesen, Helle Brøchner 
Andersen, Lone Brunsgaard 
Bach, Henrik 
Bach, Aase 
Jensen, Gitte Bøcher 
Jensen, Karin Juul 
Jeppesen, Birgit 
Johannessen, Tim Pihl 
Kobberø, Brit
Kristensen, Lene Immersen 
Langdahl, Bjarne Riis 
Mogensen, Mette Claudina 
Nielsen, Mette OVERGAARD 
Pedersen, Jan 
Petersen, Lene
Poulsen, Henrik Lynggaard 
Røge, Anette Vestergård 
Steffensen, Pia 
Søndergaard, Randi 
Thomsen, Helle Hyldal 
Vangsgaard, Kirsten Lykke 
Andersen, Jørgen FRØKJÆR

2r
Albæk, Tonny Peder 
Bloksgaard, Heidi 
Borup, Lissa 
Busch, Anne Lykke 
Hansen, Jimmy Skat 
Holbech, Susanne 
Hornstrup, Merete 
Iversen, Preben Overgaard 
Jørgensen, Gitte 
Jørgensen, Jane 
Kaspersen, Mette Kjær 
Kirk, Ida 
Knudsen, Bjarke 
Kristensen, Bodil 
Kristensen, Lone 
Laursen, Birthe 
Nielsen, Lars 
Pedersen, Linda 
Povlsen, Lene Hyldgaard 
Skaarup, Ane Kathrine 
Sloth, Poul Allan 
Søgaard, Marianne 
Sørensen, Birgit
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Leks ikon

ADRESSEFORANDRING

skal straks meddeles på kontoret. Husk 
også adresseændring til SU!!!

ANDET ÅRS OPGAVEN - HF

Hver kursusstuderende skal i 2. 
kursusår i perioden 1. dec. til 1. marts 
udarbejde en større skriftlig opgave, 
hvortil der gives fri i 1 uge. Opgaverne 
skal udarbejdes i et af de fag, hvori man 
undervises i 2. kursusår eller i 
geografi. Om selve opgavens udarbejdelse 
henvises til studievejlederen.

BIBLIOTEKET

Skolen råder over flere tusinde bøger, 
som står til rådighed for alle. Der 
findes et samlet bibliotek i lok. 37.

Hovedparten af bøgerne kan lånes med 
hjem, dog helst ikke mere end 1 måned ad 
gangen.

Alle nye elever gøres umiddelbart 
efter sommerferien bekendt med de regler, 
der eksisterer for benyttelse af 
biblioteksfaciliteterne.

Bibliotekar: Knud Hoick Andersen.

BOGAFLEVERING

Lærebøger o.l., der er udleveret i 
løbet af skoleåret, skal afleveres igen.

Ved afslutningen af 3.g og 2.HF skal 
alle bøger m.v. afleveres i rimelig 

stand. For 1. og 2.g'ernes vedkommende 
skal der som hovedregel afleveres bøger i 
de fag, der afsluttes. Hver enkelt elev 
vil ved skoleårets slutning få udleveret 
en liste over, hvilke bøger der skal 
afleveres.

Bortkomne bøger og stærkt beskadigede 
bøger skal erstattes. Pris for en 
bortkommen bog = ny bogs pris.

BOGDEPOT

Eleverne låner alle bøger gratis af 
skolen. Der udleveres først på skoleåret 
papir, hefter, mapper o.l. til et helt 
års forbrug. Slår dette ikke til, må man 
selv købe resten.

Reklamationer over bøger rettes til 
boginspektor, som kan træffes hver dag i 
ti-frikvarteret. Bogdepotet ligger i 
kælderen.

DANSKOPGAVEN (HF)

En større skriftlig opgave, som 
udarbejdes i 1. semester. Opgaven skal 
fortrinsvis være projektorienteret, 
d.v.s. orienteret mod en problemstilling 
uden for undervisningssituationen.

EKSKURSIONER

Som hovedregel gælder, at eleverne 
selv skal betale for kost og logi. I 
enkelte tilfælde vil det dog være muligt 
at få tilskud til disse udgifter.

Faglærerne vil oplyse om disse 
muligheder.
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ERHVERVSORIENTERING

gives til alle elever i såvel 
gymnasium som på HF.
Erhvervsorienteringen varetages af 
studievejlederen.

FERIER OG FRIDAGE (alle dage inkl.)

1987

Sommerferie: Mand. 22. juni til fred.
31. juli

Efterårsferie: Mand. 19. okt. til fred.
23. okt.

Juleferie: Onsd. 23. dec. til fred.
1. januar

1988

Vinterferie: Mand. 15. febr. til fred.

Påskeferie:
19. febr.
Mand. 28. marts til tirsd

St. Bededag: 
Kristi Himmel
fartsdag: 
Pinseferie: 
Sommerferie:

5. apr.
Fred. 29.

Torsd. 12
Mand. 23.
Mand. 20.

april

. maj 
maj 
juni

FORSØMMELSER

Skolen er forpligtet til at føre meget 
nøje kontrol med forsømmelser (heri 
medregnet forsømmelighed m.h.t. 
aflevering af skr. opgaver).

Lærerne fører i hver enkelt time 
forsømmelsesliste. Disse sammentælles ved 
hver måneds afslutning, og 
forsømmelsestallene føres fag for fag ind 
i en protokol. En gang hver måned 
gennemgår rektor denne 

forsømmelsesprotokol, og der træffes 
herefter beslutning om evt.
irettesættelse eller sanktioner over for 
eleverne.

For store forsømmelser vil udløse 
følgende procedure:
1. fase: Mundtlig advarsel: Gives af 

rektor.
2. fase: Skriftlig advarsel. Gives af 

rektor og sendes som anbefalet 
post til eleven.

3. fase: Indberetning til Direktoratet 
evt. med krav om bortvisning 
fra skolen/kurset.

I forbindelse med forsømmelser skal 
det understreges, at der ikke findes 
regler for, hvor meget man må forsømme. 
Rygter om, at en bestemt %-del 
forsømmelser tillades, må helt og holdent 
stå for folks egen regning. Skolen 
anlægger i hvert enkelt tilfælde et 
kvalificeret skøn over hvor store 
forsømmelser, der kan passere uden 
påtale.

Da store og uberettigede fravær som 
nævnt vil medføre foranstaltninger fra 
skolens side, vil det være i elevernes 
egen interesse at redegøre for årsagen 
til forsømmelser, også selv om det kun 
drejer sig om en enkelt dag eller time.

Det sker ved at udfylde en af de 
forsømmelsessedler, der ligger ved siden 
af indgangen til pædagogisk værksted (i 
administrationsfløjen). Den udfyldte 
seddel lægges i den ophængte boks.

Ønsker man "at spørge fri" for en 
enkelt eller flere dage, skal man 
indhente rektors tilladelse.

FRIBEFORDRING

ydes til alle, som har over 11 km fra 
hjem til skole. Ansøgning sker gennem
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Alternative muligheder for fribefordring

gymnasiet. Fribefordringen includerer 
også bybusserne.

FRIVILLIG IDRÆT

Et tilbud til alle elever om mulighed 
for at dyrke håndbold og volleyball o.a. 
2 timer om ugen efter skoletid.

Der er instruktører til rådighed. I 
skoleåret 1986/87 deltog skolen i 
forskellige turneringer. Både koret og musikgrupperne har 

lærere til rådighed som instruktører.

FRIVILLIG MUSIK

omfatter først og fremmest et tilbud 
om deltagelse i gymnasiets kor. Koret 
øver 1 gang om ugen fra kl ca. 13.30- 
15.30. Koret medvirker ved koncerter af 
forskellig art både på gymnasiet og uden 
for husets rammer.

Hvis der melder sig et tilstrækkeligt 
antal interesserede, er der også mulighed 
for at danne folkemusikgrupper, beatgrup
per o.l.

FÆLLESTIMER

Der afholdes i løbet af et skoleår 
mindst 8 sådanne timer.

I fællestimerne suspenderes den 
normale undervisning, og hele skolen 
samles om f.eks. et foredrag, et musik
arrangement, et politisk møde i 
forbindelse med et folketingsvalg o.l.

Fællestimetilbudene arrangeres af et 
fællestimeudvalg bestående af 2 lærere og
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Musikanter til årets skolefest

2 elever. Arrangementerne skal godkendes 
af fællesudvalget (FU).

FÆLLESARRANGEMENTER

kan principelt være af samme slags som 
fællestimer. Dog deltager kun en mindre 
gruppe af lærere og elever. Eksempler på 
typiske fællesarrangementer: 
Sportsstævner, skolekomedie, 
filmarrangementer, foredrag i relation 
til et bestemt fag, erhvervsorientering 
o.l.

FÆLLESUDVALGET

har til opgave gennem gensidig 
information og forhandlinger at fremme 
samarbejdet mellem lærere og elever, frem
skynde sagers løsning og koordinere 
læreres og elever bestræbelser.

Fællesudvalget træffer afgørelse vedr. 

afholdelse af introduktionsdage, studie
uger, fællestimer, studiekredse og fælles
arrangementer m.v.

FU består i skoleåret 1986/87 af 
rektor Kristen Bak 
lærerrådsformand Knud Hoick Andersen 
adjunkt Sejr Helleberg 
adjunkt Vibeke Jessen 
adjunkt Lise Toft 
Birgit Sørensen 2.r 
Margrethe Grøn 3.b 
Lone Andersen 2.g 
Thøger Kristensen 2.x

GLEMTE SAGER

Effekter som findes på skolen af ren
gøringspersonale, pedel, elever og lærere 
samles ikke et centralt sted.

Hvad angår værdigenstande (punge, ure, 
smykker, lommeregnere o.l.) så afleveres 
sådanne ting dog på sekretærkontoret, 
hvor de så kan afhentes af ejermanden. - 
Mærkværdigvis bliver en del af disse ting 
aldrig afhentet. Alle øvrige effekter 
(bøger, overtøj, vanter, gymnastiktøj
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m.v.) placeres i de gule ståltrådsbure i 
fællesarealet.

GRENVALG

foretages af alle l.g'ere i 
febr./marts. Der gives grundig 
orientering om grenvalgsmuligheder og 
betydningen heraf til både eleverne og 
forældrene. Orienteringen varetages af 
studievejlederne og de enkelte faglærere.

Her på skolen er der på den sproglige 
linie 4 grenmuligheder: Nysproglig (sN), 
klassisksproglig (sK), musiksproglig (sM) 
og samfundssproglig (sS).

På den matematiske linie er der 4 
muligheder: Matematisk-fysisk (mF), 
naturfaglig (mN), samfundsfaglig (mS) og 
musik-matematisk (mM).

Den endelige beslutning om valg af 
gren skal foreligge ca. 20. marts.

Grenvalget er bindende.

HISTORIEOPGAVEN (HF)

En individuel opgave over et emne 
inden for en af de gennemarbejdede 
perioder.
Emnet vælges i samråd med læreren, der 
giver vejledning under opgaveskrivningen 
og vurderer den færdige opgave. Opgaven 
skrives i 2. semester.

INSPEKTOR

Under inspektors arbejdsområder hører 
bl.a. daglige skemaændringer, 
lokaleændringer, tilrettelæggelse af 
terminsprøver, årsprøver og eksaminer, 
karakterlister, eksamensbeviser m.v.

Hvis rektor er fraværende fungerer

inspektor som rektors stedfortræder.

KANTINEN

Driften af kantinen skal kunne skaffe 
forpagteren en rimelig indtægt i forhold 
til det arbejde, der lægges i driften.

For at holde priserne på et så lavt 
niveau som muligt, må brugerne af 
kantinen selv rydde op efter sig.

Kantinen fører et alsidigt varesorti
ment bl.a. kaffe, te, rundstykker, smørre
brød, mælk, is, sodavand, frugt og et 
begrænset udbud af slik.

Der sælges ikke tobaksvarer, øl o.l.
Kantinen er åben i alle frikvarterer 

til og med kl. 12.
Uden for den normale åbningstid kan 

der købes varm chokoladedrik, sodavand, 
slik og frugt fra automater ved kantinen.

Kantinebestyrer: Grethe Bundgaard.

KARAKTERGIVNING: GYM.

Der gives terminskarakterer i december 
og årskarakterer i maj. I afsluttende fag 
gives også karakterer i marts.

Karaktererne er et udtryk for elevens 
standpunkt på det pågældende tidspunkt.

Der gives ikke karakterer i fagene 
idræt, formning og musik, bortset fra den 
musik/faglige gren.

KØREPLAN

udarbejdes af skolens ledelse og 
forelægges lærerrådet på et af de første 
møder i hvert skoleår. Køreplanen er en 
fortegnelse over, hvad og hvornår der 
foregår ting på skolen af interesse tor 
alle eller bestemte årgange, (køreplanen
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indeholder også ferieplanen). LÆRERFORSAMLINGEN

LÆRERRÅDET

Lærerrådet har beslutningskompetende i 
følgende sager:
A 1) Ordning og omfang af mdtl. årsprøver 

Lærerrådet afgiver skolens indstilling 
i følgende sager:

B 1) indstilling vedr. forsøgsundervis
ning .

2) Indstilling om anskaffelse eller 
fornyelser af undervisningsmidler 
og større inventargenstande.

3) Fastsættelse af principper for til
deling af gensidige vikartimer, 
vagttimer o.l.

4) Fordeling at stipendier og flids
præmier.

5) Indstilling om den ugentlige 
arbejdsplan.

6) Indstilling om afholdelse af intro
duktionsdage og studieuger.

Lærerrådet skal høres om:
C 1) Spørgsmål om eventuelle forholds

regler over for elever ved 
disciplinære forseelser af grovere 
karakter.

2) Antallet af klasser og grenhold.
3) Time- og fagfordelingsplaner.
4) Stillingsopslag og indstilling om 

stillingsbesættelse, for så vidt 
angår fagkombination.

5) Forslag til skoleplan og ændringer 
i denne, herunder oprettelse og 
nedlæggelse af stillinger.

6) Skolens bidrag til budgetforslag.
7) Vikartimernes fordeling ved længere 

vakancer.
8) Principper for ekskursioner.

består at samtlige lærere ved skolen. 
Behandler spørgsmål som vedrører ekever- 
nes standpunkt m.v. og tager stilling 
til, hvordan skolen skal råde eleverne 
m.h.t. oprykning i næste klasse (gælder 
dog ikke for HF).

MORGENSAMLING

I skoleåret 1986/87 har der en gang om 
ugen været afholdt morgensamling fra kl. 
9.30-9.55. Afviklingen af arrangementet 
er overdraget de enkelte klasser på 
skift.

Morgensamlingen er tænkt som et fælles 
informationsmøde for elever og lærere.

MØDEPLIGT

Der er mødepligt for såvel gymnasie- 
som HF-elever. Det skyldes, at skolen ved 
indstilling til eksamen tager ansvaret 
for, at eleven har deltaget forsvarligt i 
undervisningen og derfor har ret til at 
få den normale reduktion i pensum til 
eksamen.

Hvis forsømmelserne antager et for 
voldsomt omfang, og såvel en mundtlig som 
en skriftlig advarsel er givet, uden at 
det har afstedkommet en tydelig 
forbedring, kan der blive tale om, at 
skolen i marts indstiller til Direktora
tet for Gymnasieskolerne og HF, at der 
tages forbehold vedr. indstillingen til 
eksamen. Herefter ligger den endelige 
afgørelse i Direktoratet.

Det må understreges, at mødepligten 
gælder alle fag. Endvidere er forsømme
lighed med aflevering af skriftlige 
opgaver at sammenligne med fravær fra
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Esben og Søren ved l.c's morgensamling

undervisningen. (Se endvidere 
forsømmelser).

OMGÆNGEREKSAMEN (HF)

En eksaminand, der har aflagt prøve i 
alle fag, som HF-eksamen omfatter for den 
pågældende, men ikke har bestået eksamen, 
kan påny indstille sig til prøve i et 
eller flere fag i august måned.

Tilmeldingsfrist: 1. juli.

OPRYKNINGSPRØVER

I 1. og 2.g afholdes ved skoleårets 
afslutning såvel skriftlige som mundtlige 
årsprøver.

Omfanget af de skriftlige prøver er 
fastsat i bekendtgørelsen. For de 
mundtlige prøvers vedkommende fastsættes 
omfanget af lærerrådet.

OPSLAGSTAVLERNE

Det er meget vigtigt, at man hver dag 
orienterer sig om, hvorvidt der er kommet 
nye meddelelser.

Det gælder især tavlerne med meddelser 
fra rektor, inspektor, kontor og 
studievejlederne.

Obs. En del af kommunikationen på 
vores skole foregår udelukkende via 
opslagstavlerne (f.eks. aflysning af 
timer, timeombytninger o.l.).

REEKSAMINATION

En gymnasieelev eller en HF-elev, der 
i et fag, som afsluttes efter l.g, 2.g 
eller l.HF, opnår eksamenskarakteren 00 
eller 03 kan forlange reeksamination. 
(For gymnasieelever dog forudsat, at 
årskarakteren er på mindst 5).

Reeksaminationsmuligheden for HF- 
eleverne er dog i realiteten en 
omgængereksamen. Reeksaminationen finder 
sted i midten af august.

Tilmeldingsfrist: 25. juni.

REKTOR

Skolens pædagogiske og administrative 
leder.
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RINGETIDER

1. time 8.00 - 8.45
2. I! 8.50 - 9.35
3. tf 9.50 - 10.35
4. tt 10.45 - 11.30
5. ff 11.55 - 12.40
6. ff 12.45 - 13.30
7 tt 13.40 - 14.25
8. ft 14.35 - 15.20

SKEMAÆNDRINGER

Midlertidige skemaændringer meddeles 
via opslagstavlen. I tvivlstilfælde 
kontaktes inspektor.

SKOLERÅD

Består af 9 medlemmer.
1 amtsrådsmedlem valgt af amtsrådet 

(Ruth Schjødt-Pedersen), 2 forældre valgt 
af forældrekredsen (Henrik Gabriel Hansen 
og Oluf Bjørnstrup), rektor (Kristen 
Bak), lærerrådsformanden (Knud Hoick 
Andersen), 1 lærer valgt af lærerrådet 
(Bo Fink), 2 elever valg af elevrådet 
(Helle Agesen og Anette Røge) samt 1 
repræsentant for skolens teknisk
administrative personale (Birgit Frohn).

Skolerådet skal i samarbejde med lærer
rådet formidle samarbejdet mellem skole 
og hjem.

Skolerådet medvirker ved løsning af 
sociale opgaver, godkender skolens 
arbejdsplan, stiller forslag til 
amtsrådet om forbedringer af bygninger og 
inventar, medvirker i byggesager, 
administrerer dele af budgettet, 
udfærdiger ordensregler m.v.

Skoleåret 1986-87 blev året, hvor et stort 
flertal af elever vedtog almindeligt ryge
forbud. Som i gamle dage er pibe og smøg 
atter henvist til dunkle steder.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE

SU kan søges ca. 1 måned, før man 
fylder 18 år. Støtten kan tidligst 
udbetales fra den første i måneden efter 
18-års fødselsdagen.

Støtten afhænger af dine egne samt 
dine forældres indtægts- og formue
forhold. Støtten ydes som stipendium, 
statslån og statsgaranti for studielån.

Kontaktperson til SU: Sekretær Henny 
Nielsen.

NB! Nye regler er p.t. på vej gennem 
folketinget.

STUDIEKREDSE

Der kan etableres studiekredse uden 
for den obligatoriske undervisning i 
indtil 20 timer pr. emne i løbet af et 
undervisningsår. Der skal tilmelde sig
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mindst 10 studerende, før studiekredsen 
kan starte. Studiekredstimerne må ikke 
anvendes til undervisning i klassernes 
almindelige pensa eller til skriftlige 
prøver.

Hvis man har meldt sig til en studie
kreds, er man forpligtet til at deltage. 
Tilsidesættelse af denne pligt kan 
medføre udelukkelse fra fremtidig 
deltagelse i sådanne aktiviteter.

Studiekredse skal godkendes af 
Fællesudvalget.

STUDIETEKNIK

gives i løbet af de første måneder 
eleverne er på skolen.

Studieteknik skal give eleverne forud
sætninger for at tilrettelægge arbeidet 
hjemme og i timerne på en hensigtsmæssig 
måde. Undervisningen gives af 
dansklæreren og studievejlederen. Den 
specielle orientering vedr. 
eksamenslæsning gives af studievejlederen 
umiddelbart før eksamen.

STUDIEVEJLEDNING

tilbydes alle skolens elever. Hver 
klasse tildeles en studievejleder, som 
har til opgave at give individuel og 
kollektiv vejledning vedrørende spørgs
mål af faglig, social, økonomisk og 
personlig art i forbindelse med 
uddannelsessituationen.

Som en del af denne vejledning indgår 
grenvalgs- og tilvalgsorientering, 
uddannelses- og erhvervsorientering samt 
studieteknik.

Det er vigtigt at bemærke, at 
studievejlederne ikke er en del af 
skolens administration. Du kan derfor 

trygt gå til studievejlederen med dine 
problemer. Han/hun har tavhedspligt over 
for alle med mindre andet aftales.

Studievejlederens kontortider meddeles 
via opslag.

STØTTEUNDERVISNING

Et tilbud, der gives i HF til de 
kursister, som har forladt folkeskolen 
for flere år siden. Betingelsen for at 
kunne modtage støtteundervisning er, at 
faglæreren giver en faglig udtalelse, der 
påpeger visse faglige problemer.

Støtteundervisning tilbydes i matema
tik, engelsk og tysk i l.HF.
Undervisningen strækker sig over i alt 
15 timer fra ca. 15. august til 15. ok
tober, og timerne er placeret udenfor 
normal skoletid.

SYGEEKSAMEN

Hvis du p.g.a. sygdom er forhindret i 
at møde til en eksamen, kan du ansøge om 
tilladelse til at gå til sygeeksamen. Det 
sker på særlige blanketter med plads til 
lægeattest.

Hvis du p.g.a. sygdom bliver nødt til 
at afbryde en eksamen skal rektor straks 
tilkaldes. Herefter skal du straks søge 
læge for at få sygdommen dokumenteret ved 
en lægeattest.

Hvis du derfor bliver syg i 
forbindelse med en afsluttende prøve, så 
kontakt straks skolen.

SYGEMELDING

Hvis man på grund af sygdom vil 
forsømme undervisningen i adskillige
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TERMINSPRØVER

afholdes i 3.g i nov./dec. og marts.
Der afholdes skriftlige prøver i dansk 

og de enkelte grenes skriftlige 
eksamensfag.

UDMELDELSE

Hvis en elev ønsker at udmelde sig af 
skolen, bør han/hun kontakte sin studie
vejleder og evt. rektor. Hvis man er 
under 18 år, må man regne med, at skolen 
vil indhente forældrenes accept.

I forbindelse med udmeldelse skal alle 
bøger m.v. afleveres til boginspektor.

Evt. manglende bøger skal erstattes, 
dage, bør man kontakte skolen. Skolen kan 
forlange sygdommen dokumenteret ved læge
attest .

Hvis man på grund af sygdom ikke kan 
deltage i idrætsundervisningen, forlanger 
vi i alle tilfælde en lægeattest efter 
senest 1 måneds forløb. (Blanket afhentes 
på kontoret. Honoraret til lægen er 
skolen uvedkommende).

Hilligsøe
2.2
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