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Thisted Gymnasium & HF 1989

THISTED GYMNASIUM 
OG HF-KURSUS 
RINGVEJ 32 
DK-7700 THISTED 
TLF. 97-92 34 88

REKTOR:
KRISTEN BAK

REKTORS STEDFORTRÆDER:
INSPEKTOR EGON JENSEN

SEKRETÆRKONTORETS 
åbningstider?
MANDAG-TORSDAG: 7.45-15.00
FREDAG: 7.45-14.00
(gælder ikke i ferier)

SKOLEÅRET 1989/90

LÆRERNE NØDER:
Mandag den 14. august kl 9.00

ALLE ELEVER NØDER:
Mandag den 14. august kl. 10.00

INTRODUKTIONSARRANGEMENT:

I starten af skoleåret arrangeres en hyt
tetur for alle de nye klasser. Arrange
mentet, der først og fremmest har et so
cialt sigte, foregår i en hytte, son 
skolen har lejet til formålet.
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Plan over Thisted By: S - stationen, G - gymnasiet.
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Velkommen til Thisted Gymnasium & HF

Dette skrift er både et farvel til dem, der nu for
lader os, og et goddag til de nye, der efter sommer
ferien starter deres virke her på Thisted Gymnasium 
og HF-kursus. Skriftet er også en hilsen og en tak til 
vore nuværende elever og til skolens øvrige medarbej
dere, for den indsats I har ydet i det forløbne år. I 
har alle været med til at sætte jeres præg på skolen og 
gøre den til det den er i dag.

Jfeftet skal også være et introduktionsskrift til de 
nye elever vi byder velkommen her på gymnasiet efter 
sommerferien. I vil her kunne orientere jer cm hvordan 
livet leves i den grå bygning med det rustrøde tag.

På skolen vil I blive behandlet som voksne unge men
nesker. Det er mit håb I møder op med et åbent sind, 
med lyst til at tage fat på arbejdet med det faglige 
stof og med lyst til at tage del i en klasse og en sko
les liv. Med disse ord vil jeg gerne byde jer velkommen 
til Thisted Gymnasium og HF-kursus og udtrykke håbet 
cm, at I må få nogle gode år med et godt kammeratskab 
og godt samarbejde.

Kristen Bak 
rektor
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Bo Thomsen dirigerer koret ved koncerten i HjardemaL Kirke den 29. nov. 1988.

Frivillig musik

Den frivillige musikundervisning har 
i de senere år haft et meget forskellig
artet indhold, fra stort fælleskor til 
mindre musikgrupper.

I år har aktiviteterne været koncen
treret cm mindre kor og et swing-ensem

ble. Disse grupper har optrådt ved for
skellige lejligheder på skolen, bl.a. 
ved juleafslutning, skolefest og ved et 
besøg af tyske lærere fra Dannenberg.

Tilbuddet cm frivillig musik er åbent 
for alle interesserede elever, og ind
holdet af undervisningen aftales løbende 
mellem elever og lærere.

Elsemarie Nielsen
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Frivillig idræt

Formålet med den frivillige idræt er 
at give elever, der har lyst til at 
dyrke idræt ud over de obligatoriske 2 x 
45 min. pr. uge, mulighed for at gøre 
dette indenfor skolens rammer. Den fri
villige idræt er et tilbud til alle - 
elever såvel som lærere og utrænede så
vel son trænede.

I det forløbne skoleår har vi beskæf
tiget os med fodbold, basketball, hånd
bold, svøming, volleyball og badminton. 
Udbuddet af aktiviteter er i høj grad 

afhængig af jeres ønsker, så henvend jer 
til jeres idrætslærer, hvis der er andre 
discipliner, I synes skal på programmet.

Udover de ugentlige fri-idrætstimer 
vil der blive mulighed for at deltage i 
små turneringer, dels med andre gymna
sier, dels interne turneringer på skolen.

Af interne turneringer har vi i år 
haft fodbold, indendørs fodbold og vol
leyball .

Har du lyst og tid (7., 8. og 9. ti
me) til at være med, så hold godt øje 
med opslagstavlen.

Idrætslærerne

Lone 
Andersen, 
3.c.
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Inger Kristine Mark & Bente V. Pedersen, 2.y.

Friformning

Frivillig formning er et tilbud til 
alle skolens elever. Det giver deltager
ne mulighed for at dyrke deres interesse 
for billedkunst og udvikle deres krea
tive evner uden for de skemalagte form
ningstimer. Fra september til maj var 
formningslokalet én gang cm ugen emdan
net til "åbent værksted", og desuden 

stod en formningslærer til rådighed med 
instruktion og vejledning for de elever, 
der ønskede det.

Der var stor interesse for tilbudet 
blandt eleverne, og specielt mange af 
skolens udenlandske gæsteelever benyt
tede sig af det. Der blev arbejdet 
ihærdigt med diverse teknikker, f.eks. 
tegning, maleri, keramik og foto.

Anne Næsdorff
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Teutoner

Teutonerne er Thisted Gymnasiums kul
turforening, der søger at skabe en vis 
forskønnelse af den daglige grå tlværel- 
se på Thisted Gymnasium! - Dette lykkes 
ret godt ved, at vi hvert år arrangerer 
en 5-6 uforglemmelige fester, hvor lære
re og elever får chancen for at møde 
hinanden på en mere fornøjelig måde.

Til hver fest har vi hyret et særde
les udsøgt band til at spille, men da de 
stakkels musikere jo også skal ha' nogle 
pusterum, har vi et udmærket discotek 
til at rive op i skørterne i pauserne, 
og før bandet starter.

Medlemskontingentet kommer til at 
koste ca. 65 kr., ligesom sidste år. 
Dette vil dog hurtigt blive tjent ind, 
idet billetterne er en del billigere for 
medlemmer end for gæster.

I starten af skoleåret bliver der 
uddelt programmer, hvori der vil være 
oplysninger cm de udvalgte bands, samt 
klokkeslet og dato for de enkelte 
fester.

I februar afholdes Teutonernes 
ordinære generalforsamling, som er åben 
for alle der har noget på hjerte ved
rørende foreningen. Al kritik og ros vil 
blive diskuteret seriøst igennem. Her 
vil der også blive valgt en ny bestyrel
se, og alle interesserede medlemmer kan 
stille op og blive stemt ind.

Fremmødet til generalforsamlingen har 
i de sidste par år været en mindre 
fiasko. Dette var dog ikke tilfældet i 
år. Derfor kan vi bare håbe, at I vil 
møde endnu mere talrigt op næste år, da 
det jo må være i alles interesse, at 
TEUTONER-FORENINGEN fungerer bedst 
muligt!

Den nye bestyrelse
Carina l.f, Anna l.c, Siile l.c, 
Anders l.y, Sune 2.y, Claus 2.cu, 
Stig 2.CU, Bitten 2.cu og Rasmus 2.cu
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Teutonernes karneval 1989.
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Rektor Kristen Bak har naturfag med eleverne i l.b.
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Per so na le for t egn el se

Amelung, Kirsten 
Langdysselund 4, 
7700 Thisted 
adjunkt

Andersen, C. L.
Magevej 6, 7700 Thisted 
lektor

Andersen, Knud Hoick 
Røllikevej 11, Hillerslev 
7700 Thisted 
lektor, lærerrådsformand, 
bibliotekar

Andreasen, Manfred 
P. L. Haldsvej 46 D, 
7700 Thisted 
adjunkt

Bak, Kristen
Åsvej 33, 7700 Thisted 
rektor

Birk, Lene
Todbølvej 14, 7752 Snedsted 
adjunkt

Bolt-Jørgensen, Henrik 
GI. Sjørringvej 17, 
7700 Thisted 
lektor

Bundgaard, Grethe 
Australiavaaiget 20, 
7700 Thisted 
kantinebestyrer

07-921495

07-922261

07-981648

Eisum, Birthe Koch 
Østermøøllevej 17, 
7700 Thisted 
adjunkt

Elvang, Bodil 
Australiavaaiget 17, 
7700 Thisted 
lektor

Fink, Bo 
Sundbyvej 156.
7950 Erslev
lektor, boginspektor

Frohn, Birgit
Skårupvej 21, 7700 Thisted 
sekretær

07-926343

07-931414

07-934729

07-971318

07-923696

07-922906

07-920680

07-746235

07-977004

Grauenkjær, Eva
Parkvej 4, V. Vildsund, 
7700 Thisted 
adjunkt

Hansen, David Nors 
Degnevangen 16, 
7700 Thisted 
adjunkt

Heqnhøj, Ove
Abrinken 67, 7700 Thisted 
lektor, studievejleder

Helleberg, Sejr
Refsvej 40, 7700 Thisted 
adjunkt

Humlum, Carsten
Næstrupvej 42, 7700 Thisted 
adjunkt

07-931634

07-923280

07-924436

07-926995

07-971508
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Hust, Hans Henrik 
Legindvej 39, Sønderhå, 
7752 Snedsted 
lektor, skemalægger

07-939120

Iversen, Johannes
Gyvelvej 35, 7700 Thisted 
adjunkt, studievejleder

07-921745

Jacobsen, Annemette 
Kr. Koldsgade 8 A, 
7700 Thisted 
kontorelev

07-926686

Jensby, Lars Thøger 
Tingstrupvej 50, 
7700 Thisted 
adjunkt

07-922237

Jensen, Axel Gadegaard 
Østergade 19, 7700 Thisted 
adjunkt

07-924170

Jensen, Egon
Vinkelalle 42, 7700 Thisted 
lektor, inspektor

07-924523

Jensen, Hermann
Markvaaiget 10C, 7700 Thisted 
lektor

07-923986

Jessen, Jacob 
Lønnerupvej 9, Østerild, 
7700 Thisted 
lektor, studievejleder

07-997266

Jessen, Vibeke 07-997266
Lønnerupvej 9, Østerild, 
7700 Thisted 
adjunkt

Johansen, Rita Maj 
P. L. Haldsvej 55, 
7700 Thisted 
adjunkt, studievejleder

07-925935

Jørgensen, Henning Wolder 
Gramsvej 17, 7700 Thisted 
lektor

07-925384

Kalmus, Barbara 
Døjholtvej 15, Nors, 
7700 Thisted 
timelærer

07-981565

Kempf, Emst 
Kronens Hedevej 12, 
7700 Thisted 
lektor

07-974242

Kjær, Mogens
Tvorupvej 24, 7700 Thisted 
adjunkt

07-974132

Klit, Børge
Åbergsvej 14, 7700 Thisted 
pedelmedhjælper

07-910245

Kofod, Lone
Solbakkevej 55, 7700 Thisted 
lektor

07-920134

Kring, Søren 07-910970
Bakkedraget 7, 7700 Thisted 
adjunkt

Kristensen, Leif Søgaard 06-230547
Holmkærvej 38, 8280 Trige 
adjunkt

Ladehoff, Lisbeth 07-910067
Markvænget 24 A 
7700 Thisted 
adjunkt
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Larsen, Viggo 
Rugvangen 38, 
7900 Nykøbing M 
timelærer

07-720028

Lassen, Jette 
Ballerumvej 222, 
7700 Thisted 
adjunkt

07-981836

Lemming, Karen 
Tvorupvej 24, 
7700 Thisted 
adjunkt

07-974132

Lund, Viggo 
Stensagervej 10, 
7700 Thisted 
lektor, skemalægger, 
tillidsmand

07-923331

Madsen, Henriette 
Elmegade 2, 7700 Thisted 
adjunkt

07-922124

Madsen, Kell Ccrrmerau 
Hundborgvej 14, 1, 
7700 Thisted 
adjunkt

07-910918

Madsen, Lars Stenbæk 
Bakkedraget 31, 7700 Thisted 
adjunkt

07-924886

Morris, Annemarie 07-725566
GI. Landevej 41, Tødsø, 
7900 Nykøbing M.
adjunkt

Munk, Jørgen 07-937200
Faddersbølbro, 7700 Thisted 
studielektor

Maller, Anders 07-974019
Trapsandevej 72, Vang, 
7700 Thisted 
adjunkt

Nielsen, Ella 07-920180
Aspevej 7, 7700 Thisted 
sekretær

Nielsen, Elsemarie 07-923869
Skolevænget 19, 7700 Thisted 
lektor

Nielsen, Henny Kjærsgaard 07-922402 
Islandsvej 30, 7700 Thisted 
sekretær

Nielsen, Per 07-923869
Skolevænget 19, 7700 Thisted 
lektor

Nielsen, Preben 07-931583
Kvædevej 6, Vildsund, 
7700 Thisted 
lektor

Nielsen, Sven 07-937451
Brendhøjvej 6, Todbøl Mark 
7700 Thisted 
lektor

Nordkvist, Jørgen 07-924165
Markvænget 14C, 7700 Thisted 
lektor

Nyvad, Annette 07-921595
Ribesvej 13, 7700 Thisted 
adjunkt

Næsdorf, Anne 07-746321
Skolebakken 39, Sundby Mors 
7950 Erslev 
lektor
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Rechendorff, Jens
Jyllandsalle 16, 7700 Thisted 
lektor

07-923960

Roed, Gunner 
Kapitalstræde 5, Sennels 
7700 Thisted 
lektor, studievejleder

07-985330

Rohde, Lene 
Bangsgade 12, 
7900 Nykøbing M. 
adjunkt

07-720665

Steffensen, Finn 
Rosenkrantzgade 14, 2.tv., 
7700 Thisted 
adjunkt

07-926388

Sørensen, Benedikte V.
Sennelsvej 15, 7700 Thisted 
adjunkt

07-926358

Sørensen, Peter 
P. L. Haldsvej 55, 
7700 Thisted 
adjunkt

07-925935

Sørensen, Søren
Søndergårdsvej 8, Sjørring, 
7700 Thisted
pedel

07-971298

Themsen, Bo
Sennelsvej 15, 7700 Thisted 
adjunkt

07-926358

Themsen, Morten 
Todbølvej 30, Kallerup, 
7700 Thisted 
adjunkt

07-931028

Dorthe Brogaard, 2.q.

Vinter, Mogens 07-926554
Jyllandsalle 22, 7700 Thisted 
adjunkt

Windfeld, Bent 07-985274
Klosterengen 38, Sennels 
7700 Thisted 
lektor

VIKAR I SKOLEÅRET 88/89

Karen Kirk Pedersen 
Eng-spansk
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Manfred Andreasen 
Matematik-datalogi

Kirsten Amelung 
Idræt-fransk

C. L. Andersen
Fysik-matematik

Knud H. Andersen 
Historie-dansk

Kristen Bak
Matematik-kemi

Lene Birk
Dansk-idræt

Henrik Bolt-Jørgensen 
Latin-græsk-oldtid

Grethe Bundgaard 
Katinebestyrer

Birthe Koch Eisum 
Engelsk-spansk

Bodil Elvang
Græsk-latin-oldtid

Bo Fink 
Geografi

Birgit Frohn 
Sekretær
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Eva Grauenkjær 
Historie-fransk

David Nors Hansen 
Dansk-historie

Ove Hegnhøj 
Samf.historie

Sejr Helleberg 
Historie-idræt

Carsten Humlum 
Biologi-idræt

Hans Henrik Hust 
Matematik

Johannes Iversen
Religion-tysk

Annemette Jacobsen 
kontorelev

Lars Thøger Jensby 
Engelsk-oldtid

Axel Gadegaard Jensen Egon Jensen
Matematik-fysik Geografi

Hermann Jensen
Historie-samfundsf.
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Jacob Jessen 
Biologi

Vibeke Jessen 
Biologi

Rita M. Johansen 
Dansk-russisk

Henning W. Jørgensen 
Fysik-matematik

Barbara Kalmus 
Idræt

Ernst Kempf
Fysik-matematik

Mogens Kjær 
Dansk-engelsk

Børge Klit 
Pedelmedhjælper

Lone Kofod 
Tysk-fransk

Søren Kring 
Engelsk-religion

Leif Søgaard Kristensen 
Tysk-dansk

Lisbeth M. Ladehoff
Dansk-religion

43



Viggo Lund 
Kemi-fysik

Viggo Larsen 
Psykologi

Jette Lassen 
Dansk-tysk

Karen Lemming 
Engelsk-dansk

Henriette Madsen
Engelsk-fransk

Kell C. Madsen Lars S. Madsen
Latin-fransk Geografi-idræt

Annemarie Morris 
Engelsk

Jørgen Munk 
Musik-dansk

Anders Møller 
Dansk-musik

Ella Nielsen 
Sekretær

Elsemarie Nielsen 
Musik-dansk
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Preben Nielsen 
Tysk-engelsk

Sven Nielsen
Fransk-spansk-latin

Henny Nielsen Per Nielsen
Sekretær Musik

Jørgen Nordkvist 
Biologi

Annette Nyvad 
Kemi-fysik

Anne Næsdorf
Historie-formn.-old.

Karen Kirk Pedersen
Engelsk-spansk

Jens Rechendorff 
Fysik-matematik

Gunner Roed 
Dansk-engelsk

Lene Rohde
Dansk-formning

Finn Steffensen
Matematik-datalogi
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Michael Søndergaard 
Fysik-matematik

Benedikte Sørensen 
Dansk-religion

Peter Sørensen
Historie-religion

Søren Sørensen
Pedel

Bo Thomsen
Musik-religion

Morten Thomsen
Samfundsf.-historie

Mogens Vinter 
Matematik-idræt

Bent Windfeld 
Dansk-tysk
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Afgangsklasserne 1989

DEN SPROGLIGE LINJE: DEN MATEMATISKE LINJE:

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

F = MATEMATISK- FYSISK C
N = NATURFAGLIG GREN
M = MUSIKFAGLIG GREN
S = SAMFUNDSFAGLIG GREN

3 a

M Andersen, Mona
S Christensen, Ole Hedegaard
S Fogh, Ida
S Folmersen, Poul
M Hansen, Linette Hegaard
S Hansen, Nina Engholm
K Jensen, Benthe Krog
S Jensen, Marie Elisabeth
S Kahr, Jacob
M Knudsen, Lise-Lotte Tilsted
M Kristensen, Charlotte Høje
N Madsen, Jeanette
K Nielsen, Helle
N Nørgaard, Jeanette
N Pedersen, Laila
S Pedersen, Susanne
N Roesen, Lene Volke
N Schiltmann-Kristensen , Elsebeth
M Sørensen, Lene Juul
K Sørensen, Ole Peter
N Sørensen, Trine
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3 b

S Arvidsson, Mette Vejrum 
N Christensen, Susanne
S Grønkjær, Anne Kathrine
N Isaksen, Tina Dølrath
K Jespersen, Per Boll
M Knudsen, Anna
S Kruger, Malene
N Mogensen, Lisbeth Beyer
N Rasmussen, Elise Roed
M Roursgaard, Lene
K Skydt, Mette
K Sunesen, Lone
S Thinggaard, Louise
S Vigsø, Michael
S Engelstad, Jesper

3 c

N Andersen, Lone Munk
K Bentzen, Ditte
M Christensen, Dorthe Lind
K Frederiksen, Esben Leonard
K Gjerding, Stinne Fink
K Grave, Hanne
N Hansen, Marie Louise Gabriel
K Hede, Anja Groth
N Jensen, Bodil Bunch
M Jepsen, Tina Daugaard
K Larsen, Ellen Louise
M Madsen, Elisa Morberg
N Madsen, Hanne Tøfting
S Madsen, Mette Lykke
K Pedersen, Benedikte Bavnhøj B.
S Riis, Allan Peder Kristian
N Sekkelund, Kirsten Schmidt
S Skaanes, Rikke
N Smidt, Gitte Bay
M Vinther, Søren
S Hansen, Heidi Henriette Dahlgaard
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3 x

F Andersen, Lise
S Bjerre, Lea
F Bjørnstrup, Jørgen
F Borggaard, Lene Aas
S Hansen, Troels Engelberth
F Jensen, Lisbeth
F Kappel, Lars Vinther
F Kitchen, Martin Henry
F Knudsen, Henrik
F Lauridsen, Knud Rask
N Pedersen, Bente Frostholm
S Pedersen, Stig Ørskov
F Poulsen, Per Black
S Rich, Jeppe Husted
S Rich, Niels Husted
F Rishøj, Tyge
F Salling, Kim
F Skadhauge, Solveig
S Søgaard, Tine
N Wutborg, Rene

3 y

N Amby, Thorkild Nørgaard
N Andersen, Dorte Ravnsmed
F Christensen, Kate
F Gregersen, Claus Leth
N Hvas, Bente
M Jørgensen, Tore Asbjerg
N Krog, Helle Vibe
N Larsen, Mette
N Lauritsen, Jette
S Leth-Petersen, Søren
S Mortensen, Henrik Saarup
S Risvig, Peter
S Skaarup, Dorthe
M Sloth, Mette
F Sørensen, Peter Meldgaard
S Tange, Jens Bjerre
N østergaard, Bente
F Østergaard, Torben Nøhr
F Sørensen, Kristian Baadsgaard

49



3 z

F Dall, Thomas
M Hansen, Søren Ellemann
S Hansen, Thomas Gjørup
N Holm, Pia
N Isaksen, Dorte
F Jensen, Niels Kristian Bech
F Jensen, Rosa Lis Ledet Vittrup
F Jonasen, Michael Højbak
S Jørgensen, Anne Sofie Fjendbo
S Kempf, Anne Sofie
F Kristensen, Susan Hove
F Landbo, Jens Jørgen
F Larsen, Tina Hedeholm
F Mathiassen, Ole
F Mortensen, Jes Kammer
S Nielsen, Margrethe Sønderskov
S Pedersen, Jeppe Ingemann
F Riis, Mette
F Riis, Poul Exner
F Rotbøll, Charlotte
F Stausholm, Viola Kudahl
F Toft, Michael
F Weje, Palle Nymann

3 u

F Jensen, Christian Pfeiffer
N Jensen, Morten Guld
N Jensen, Rikke Espander
N Jensen, Susanne Emborg
N Jensen, Susanne Vendelbo
N Jepsen, Susanne
N Kold, Betina
M Kristensen, Gitte Kjær
F Kølbæk, Jan
N Langballe, Thomas Stampe
F Lauritsen, Erik Yde
S Madsen, Morten Schønning
F Nielsen, Carsten Gade
S Odgaard, Mette
F Pedersen, Erik Bøjer
F Pedersen, Lars Hostrup
S Pedersen, Mogens Steen
F Sørensen, Jan Bisgaard
M Thomsen, Inger
F Skibsted, Morten Otzen
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2 p

Andersen, Birgit Hummelshøj 
Christensen, Steen Fink 
Jensen, Thomas Nellemann 
Jensen, Tina Marie 
Kjeldgaard, Charlotte Krogh 
Kongslev, Lea Helene 
Kristensen, Betina
Kristensen, Ellen Margrethe Kusk 
Kristiansen, Hanne Dommerby 
Larsen, Winnie Tinggård 
Nicolajsen, Marianne 
Nielsen, Dorte 
Nielsen, Niels Feldbæk 
Poulsen, Dorthe Møller 
Skadhauge, Gitte 
Thomsen, Bjarke Camilo 
Visby, Eva

2 q

Bach, Tove 
Brogaard, Dorthe 
Duus, Lone
Iversen, Solvejg Dagmar Have 
Jensen, Lise Appelon 
Johansen, Britta 
Kusk, Peter 
Martinsen, Trine Scheele 
Nielsen, Mie Bang 
Olsen, Karen Imer 
Pedersen, Conny 
Pedersen, Helle Mommer 
Schrader, Ditte 
Sørensen, Rikke 
Thomsen, Mads 
Kristensen, Ellen Louise
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Leksikon
ADRESSEFORANDRING

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

ANDET ÅRS OPGAVEN - HF

Hver kursusstuderende skal i 2. kursus
år i perioden 1. dec. til 1. marts udar
bejde en større skriftlig opgave, hvortil 
der gives fri i 1 uge. Opgaverne skal ud
arbejdes i et af de fag, hvori man under
vises i 2. kursusår eller i geografi. Cm 
selve opgavens udarbejdelse henvises til 
studievejlederen.

BIBLIOTEKET

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

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

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

Bibliotekar: Knud Hoick Andersen.

BOGAFLEVERING

Lærebøger o.1., 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'emes vedkommende 

skal der scm 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 bort- 
kctnmen bog = ny bogs pris.

BOGDEPOT

Eleverne låner de fleste bøger gratis 
af skolen. Fra skoleåret 1989/90 vil der 
antagelig være nye bestemmelser vedr. 
papir, ordbøger og lommeregnere, sådanne 
effekter skal formentlig i et vist omfang 
betales af eleven selv.

Reklamationer over bøger rettes til 
boginspektor, scm kan træffes hver dag i 
ti-frikvarteret. Bogdepotet ligger i kæl
deren .

Boginspektor: Bo Fink.

DANSKOPGAVEN (HF)

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

DANSKOPGAVEN (GYMNASIET)

Scm led i evalueringen efter l.g skal 
alle elever udarbejde en danskopgave. Den 
placeres i slutningen af maj, og det 
projekt, der ligger til grund for 
opgaven, har 5 skoledages varighed. 
Opgaven skrives på skolen, hvor dansk
læreren hver dag kan konsulteres for råd 
og vejledning.
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DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE 
(ny gym.struktur)?

I 3.g udarbejder hver enkelt elev en 
større skriftlig opgave i et af fagene 
dansk eller historie eller i et af ele
vens fag på højt niveau.

Opgaven udarbejdes mellen efterårs
ferien og juleferien. Undervisningen 
suspenderes i den uge, hvor opgaven skal 
udarbejdes.

Opgaven formuleres af læreren inden 
for et emråde, der vælges af eleven.

Direktoratet fastsætter retnings
linier for bedømmelsen af opgaven.

Karakteren i den større skr. opgave 
indgår i eksamensresultatet.

EKSKURSIONER

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

Faglærerne vil oplyse cm disse mulig
heder.

ERHVERVSORIENTERING

gives til alle elever i såvel gymna
siet scm på HF og HFG.

Erhvervsorienteringen varetages af 
studievejlederen.

FERIER OG FRIDAGE (alle dage inkl.)

1989

Sommerferie: Mand. 26. juni til fred.
11. august

Efterårsferie:

Juleferie:

1990

Mand. 16. okt. til fred.
20. okt.
Lørd. 23. dec.
2. jan.

til tirsd

Vinterferie: Mand. 12. febr 
16. febr.

. til fred

Påskeferie:

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

Mand. 9. apr. til mand. 
16. apr.
Fred. 11. maj

Torsd. 24. maj
Mand. 4. juni
Mand. 25. juni.

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

Lærerne fører i hver enkelt time for- 
sørrmelsesliste. Disse sanmentælles ved 
hver måneds afslutning, og forsønmelses- 
tallene føres fag for fag ind i en pro
tokol. En gang hver måned gennemgår rek
tor forsømmelseslisterne, og der træffes 
herefter beslutning cm evt. irettesættel
se eller sanktioner over for eleverne.

For store forsømmelser vil udløse føl
gende procedure:
1. fase: Henstilling til eleven cm at 

passe sit arbejde.
2. fase: Mundtlig advarsel. Gives af rek

tor og sendes scm anbefalet post 
til eleven.

3. fase: Skriftlig advarsel. Gives af rek
tor og sendes scm anbefalet post 
til eleven.

4. fase: På et møde i begyndelse af april 
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afgøres an eleven på trods af 
' sin forsemmelighed kan gå til ek
samen på sædvanlige vilkår. 
Afgørelsen træffes af rektor.

I forbindelse med forsømmelser skal 
det understreges, at der ikke findes helt 
eksakte regler for, hvor meget man må 
forsemme. Dog begynder skolen at reagere, 
hvis forsømmelserne nærmer sig ca. 15% 
totalt eller ca. 20% i enkelte fag.

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

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

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

FÆT .T FSTTMRR

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

I Fællestimerne suspenderes den 
normale undervisning, og hele skolen 
samles on f.eks. et foredrag, et musikar
rangement, et politisk møde i forbindelse 
med et folketingsvalg o.l.

Fællestimetilbuddene arrangeres af et 
fællestimeudvalg bestående af 2 lærere og 
2 elever. Arrangementerne skal godkendes 
af fællesudvalget (FU).

FÆLLESARRANGEMENTER

kan principielt være af samme slags 
son fællestimer. Dog deltager kun en 
mindre gruppe af lærere og elever.

Eksempler på typiske fællesarrange
menter: Sportsstævner, skolekanedie, film
arrangementer, foredrag i relation til et 
bestemt fag, erhvervsorientering o.l.

FRIBEFORDRING

ydes til alle, son har over 11 km fra 
hjem til skole. Ansøgning sker gennem 
gymnasiet. Fribefordringen inkluderer 
også bybusserne.

FRIVILLIG IDRÆT

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

Der er instruktører til rådighed. I 
skoleåret 1988/89 deltog skolen i for
skellige turneringer.

FÆL!ESUDVALGET

har til opgave gennem gensidig infor
mation og forhandlinger at fremme samar
bejdet mellem lærere og elever, frem
skynde sagers løsning og koordinere lære
res og elevers bestræbelser.

Fællesudvalget træffer afgørelse vedr. 
afholdelse af introduktionsdage, studie
uger, fællestimer, studiekredse og fælles
arrangementer m.v.

FU består i skoleåret 1988/89 af 
rektor Kristen Bak 
lærerrådsformand Knud Hoick Andersen 
adjunkt Bo Themsen 
adjunkt Birthe Eisum 
adjunkt Kirsten Amelung
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pedel Søren Sørensen
Ina Lütken l.z
Poul Dengsøe Jensen 2cu

Stig Pedersen 3x
Lea Kongslev 2p.

GLEMTE SAGER

Effekter son 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. - 
Rterkværdigvis bliver en del af disse ting 
aldrig afhentet. Alle øvrige effekter 
(bøger, overtøj, vanter, gymnastiktøj 
m.v.) placeres i de gule ståltrådsbure i 
fællesarealet.

HISTORIEOPGAVEN (HF)

En individuel opgave over et anne 
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, lokaleeæ- 
dringer, tilrettelæggelsen af termins
prøver, årsprøver og eksaminer, karakter
lister, 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 kan
tinen selv rydde op efter sig.

Kantinen fører et alsidigt varesorti
ment bl.a. kaffe, te, rundstykker, smørre
brød, mælk, is, sodavand, frugt og et be
grænset 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 måned. I afslutten
de fag gives også karakterer i marts.

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

KØREPLAN

udarbejdes af skolens ledelse og fore
lægges 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 for 
alle eller bestemte årgange. (Køreplanen 
indeholder også ferieplanen).

LÆRERRÅDET

Lærerrådet har beslutningskompetence i
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følgende sager:
A 1) Ordning og emfang af mdtl. årsprøver 

lærerrådet afgiver skolens indstilling 
i følgende sager:

B 1) Indstilling vedr. forsøgsundervis
ning.

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

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

4) Fordeling af stipendier og flids
præmier.

5) Indstilling cm den ugentlige ar
bejdsplan.

6) Indstilling cm afholdelse af intro
duktionsdage og studieuger.

lærerrådet skal høres cm:
C 1) Spørgsmål cm eventuelle forholds

regler over for elever ved disci
plinære forseelser af grovere ka
rakter.

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

stillingsbesættelse, for såvidt an
går fagkombination.

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

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

vakancer.
8) Principper for ekskursioner.

MORGENSAMLING

I skoleåret 1988/89 har der hver 
tirsdag været afholdt morgensamling fra 
kl. 10.35 - 11.00. Afviklingen af 
arrangementet er overdraget de enkelte 
klasser på skift.

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

Morgensamlingen er placeret i en hul
time (4. time). I denne time afvikles 
også FU-møder, elevrådsmøder, lærerråds
møder m.v.

MODEPLIGT

Der er mødepligt for såvel gymnasie- 
sem 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 ek
samen.

Hvis forsemmelseme antager et for 
voldtcmt emfang, og såvel en mundtlig scm 
en skriftlig advarsel er givet, uden at 
det har afstedkeramet en tydelig for
bedring, kan der blive tale cm, at skolen i 
april tager forbehold vedr. indstillingen 
til eksamen. Herefter ligger den endelige 
afgørelse hos rektor.

Det må understreges, at mødepligten 
gælder alle fag. Endvidere er forserane- 
lighed med aflevering af skriftlige op
gaver at sammenligne med fravær fra un
dervisningen. (Se endvidere forsømmel
ser) .

LÆRERFORSAMLINGEN

består af samtlige lærere ved skolen. 
Behandler spørgsmål scm vedrører elever
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).

CMGÆNGEREKSAMEN (HF)

En eksaminand, der har aflagt prøve i 
alle fag, scm HF-eksamen emfatter for den 
pågældende, men ikke har bestået eksamen, 
kan påny indstille sig til prøve i et
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Billeder fra dimissionsfe sten 1988.
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eller flere fag i august måned. 
Tilmeldingsfrist: 1. juli.

OPRYKNINGSPRØVER

I 1. og 2.g afholdes ved skoleårets af
slutning såvel skriftlige scm mundtlige 
årsprøver.

Omfanget af de skriftlige prøver er 
fastsat i bekendtgørelsen. For de mundt
lige prøvers vedkommende fastsættes om
fanget af lærerrådet.

OPSLAGSTAVLEN

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

Det gælder især tavlerne med meddelel
ser fra rektor, inspektor, kontor og stu
dievej lederne.

Obs. En del af kerrmunikationen på 
vores skole foregår udelukkende via op
slagstavlerne (f.eks. aflysning af timer, 
timeembytninger o.1.).

REEKSAMINATION

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

Reeksaminationsmuligheden for HF-ele- 
veme er dog i realiteten en cmgaangereksa- 
men. Reeksaminationen finder sted i 
midten af august.

Tilmeldingsfrist: 25. juni.

REKTOR

Skolens pædagogiske og administrative 
leder.

RINGETIDER

1. time 8.00 - 8,45
2. ff 8.50 - 9.35
3. ft 9.50 - 10.35
4. 1! 10.45 - 11.30
5. 1! 11.55 - 12.40
6. If 12.45 - 13.30
7. tf 13.40 - 14.25
8. ft 14.35 - 15.20

SKEMAÆNDRINGER

Midlertidige skemaændringer meddeles 
via opslagstavlen. I tvivlstilfælde kon
taktes inspektor.

SKOLERÅD

består af 9 medlemmer.
1 amtsrådsmedlem valgt af amtsrådet 

(Ruth Schjødt-Petersen), 2 forældre valgt 
af forældrekredsen (Ebbe Eriksen og Else 
Marie Vestergaard Jensen), rektor 
(Kristen Bak), lærerrådsformanden (Knud 
Hoick Andersen), 1 lærer valgt af lærer
rådet (Karen Laiming), 2 elever valgt af 
elevrådet (Anne Sofie Fjendbo Jørgensen 
og Amina Holm) samt 1 repræsentant for 
skolens teknisk-administrative personale 
(Birgit Frohn).

Skolerådet skal i samarbejde med lærer
rådet formidle samarbejdet mellem skole 
og hjem.
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Skolerådet medvirker ved løsning af 
sociale opgaver, godkender skolens ar
bejdsplan, stiller forslag til amtsrådet 
cm forbedringer af bygninger og inventar, 
medvirker i byggesager, administrerer 
dele af budgettet, udfærdiger ordensreg
ler m.v.

SU STATENS UDDANNELSESSTØTTE

SU kan søges ca. 1 måned, før man 
fylder 18 år. Støtten kan tidligst ud
betales fra den 1. i det kvartal, der 
følger efter det kvartal, hvori man fyl
der 18 år.

Støtten består af stipendium og 
studielån.
Sem 18-årig er støtten afhæigig af 
forældrenes og egne indkemstforhold.

Fra den 1. i det kvartal, der følger 
efter det kvartal, hvori man fylder 19 
år, er man uafhængig af forældrenes ind- 
kemst.

STUDIEKREDSE

Der kan etableres studiekredse uden 
for den obligatoriske undervisning i ind
til 20 timer pr. emne i løbet af et under
visningsår. Der skal tilmelde sig mindst 
10 studerende, før studiekredsen kan 
starte. Studiekredstimeme må ikke anven
des til undervisning i klassernes alminde
lige 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 med
føre udelukkelse fra fremtidig deltagelse 
i sådanne aktiviteter.

Studiekredse skal godkendes af Fcelles
udvalget .

STUDIETEKNIK

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

Studieteknik skal give eleverne forud
sætninger for at tilrettelægge arbejdet 
h^anne og i timerne på en hensigtsmæssig 
made. Undervisningen gives af dansklæreren 
og studievejlederen. Den specielle orien
tering vedr. eksamenslæsning gives af stu
dievejlederen umiddelbart før eksamen.

STUDIEVEJLEDNING

tilbydes alle skolens elever. Hver 
klasse tildeles en studievejleder, sem 
har til opgave at give individuel og 
kollektiv vejledning vedrørende spørgs
mål af faglig, social, økonemisk og per
sonlig art i forbindelse med uddannelses
situationen .

Det er vigtigt at bemærke, at studie
vej lederne ikke er en del af skolens ad
ministration. 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.

STØIT'EUNDERVISNING

Et tilbud, der gives i HF til de kursi
ster, son har forladt folkeskolen for 
flere år siden. Betingelsen for at kunne 
modtage støtteundervisning er, at faglære
ren giver en faglig udtalelse, der pa
peger visse faglige problemer.
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SYGEEKSAMEN

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

Hvis du p.g.a. sygdcm 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 forbindel
se med en afsluttende prøve, så kontakt 
straks skolen.

SYGEMELDING

Hvis man på grund af sygdcm er nødsa
get til at forsømme undervisningen i ad
skillige dage,bør man kontakte skolen. 
Skolen kan forlange sygdommen dokumen
teret ved lægeattest.

TERMINSPRØVER

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

og de enkelte grenes skriftlige eksamens
fag.

TERMINSPRØVER (ny gymnasiestruktur)

afholdes i 3.g i tiden fra midten af 
februar til begyndelsen af april.

Der afholdes skriftlig prøve i dansk 
og i de af eleven valgte højniveaufag.

UDMELDELSE

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

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

VALGFAG (ny gymnasiestruktur)

Som følge af indførelsen af en ny gym
nasiestruktur pr. 1. august 1988 afskaf
fes grendelingen. I stedet skal eleverne 
vælge valgfag på højt niveau og mellem
niveau .

Senest 1. april skal l.g-eleveme med
dele, hvilke af de tilbudte valgfag de 
ønsker at følge i 2.g. Samtidig skal de 
angive, hvilke overvejelser de har gjort 
sig m.h.t. valgfag i 3.g

ÅRSPRØVER (ny gymnasiestruktur)

l .g: Skriftlig prøve i dansk og 
for sproglige engelsk og for 
matematikere matematik.

2 .g: Skriftlig prøve i dansk og i det/ 
de af eleven valgte højniveaufag.

I 1. og 2.g afholdes hvert år desuden 
3 mundtlige årsprøver/eksaminer, med 
mindre anden form for evaluering anven
des . Der skal dog scm minimum afholdes 
mindst fire mundtlige årsprøver/eksa
miner i løbet af de to år.
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