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En skoledag

Ikast Gymnasium er under opbygning. Derfor bliver de første
år i skolens tilværelse særligt spændende.

Nu efter det første skoleår stiller man naturligt spørgsmålet:
Hvordan gik det så ?

Svaret er ikke entydigt - vi har alle

vores egen mening herom.

Mit svar er, at det gik godt. Problemerne var færre end ven
tet, skuffelserne mindre end frygtet og mange ting har udvik
let sig i en glædelig retning, så vi har noget at arbejde
videre på til næste år.

Vi startede med 97 elever og har nu ved årets slutning 92

elever fordelt på 35 sproglige og 57 matematikere.

I det andet skoleår vil skolen have 4 l.g klasser, 4 2.g
klasser, et nysprogligt, et samfundssprogligt, et samfunds

matematisk og to matematisk- fysisk grenhold, med ialt ca
170 elever. Der vil være 15 faste lærere og 4 timelærere.
Endnu i det kommende skoleår vil vi have til huse i Nordre

Skoles lokaler på Hagelskærvej. Her har vi gode forhold så

længe vores skole er så lille.
Sommer 1975 flytter Ikast Gymnasium ud i egne lokaler på
Bøgildvej mellem Ikast og Hammerum.

Byggeriet er i god gænge, foran tidsplanen.

Det bliver et

godt skolehus. Foruden de nødvendige klasserum bliver der

gode opholdsrum for elever i frikvarterer og fritimer.

De nye bygninger vil være meget velegnede til at danne rammen
omkring et liv på skolen efter skoletid med sportsanlæg,
samlingsrum, bibliotek , film, fotoudstyr osv. Jeg håber
meget, at der vil opstå små elevforeninger eller grupper,

der vil benyttet sig af disse tilbud.

Vi har i år haft frivillig sang og musik om eftermiddagen
og til næste år gælder tilbudet også fritidssport.

Skolebygningen er trelænget med åbningen mod syd. Længerne

er toetages og indeholder normalklasser, faglokaler og
administration. Langs med nord- og vestfløjen ind mod går

den findes fællesrummene med kantine og opholdsrum. Gangene
langs klasserummene er udbygget med studiepladser, der som
balkoner vender ud mod fællesrummet.
O

Syd for skolegården findes sportshallen (1100 m ) med de
nodvendige bi rum
I '

:

te l

f
:

Der er gode trafikforbindelser til den normale skoletid.
Det kniber endnu at få eleverne hjem efter arrangementer
efter skoletid. Med det storre elevtal og med flytningen ud
i nærheden af hovedvejen vil også dette problem blive løst.

I lighed med andre gymnasier kan vi om et par år blive nødt
til at arbejde med. et dagligt skema på 7 timer, hvilket vil

kræve to afgangstider om eftermiddagen.

JKAST

Adresse:
Ikast Gymnasium
Hagelskjærvej
7430 Ikast

telf:

(07) 15 36 11
Kontor:
Skolesekretær:
1/8 - 8/11
Inge-Lise Vestergaard-Poulsen
8/11
Hanne B. Nielsen

Rektor træffes bedst kl. 11 - 12 på alle skoledage.

LÆREBØGER
Eleverne kan gratis låne bøger på skolen .
Bøgerne forbliver skolens ejendom.
Eleven skal straks ved modtagelsen skrive navn,
klasse og årstal i den dertil indrettede rubrik
i bogen.
Bøgerne skal behandles omhyggeligt. De skal ved
modtagelsen forsynes med et beskyttende omslag.
Der må ikke tegnes eller gøres notater i bøgerne.
Eleverne er ansvarlig for de lånte bøger. For
bøger, der er bortkommet eller beskadiget, skal
der betales en erstatning, hvis størrelse fast
sættes af skolen.
Når bøgerne efter anvisning fra boginspektor skal
afleveres, skal omslag mv. fjernes.
Alle henvendelser vedrørende 'lærebøger' skal ske
til boginspektor i dennes træffetider, se opslag.
Arbejdspapir udleveres en eller to gange årlig i
en mængde, der skønnes tilstrækkelig for en rime
lig sparsommelig elev. Det skal slå til, da papir
kontoen har en øvre grænse !

FORSØMMELSER
Der er MØDEPLIGT til undervisningen. Fravær og und
ladelse af hjemmearbejde er kun tilladt i tilfælde
af sygdom eller hvis rektor i ganske særlige tilfælde
kan give tilladelse.
Forsømmelser kan opfattes som misligholdelse af en
kontrakt, som eleven har indgået med det samfund,
der stiller de nødvendige midler til rådighed
for skolen. Eleven yder så gengæld ved at udnytte
dette tilbud bedst muligt.
En elev, der har forsømt, skal aflevere en forsømmel
sesseddel på kontoret i formiddagsfrikvarteret.
Der skal bruges en bestemt blanket, der bør ligge
i katederskufferne, men ellers kan fås på kontoret.

SKEMAÆNDRINGER
Selv om Ikast Gymnasium endnu er en lille skole, er
skemaet dog alligevel meget stramt. Det betyder, at
selv en lille ændring kan få omfattende følger. Der må
igen i år imødeses ret store skemaændringer.
Tag dem med godt humør!
ORDENSREGLER

Det er samarbejdsudvalg og skolenævn der er de myn
digheder, der råder for ordenen på skolen. Samarbejsudvalget formulerer reglerne og skolenævnet skal evt
godkende. Rektor administrerer. Det er således rektor
der til daglig siger må gerne eller må ikke til de
mange småproblemer, der opstår. Han er dog nødt til
at rette sig efter samarbejdsudvalgets henstillinger,
hvis dis'Fu ikke strider mod gældende regler.
Hidtil '.or ikke formuleret ordensregler, idet de
almindelige regler for omgang mellem mennesker nok
skulle være tilstrække1ige for livet på en skole.
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Dalgaard, Jonna

Vallerbækvej 57, Karup

Hansen, Birgit

Brandlundvej 22, Brande

Hansen, Kirsten Høgholt

Rønneallé 7, Brande

Jensen, Helle Nedergaard

Park Allé 6, Ikast

Jensen, Vivian Thorup

Åvænget 9, Brande

Krogh, Annette Cochet

Bregnevej 27, Karup

Laugesen, Ivan Kjeld

Lærkevej 7, Kølvrå

Martinsen, Jes Edgar

Plantagevej 12, Brande

Mirsal, Ole

Bøgevej 21, Karup J

Mørn, Birgitte

Birkevej 4, Sunds

Nielsen, Mette Lisbeth

Kildevej 19, Ikast

Olesen, Karin Kold

"Ny Skovlund" Simmelkær, Sunds

Pedersen, Anne-Grethe

Skolegade 41, Ikast

Poulsen, Poul Erik

Neder Feldborg, Skive

Rahbek, Ejner

Vejlevej 23, Brande

P.avn, Ulla

Strøget 57, Ikast

Sillesen, Ingrid

Grønlandsgade 24, Ikast

Skovhus, Karin

Hesselbjergvej 1, Ikast

Søndergaard, Tove Hastrup

Skovlund, Dørslund, Brande

Truelsen, Gurli Anita G.

Falkevej 6, Haderup

G
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Altenburg, Susanne

Akacieparken 25, Ikast

Andersen, Marianne Høgsgaard

Borgergade 42, Bording

Hannibal, Maria

Ringvej 9, Kølvrå

Jensen, Brian

Tolstedparken 225, Gjellerup

Jensen, Vibeke Olympia

Sønderparken 1, Ikast

Kristensen, Birgitte Nordby

Søndergade 36, Ejstrupholm

Larsen, Per Møller

Stadion Allé 32, Ikast

Lauridsen, Jytte

Sønderparken 36, Ikast

Nielsen, Inge Vibeke

Norgesgade 39, Ikast

Nielsen, Jytte

Hedegaard, Ejstrupholm

Olesen, Aksel Krogslund

Sportsvej 15, Bording

Pedersen, Inge Zink

Bredgade 23, Bording

Pedersen, Ulla Steenholt

Borgergade 6, Bording

Poulsen, Else Krogh

Strøget 34, Ikast

Ringgaard, Solvejg Merete

Klochsvej lo, Bording

Roldsgaard, Lars

Harrild Vandmølle, Brande

Søgaard, Anette

Sønderparken 5o, Ikast

Thomsen, Birgitte

Højgade 3, Bording

Østergaard, Svend

Claudisvej 9, Ikast
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Andersen, Flemming Jørgen

Grove Hedegaard, Karup

Andersen, Jørgen Qvist

Vallerbækvej 2, Karup

Bjerring, Tommy

Åhusevej 51, Karup J

Brink,Niels Henrik

Lyngvej 30, Kølvrå, Karup

Jensen, Palle Harald

Elmevej 1, Karup

Jensen, Marianne Aaen

Bakken 1, Bording

Jensen, Susanne

Drakenvej 6, Kølvrå, Karup J

Jensen, Vagn Brian

Bøgevej 28, Karup J

Jørgensen, Niels Jørgen

Stadion Allé 37, Ikast

Kristensen, Vera

Møllebjergvej 11, Bording

Larsen, Hans Jørn Hede

Kjelsigvej 6, Ikast

Larsen, Per Bjerknæs

Drakenvej 4, Kølvrå, Karup J

Merrild, Ellen-Marie Bæk

Gjellerupbakken 8, Gjellerup

Nielsen, Ejner Mikael

Islandsgade 12, Ikast

Nielsen, Palle Ellehammer

Flø, Brande

Nielsen, Sven David

Bøgevej 4, Karup

Nielsen, Vibeke

Aavej 2, Sunds

Pedersen, Carsten Lenz

Skjoldborgs Allé 29, Brande

Pedersen, Kirsten Elisabeth M.

Stadion Allé 77, Ikast

Pedersen, Mogens

Danmarksgade 37, Ikast

Poulsen, Jørgen Krogh

Orionvej 1, Ikast

Stausgaard, Jens Pinholt

Fuglsangsallé 2, Ikast

Sørensen, Anette Holm

Vibevej 49, Sunds

Aaes-Jørgensen, Steen

Møllegade 60, Ikast
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Andreasen, Vagn

Simmelkær, Sunds

Bejder, Kim

Stadion allé 55, Ikast

Donslund, Jørgen

Strøget 48, Ikast

Duch, Mogens Ryttergaard

Vestergade 3, Ejstrupholm

Eriksen, Dion Møberg

Strøget 11, Ikast

Franck, Elin

Hybenvej 8, Ejstrupholm

Hagelskjær, Jan Hesselvig

Aagade 7, Engesvang

Hansen, Helle

Thorlund, Ejstrupholm

Hansen, Karin Viller

Munklindevej 83, Bording

Haulrik, Per Nielsen

Akacieparken 34, Ikast

Jensen, Bernhard Bo

Fuglsangsallé 31, Ikast

Jensen, Kim Olav Witt

Egevænget lo, Hammerum

Jensen, Vibeke E.D.

Skolegade 41, Ikast

Johannesen, Leif Thestrup

Strandvejen 16, Sunds

Knudsen, Arne Sivebæk

Jens Holdgårdsvej 78, Ikast

Knudsen, Carl Asbjørn

Ravnsbjerg Hegn 16, Gjellerup

Knudsen, Inge Zülau

Eli Christensensvej 62, Ikast

Knudsen, Margit Kathrine

Hollingholt, Sunds

Madsen, Bent Aage

Enghavevej 4o, Ikast

Madsen, Ole østergaard,

Strædet 6, Bording

Pedersen, Svend

Givskovvej 15, Ikast

Rahbek, Tove Solveig

Røjen, Sunds

Sørensen, Hanne Lerche

Kongevejen 8, Ikast

Sørensen, Kirsten Brinkmann

Skelhøjvej 2o, Ikast

Tolstrup, Klaus Lynge

Sunds Hovedgade 41, Sunds

2. gs a
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Christensen, Kurt

Møllegade 98, Ikast

Damholdt, Birgit

Gjellerup, Herning

Grønskov, Lone

Haslevej 4, Ikast

Hansen, Birthe Stendorff

Hollingholt, Herning

Hjørnholm, Knud

Skovby, Hammerum

Jensen, Nina Bornholt

Jensen Fløvej 5, Brande

Jeppesen, Lone Kielsholm

Mosevænget 16, Brande

Kristensen, Susanne

Tranevej 3, Sunds

Linneberg, Per

Buen 1, Ikast

Nielsen, Karen-Minna Grønvald

Jensen Fløvej 7, Brande

Skorstensgaard, Berit Erfurt

Teglgårdsvej 49, Sunds

Starostka, Susanne

Præstelvnden 6, Brande

2. a S

Andersen, Britta

Borup, Brande

Christensen, Benny Ellermand

Myl.Erichsensvej 1, Brande

Christiansen, Kurt D.H.

Hestlundvej 2, Bording

Jensen, Lone

Fredbovej 15, Sunds

Kristensen, Mariann Lisbeth

Johs,Hansensvej 11, Brande

Kæseler, Dorit

Agade 4, Brande

Lindved, Per

Svanekevej 18, Ikast

Pedersen, Frank

Drosselvej 8, Bording

Petersen, Christian

Kildevej 13, Ikast

Paarup, Jens Ole

Nygårds Allé 28, Ikast

40
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Hansen, Tove Veller

Ahusevej lo, Karup

Lyhne, Karen Margrethe L. '

Hauge, Hammerum

Mørup, Ruth S.

Femhøje 1, Ikast

Nørregaard , Kirsten Damholt

Nygade 1Ö5, Ikast

Olesen, Bende

Stadion Allé 57 st.th. Ikast

Pedersen, Marian

Givskovvej 37, Ikast

Pedersen, Solveig A.D.

Viborgvej 65, Engesvang

Siig, Kathri Holmberg

Årestrupvej 65, Karup

Terkelsen, Ingrid 0.

Fynsgade 2, Ikast

2bS

Mouritsen, Bente

Danmarksgade 14, Ikast

2 v
2 v F

Jespersen, Henry

Simmelkjær, Sunds

Kobbersmed, Niels

Sønderparken 72, Ikast

Larsen, Søren Bang

Åvej 1, Karup

Urbak, Niels Jørgen

Kølkær

2 v S

Dyhr, Hans Henrik

Østervang 5o, Bording

Jensen, Lars

Fredbovej 15, Sunds

Møller, Hugo

Sunds Hovedgade 4, Sunds

Neumann, Lennart

Vibevej 41, Sunds

Nielsen, Poul

Grågårdsvej 2, Engesvang

2, gm x
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Andersen, Bente Minet

Ved Grønningen 6 D, Ikast

Dalgaard, Mogens

Strøget 4o, Ikast

Damgaard-Pedersen, Bo

Fuglsangsalle 19, Ikast

Hagelskjær, Lena Hesselvig

Ågade 7, Engesvang

Jensen, Ole Hulegaard,

Kongevejen 37, Ikast

Jørgensen, Anette Agerbæk

Uhrevej 38, Kølvrå, Karup

Kristensen, Helle

Birkevej lo, Karup

Larsen, Erik A. Arendal

Sjællandsgade 1, Ikast

Lund, Else Thisgaard

Storegade 11 A Brande

Mikkelsen, Vita V. Majlund

Sangild, Karup

Nielsen, Jan A. Juul

Thygensensvej 5, Ikast

Nielsen, Kai Møller

Skolegade 8, Ikast

Nielsen, Lene Westphall

Årestrupvej 9, Karup

Nielsen, Mogens Bundgaard,

Orionvej5, Ikast

Skov Inger Kirstine

Kildevej 7, Ikast

2 . mx.S

Ahlburg, Hanne

Østergade 98, Ikast

CarIsbæk, Poul F

Borgergade 3o, Bording

Gasbjerg, Gunnar Kjær

Uhre, Brande

Gottlieb, Kim M.D,

Vestermarken, Brande

Gregersen, Ole Kølner Z.

Stadion Allé 75, Ikast

Jæger, John

Uhre,Brande

Møller, Lars

Stadion Allé 16, Brande

Norup, Henning

Præstelunden 23, Brande

Steffensen, Bo

Jensen Fløvej 14, Brande

n
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Asmussen, Jan Demant

Markvænget 52, Hammerum

Bjeldbak, Inger Birgitte

Grønnigen 16, Ejstrupholm

Binding, Poul Henning

Sønderhusevej 5, Ikast

Hansen, John

Danmarksgade 11, Ikast

Jensen, Carsten Bech

Finlandsgade 3o, Ikast

Jensen, Sven Høj

Jyllandsgade 21, Ikast

Knudsen, Leif Engebjerg

Jagtvej 5, Hammerum

Larsen, Jørn Buch

Rylevej 12, Hammerum

Madsen, Ruth Lundgaard

Lund, Hammerum

Møller, Britta

Højgade 19, Hammerum

Pedersen, Christian Lentz

Christianshede, Slippen 1,
Bording

Aaberg, Jørgen

Toftegårdsvej 4, Hammerum

2. inyS

Behrens, Jens Kristian

Uldjydevej, Birk, Herning

Hald, Torben

Palle Fløesvej 15E, Hammerum

Kiel, Jens Peter

Ringkøbingvej 26, Pårup, Engesvai

Kristensen, Poul-Erik Sehested

Viborgvej 4, Pårup, Engesvang

Lund, Ole Chr.

Remmevej 32, Ikast

Mikkelsen, Per Dollerup

Kr. Poulsensvej 2o, Ikast

Mikkelsen, Vibeke

Vestergade 12 Ikast

Olesen , Anni

Stadion Allé 57, Ikast

Petersen, Jesper Neigaard

Fuglsangsallé 3, Ikast

Østergaard, Mona

Bogfinkevej 2, Hammerum

Td'ÅBJ

2xF

2vxyS

1

1

1

1

1

1

1

I

«

1

1

1

)

J

J

1

1

1

1

J

1

1

>

•

1

1

»

1

1

1

1

1

1

•

1

•

■ bJ ' bJ
X

2bv

lax,dr

2abS

lax,pi

1

-

Iby,pi

1

2vyF

2ay dr

1

,

2vx,dr
j

2^,pi

kor

erhv.or.

(O
1

£
&

k

k-

' E:

(°

1

i

1

I

1

1

l

l

1

I

1

1

i

1

t

1

1

>

1

>

1

1

1

>

-

1

t

•

*

-

1

1

•

t

•

1

\

»

/

J

i

>

>

1

*

t

>

•

i

•

>

•

1

»

1
Ni <

•

Xl^0
No

Samfundsfag

Geografi
Kemi

J

Fysik

ro>
o

Matematik

Musik,sang
Legemsøvelser

-

•

Historie

1

ro
)

«

-

1

N x

i

•

>

-

•

m
X

1

Äc

z

i

»

Oldtidskundskab

p

Cx> N

1

Latin

K

>

GjJ

I

-

Fransk

X

co/j

Dansk

Tysk

,.>o

ts

nJT

1

>

1

1

>

-

>

1

Religion

Engelsk

v 0-1

öS

>

2,

■

•

•

>

C»?

1

<

ÄC

■

A

■

p

EN*

■

/

5

NS

1

1

-

3

■

1

1

1

1

o p

>

-

•

i

i

HW

»

/

-

1

»

1

1

i

-

.aK

•

-

•

1

>

1

l

-

»

>

-

«

1

>

b"

•

•

1

>

1

1

1

A?

1

-

AX

•

1

1

1

3

/

1

H rr

1

1

•

1

1

1

1

•

•

1

1

•

/

1

1

1

l

1

(

i

1

£

«

•

-

»

sv-]

j

!
:

1

!

1

:

;

i

i

1
K

Lærerliste

Be

Anna Grethe Bech

Chr.8.vej 18, Silkeborg

telf. 06-829273

ÅC

Kløvertoften 9, Ikast

Aage Christiansen

telf.
IH

Inger Hall-Nørregaard

07-153743

Stadion Allé 51 1.th. Ikast
telf. 07-153581

EH

Erik Hansen

H. C.Andersensvej 96, Ikast

telf. 07-152903

OH

Ole Lindegaard Henriksen

Spobjergvej 127, Brabrand
telf. 06-240170

Hj

Peter Højlund

Møllerhuset, Harlev

MH

Karen Marie Håhr

Herning Højskole, Birk

Herning
EJ

Ellen Jebjerg

Læsøgade, Ikast

telf. 07- 152378

Je

Thyregodlund, Give

Gudrun Jessen

telf. 05-734022
Ka

Sigurd Kaldan

Havrevænget lo, Silkeborg

Ma

Povl Markussen

Asklevvej 12, Asklev pr. Them
telf. 06-847653

Mi

Marianne Mide

Sønderparken 9, Ikast

telf. 07-153947
EN

Erik Munk Nielsen

Svanekevej 19, Ikast

telf. 07-153703

AN

Annette Nielsen

Møllegade 76, Ikast
telf. 07-153865

HN

Hans Peder Nielsen

Møliegade 76, Ikast
telf. 07-153865

HS

Harald ' ohn

Bakkegårdsparken 6 A, Ikast
telf. 07-153602

-45’

Sz

Erik Stenz

Borggade 5, Århus C
telf. 06-123424

Sø

Ulla Søe Sørensen

Jeppe Aakjærsvej 82, Ikast

telf. 07-153767
PV

Mads Peter Villadsen

Eidersvej 23, Silkeborg

telf. 06-828878

Skolebladet KRABASK
Vi har oprettet et skoleblad, som efter en elev

konkurrence har fået navnet KRABASK. Det udkommer

en gang om måneden med stof af forskellig art.
Formelt er samarbejdsudvalget ansvarshavende, men
den

for øjeblikket 6 mand store redaktion ordner

reelt det hele. Trykningen klares på skolens eget
apparatur og det bevirker, at vi kan uddele numrene

gratis, så der overhovedet ikke er pengespørgsmål
med i driften af avisen.

Formålet med avisen er ikke officielt bestemt, men
da vi startede, havde vi tænkt os den som et bindeled

mellem' administration og eleven. Denne funktion over
lappes delvis af vores fællesmøde, så nu fungerer den
nærmest som et underholdningsblad.
Af indholdet kan nævnes: referater af begivenheder
på skolen så som møder, ekskursioner o. lign., små
historier, såvel morsomme som „ mini-krimi-gysere"

og eventuelle elev-, lærer- og rektorindlæg. Disse

indlæg kan dog tælles på én hånd.

Samarbejdsudvalg
Sidst i august måned 1973 blev der på rektor Erik Munk

Nielsens opfordring nedsat et midlertidigt samarbejdsudvalg,
der skulle bedre kontakten mellem skolens ledelse og

eleverne. De tre, der skulle repræsentere eleverne, blev valgt
på en elevforsamling. Repræsentanterne for lærerne valgtes
på et lærermøde, og det første samarbejdsudvalg så således ud:
Formand:

Erik Munk Nielsen

Lærerrådsformand: Elisabeth Silbye
Samt to lærere:

Aage Christiansen

De tre elever:

Ole Gregersen

Erik Stenz
Henrik Dyhr

Per Linneberg

Da

der opstod små problemer i kommunikationen mellem

de øvrige elever og de tre elever i udvalget, besluttede

man at lave et elevråd, Samtidig trådte de tre repræsentanter
af.
Det nye elevråd, der bestod af syv elever, stod nu for at

vælge et nyt samarbejdsudvalg, og da en allerede var trådt

ud af dette og ind i elevrådet, fandt man det rimeligt at

beholde de to sidste + elevrådsformanden, som er selvskevet.
Det nye elevråd så således ud:

Bodil Rahbek

Henrik Dyhr
Per Linneberg

Der er også ske en forskydning i lærerafdelingen, da

E. Silbye har været' fraværende på grund af sygdom, og A.G.
Bech er i stedet trådt ind.
Samarbejdsudvalget har i det forløbne år stået for en række

arrangementer.
Vi startede i november måned med at invitere et par

repræsentanter fra Det frie Gymnasium i København.

D.f.G. sendte en lærer og en elev, som først fortalte

lidt om deres skole, og dernæst var der rig lejlighed

til at spørge de to.
I december havde vi et af vore større arrangementer,

da vi havde lejet teatergruppen Rimfaxe til at give
en forstilling for os. Det var vældigt populært,
måske mest fordi der var mulighed for at diskutere

stykket bagefter med skuespillerne.
I januar havde vi besøg af en gæst fra Århus, nemlig

Birgitte la Cour som repræsenterede D.G.S.

(Danske

Gymnasieelevers Sammenslutning). Vi fik en del at vide
om organisationen arbejde og dens formål, samt en masse

tal, som var helt forkerte. Det var tydeligt, at en hel
del af eleverne var yderst uenig med Birgitte la Cour
i nogle af hendes påstande.

På opfordring fra E. Silbye fik vi i februar pianisten
Johannes Våbensted til at give en koncert med tilhørende

lysbilleder. Det var nok mere interessant end de fleste
af os havde forestillet os. Klassisk musik bliver jo

oftest modtaget med en vis portion skepsis, men
Våbensted fik dog gjort de fleste interesserede i sin

musik. Men hvorfor ikke gengive, hvad nogle få elever
skrev i en kritik af ovenstående :
Schumans 'k Karneval "

Hr. Våbensted spillede og fortalte om et stykke af den
romantiske komponist Robert Schumann, der hedder

" Karneval ". Våbensted indledte med at fortælle om
stykket, der består af en hel masse forskellige musik
stykker, der bl.a. symboliserer forskellige deltagere i
Karnevallet.

Dette illustrerede han ved at spille stumper af de
forskellige temaer samtidig med, at der blev vist
lysbilleder af de forskellige figurer såsom Pjerrot,
Harlekin, Columbine, Pantalon o.a. Disse figurer

havde Våbensted illustreret ved hjælp af kendte malerier.
Efter denne præsentation spillede Johs. Våbensted

hele musikstykket, og det gjorde han godt. Han indledte
med at sige, at han havde øvet sig i 1000 timer på
"Karneval" , og at nogle måske ville synes, han godt

kunne bruge 1000 timer til, men det var der nu ikke
behov for. Karneval er meget svær at spille, fordi
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stykket er så varieret, men Våbensted klarede det

fint.
Tilhørerne var tilsyneladende også tilfredse ihvertfald sad folk stille og lyttede til musikken.
Foruden den hørtes der kun sagte klirren af strikke

pinde og enkelte strøg af

tændstikker mod svovl.

Ingen forstyrrende hosten og skramlen.

Våbensted fik succes med sit fine spil og sin lige

fremme måde at fortælle på.
I marts havde vi også et meget populært indslag, da

vi havde fået en philipinsk pige til at synge og

fortælle om sit land. Hun var meget charmerende og
sang virkeligt godt. Hun fortalte også meget friskt

og svarede på de spørgsmål, der blev stillet til hende.
Hun havde tidligere sunget i den philipinske radio, så

hun var ikke et uopdaget talent.
Lige før jul havde vi et andet indlæg med guitar-spil

To af skolens elever underholdt med deres 12 strengede
guitarer.

Det var også dejligt at høre på.

Juleafslutningen startede med morgenkaffe i klasserne.

Dernæst underholdt koret og derefter holdt E.Silbye jule
talen, og rektor ønskede glædelig jul.

Der er også blevet afholdt en præsentationsaften for
kommende elever. Rektor indledte, og derefter var der

mulighed for at stille spørgsmål til de nuværende elever
om alt muligt.

Den meget populære Københavnertur var egentlig ikke et
direkte samarbejdsudvalgs forslag, da det var Peter

Villadsen der havde bragt forslaget på bane. Man arbejdede
dog videre med sagen i udvalget.

I maj afholdtes en forårskoncert, hvor forældrene
havde mulighed for at være med i et arrangement sammen
med eleverne og se, hvad eleverene havde fået ud af sang

timerne. Forældrene var meget tilfredse med resultatet,
som takket være Aa. Christiansen var virkeligt godt.

I forårskoncerten var der også et elevindslag, som
høstede stort bifald. Per Lindved og Lone Grønskov
havde sammen skrevet en revy om livet på skolen. Det
meste af l.a medvirkede. De havde blandt andet lavet en

parodi på en historietime

og en fransktime, det var
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alt sammen meget morsomt.
Den sidste ting, det nuværende samarbejdsudvalg
arrangerede før redaktionens afslutning, blev en tur

til Møgelø den sidste skoledag. Der var stor modstand
blandt en del elever mod denne tur, men efter mange

overvejelser

lykkedes det at få overtalt så godt som

alle til at tage med på turen. Turen bestod i en samlet
togtur til Silkeborg, efter at vi havde drukket morgen
kaffe med rundstykker på skolen. Fra Silkeborg sejlede

vi

til Møgelø, hvor vi opholdt os et par timer og der

efter sejlede vi til Laven og tog tilbage med tog derfra

sidst på eftermiddagen.

Af mindre ting, som er blevet beslutet i samarbejds
udvalget, skal kun nævnes:

Bibeholdelse af time- og frikvartersystemet, der ser

således ud:
805 - 855
9oo - 95°
1010 -1100

1105 -1155
1220 -1310

1315 -1405

Bibeholdelse af morgensamling, der inkluderer morgensang
to gange om ugen.

Samarbejdsudvalget august 1974

Anna Grethe Bech
Helle Kristensen
Henrik Dyhr
Sigurd Kaldan

Erik Munk Nielsen

Erik Stenz
Per Lindved
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ELEVRADET

11 sept 74

Vedtægter

§1 . Elevrådet ved Ikast Gymnasium repræsenterer
gymnasiets elever og varetager elevernes
interesser.
§2 . Elevrådet består af 1 repræsentant for hver
klasse plus 3 medlemmer valgt på et elevfor
samlingsmøde så snart forholdene tillader det.
§3

. Elevrådet ledes af et forretningsudvalg på
4 medlemmer valgt af rådets midte. Dette forret
ningsudvalg vælges på rådets første møde, der
indkaldes af den af det afgående elevråd
nedsatte valgkomité.

§4 . Elevrådets forretningsudvalg forpligter sig
til i introduktionsugen at aflægge beretning
om elevrådets virksomhed i det foregående år
samt at offentliggøre regnskabet.
§5
. Elevrådet forpligter sig til forud for det
i §4 nævnte møde at lade regnskabet revidere af
rektor eller af en af ham udpeget person.
§6 . Elevrådet udpeger 2 medlemmer blandt eleverne
til samarbejdsudvalget, hvori elevrådsformanden
er født medlem. Disse 2 medlemmer af s.u.
deltager i elevrådsmøder uden stemmeret.

§7 . Vedtægter og vedtægtsændringer er kun gyldige,
hvis 2/3 af de tilstedeværende af gymnasiets
elever på et fællesmøde stemmer for. Der fore
tages afstemning om hver enkelt paragraf.
§8

§9

Ved andre afstemninger på elevforsamlingen
(fællesmødet) er et forslag vedtaget ved al
mindeligt flertal.
. Vedtægterne skal tages op til revision hvert år.

§10 .Det afgående elevråd nedsætter en valgkomité,
der bestyrer det kommende elevrådsvalg.

aug 74

Medlemmer

Vivian Thorup Jensen (la), Svend Østergård (Ib),
Mikael Nielsen (Ix), Bo Jensen (ly), Per Lindved (2a),
Poul Nielsen (2bv), Poul Carlsbæk (2x) ,Torben Hald (2y)

Fællesvalgte: Ole Madsen (Ix), Tove Veller Hansen (2b)
og Ole Gregersen (2x).
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Elevrådsarbejdet.
Elevrådet blev oprettet i slutningen af oktober.

Rådet har i dette skoleår bestået af en repræsen
tant for hver klasse plus 3 elever valgt af elevforsamlingen .
Medlemmerne af elevrådet var Birgit la, Per la,

Poul Iv, Ole lx, Helle Ix, Berit ly, og Bodil ly.

Gennem året har elevrådet arbejdet med følgende
sager:

1. Mælkesalg
2. Grendeling efter 1 g

3. Karüergivning i december
4. Årsprøver
5. Vedtægter
6. Diverse fester

Mælkesalget blev startet allerede ved skoleårets
begyndelse, men efter oprettelsen af elevrådet har

dette taget sig af job ( som har givet et pænt overskud)
Forhandlingerne angående grendelingen efter 1 g gav

anledning til en henvendelse til Direktoratet.
Elevrådet anmodede om oprettelse af alle linier,
dette blev dog afslået. Afslaget begrundedes med
lokale- og pengemangel. Resultatet blev, at kun 4

af de ønskede linier bliver oprettet.
I november stillede elevrådet et forslag om bort

fald af karakterbog i december. Som alternativ fore
slog man kontaktmøder mellem elever, forældre og

lærerer. Forslaget blev vedtaget af samarbejdsudvalget
som forsøgsordning. Om forløbet af møderne var der dog
delte meninger.

Årsprøverne gav også anledning til diskussion, man
foretrak fra elevside at afholde så få mundtlige prøver
som mulig. (Selvfølgelig) Man foreslog to mundtlige
prøver og repetitionskurser i to fag. Efter at forslaget
var behandlet i samarbejdsudvalget og lærerrådet,

nedsattes et årsprøveudvalg. Om dette udvalgs arbejde
berettes andetsteds.

2a

Elevrådet arrangerede umiddelbart efter valget en
skolefest, men lod herefter de øvrige elever forstå

at rådet ikke agtede at fungere som festudvalg.
De øvrige skolefester er derefter blevet arrangeret

af forskellige klasser, idet elevrådet har indvilliget

i at tage det økomomiske ansvar. En fest har elevrådet
dog arrangeret i forbindelse med forårskoncerten.

Lærerrådet■
Lærerrådet ved Ikast Gymnasium konstituerede sig

ved skoleårets begyndelse med Elisabeth Silbye som
formand og Erik Stenz som næstformand. Sekretær blev

Marianne Mide. Grundet Elisabeth Silbyes sygdom,
overtog Erik Stenz i januar 1974 formandskabet, og
Ulla Søe blev næstformand.
Det vil føre for vidt i enkeltheder at redegøre
for de emner og problemer, der i det forløbne år har

været drøftet i lærerrådet. I det store hele har alle
spørgsmål vedrørende skolens drift og fremtidige opbyg

ning været til behandling. Det gælder nyanskaffelser af
læremidler og inventar, indretning af den nye skole

bygning, karaktergivning, årsprøver m.m.
Lærerrådet har naturligt ofte været det sted, hvor

ideer og forslag fra lærernes side har været genstand

for en første drøftelse, før de er blevet forelagt
eleverne i samarbejdsudvalget.

Elevrepræsentanter har ved en enkelt lejlighed deltaget

i lærerrådsmøde som observatører. For denne deltagelse

bør der efterhånden udvikles en fastere praksis.
Skal man kort karakterisere

den linje, der har ligget til

grund for lærerrådets aktivitet, må den gå ud på, at det,

i betragtning af, at der er tale om en ny skoles allerfør

ste år, har været tilbageholdende med fra starten at
lægge sig fast på bestemte regler og procedurer, der
vil være bindende for skolens fremtidige liv og ud

vikling .
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Mange slags teater.
At teater er mange ting, har vi haft rig lejlighed

til at konstatere) vi har menlig set på og været
med til forskelligt i skoleårets løb.
Det Kongelige Teater i al sin magt og vælde oplevede

vi, da vi på Københavnerturen så "Kærlighed uden
strømper". En ganske anden og uhøjtidelig form for

teater var det, da debatteateret "Rimfaxe" spillede
"Rabatten er blød" på gulvet i vore egne lokaler

til en af vores fællestimer. Hermed er yderpunkterne

vist ridset op, men hertil kommer forskellige andre
teaterbesøg, hvor vi har set teater både i traditionel
og mere eksperimenterende stil.

De fleste på skolen så Det danske Teaters opførelse
af "Mutter Courage", da stykket var i Herning, og
alle var med inde at se PH-revy på Det ny Teater,

da vi var i København. Mindre grupper på skolen har
besøgt Team-teateret i Herning, hvor vi fik set

"Erobringen af Meksiko" og Grundtvig-stykket "Til

kamp mod dødbideriet ". De to sidstnævnte forestil

linger var ikke de mindst spændende, så skolen kan ikke
klage over, at der ikke er et godt teater i nærheden.

Det er der nemlig.
Anna Grethe

Ekskursioner

I skoleårets løb er der afholdt to ekskursioner,
nemlig d. ll/lo en geografi-ekskursion med 1 a og
1 b som deltagere. På turen så vi landskabsformer

og arealudnyttelse i Viborg - Karup - området.
Der udover søgte vi bl. a. i øsende regn at se

Viborgs byudvikling.
D. 1/5 - 4/5 rejste hele skolen på tur til København.

PV.
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Københavns turen.

Så har hele Ikast Gymnasium været på tur for
første, eneste og sidste gang. Så kan man jo bare

glæde

sig over, at det hele gik så godt) jeg tror,

at alle fik indfriet deres forventninger med hensyn
til turen. Et referat af den er vel unødvendigt.
En af grundene til at turen blev en succes var,
at der var så stor elevtilslutning til den. Så vidt
jeg ved, var der kun 2

(to) elever, der ikke var med

og det må da siges at være meget pænt ud af 92.

En anden af grundene er, at

kammeratskabet ikke

længere holder sig inden for klasseskellene. Man bliver

rigtigt rystet ■ sammen på sådan en tur, og også

lærerne bliver på en anden måde end i det daglige
skolearbejde. Jeg synes virkelig, lærerne prøvede

at virke som andre skolekammerater, og det gør sig

altid godt. Men de er trods alt mindst 10-15 år
ældre end os.
De enkelte ture i København var udmærkede. Byturene
gav et stort udbytte, både den med bus og den pr. gå-ben

Der burde dog nok havde været lidt forhåndsorientering

for matematikerne før turen til Brede, jeg tror, at
mange ville have fået mere ud af museet. Der var også

stor forskel på udbyttet af teateraftenerne, man burde
nok have ofret en tier mere på billetten til Det ny
Teater. Men jeg tror, at der på turen var noget for alle
man kan heller ikke forlange, at 100 mennesker med vidt
forskellige interesser skal tilfredstilles hvert minut
i 3 dage.

Sådan en tur bør absolut forsøges gentaget, desværre

kan det jo nok ikke blive for hele skolen, men næste
års l.g-er bør i hvert fald ikke snydes for denne op

levelse. Det skulle vel også være muligt at lave en tur
noget lignende

for næste års 2. g-er! Den vil i hvert

fald blive modtaget med glæde;

Musik
Skolens kor, der består af 2 sopraner, 5 alter og

4 basser blev oprettet omkring 1. september 1973.
Der havde meldt sig en del flere, som var interesserede,
men fortrinsvis p.gr.a. dårlige tog- og busforbindelser

senere på dagen, måtte mange springe fra.

(Skole

busserne kører herfra 14,o5) .
For dem der har trodset vejr, vind og transport

problemer, har der været fast øvetid hver tirsdag fra
skoletidens ophør til kl. 15.45.

Vi har hovedsageligt koncentreret os om lettere kor

satser -både 3 og 4-stemmige. Såsom Bellman-sange,
negro-spirituals og danske korsange.

Der har ikke været noget skoleorkester, men ved
"koncerterne" har vi indforskrvet nogle "gæsteinstrumen-

talister" blandt de andre elever. "Koncerterne" har været

underholdning ved juleafslutningen (nogle christmascarols og danske julesange), en selvstændig afdeling
ved forårskoncerten den 17. maj, hvor iøvrigt alle skolens

klasser optrådte med et instuderet nummer, og hvor til

sidst alle

skolens elever sammen sang 3 sange 3-stemmigt.

Endelig blev koret inviteret til at synge på De gamles

Hjem her i Ikast.

I næste skoleår, hvor vi håber, at koret bliver udvidet
bliver en af vore hovedopgaver at instudere Buxtehudes

kantate: "Eders hele Værk", som vi sammen med 2 andre
kor her fra byen skal opføre ved julekoncerten i

Ikast Kirke.
Viser der sig interesse for et skoleorkester, vil det

forsøges oprettet til næste år.

Program for forårskoncerten 17. maj 1974

1. a:

Freude, schöner Götterfunken / Beethoven

1 .bv:

Mel. Fra England til Skotland /

Svensk Folkemelodi

1.x:

Early one morning / Engelsk folkemelodi

Diæt / Benny Andersen
l.y:

Folket er endnu forblindet / L. Varmark

Ingrid spiller på

El paso

harmonika:

Gärdebylåtan
Rumlepotten

Harmonikavalsen
Gymnasiekoret:

Här är gudagott at vara / Wennerberg

Fjälin vingad / Bellman
Gubben Noah

/ Bellman

Natten er stille / Bellman
Gaudeamus igitur

Berit og Mona:

Grieg: Norske danse for 4 hænder, opus 35

Alle skolens elever:

Nu lakker det / Gebauer

Mads Doss / Dansk Folkevise
Det nye samfund / Finn Roar

Fællessang:

Den danske sang
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1. bv's sang:

Fra Karup

til Ikast der går hver dag en bus

med dyrebar og fin en last til Ikasts nye hus

omkv.
Og helledusse da, vi kommer langvejs fra
hurra for vores skole, når vi slipper ud herfra.

Den dag vi kom til skolen vi var så spændte på

hvad den skulle bringe os og hvordan det ville gå

Vi kom med tomme tasker vi skulle fylde i
først fik vi tyve kilo, men det var ej forbi.

De kommende studenter biir' plaget dagen lang
med oldævl, tysk, procenter og til sidst med Åges sang.

Hver mandag og hver onsdag vi fællesmøde har

hvor rektor gi'r det glatte lag, som var han vores far.
Vort skema det biir ændret, det sker fra dag til dag

vi ved ej hvilke lærere vi hver især ska' ha'.

I tysk vi bøjer verber ich bin, du bist, er ist
vi griner og vi støjer, og så biir Åge trist.
Historie og grønlangkål om det, som dengang var

og Stenz han stiller spørgsmål, som slet ingen kan besvar'.

I geografi der får vi jo stabler af papir
for lille Mads han tror det er den rene søndagssvir.
Og Søe hun sætter punktum ved både streg og x
og hver gang en-eller-anden sum gi'r fire eller seks.

Latin er sundt at lære, det har vi fået fortalt

vi følger cæsars hære, og vi ønsker han var kvalt.

I engelsk vi betaler, hvis noget bliver glemt,
der ryger let en daler, ja, vi har det ikke nemt.
Langt hår, rødt skæg og briller den lille Ole har,

vi ham så ofte driller, men han er nu så rar.
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Idrat.
Ikast gymnasium har deltaget i turneringer

i fodbold og volley-ball. Vi har ganske vist
kun spillet mod Herning gymnasium og en enkelt

fodbold-kamp mod Varde, men jeg er sikker på at
der bliver flere kampe næste år.
Her er resultaterne:
Fodbold:

17/9

Ikast-Herning
3-1

24/9

Herning-Ikast

1 2
( begge kampe var mellem l.g'ere )

3/10

Varde-Ikast
5-5
( denne kamp var led i et stort bold
stævne, hvor vi ikke var med i selve
turneringen, men det er vi næste år ).

Volley-Ball
12/11
Herning-Ikast
Hold A drenge

15/6 - 15/0
Hold B drenge
15/2 - 15/2
Hold A piger
15/11 - 10/15 - 15/8

Hold B piger
15/14 - 15/7
Det var forholdsvis fint af l.g mod 1., 2., og 3. g.

Mandag den 1. april var der idrætdag for hele skolen.
Det forgik i Ikast-Hallen, og jeg tror vi fandt ud af,

at et sådant arrangement skal planlægges mere end fire
dage før det løber af stablen. Hermed være ikke sagt,

at det var en fiasko, men efter nogle interwievs, som
skolebladet bragte, mente størstedelen af de

spurgte

elever, at det var for topidrætspræget. Der var mulighed

for at stillle op i følgende: fodbold, håndbold, volley
ball (klassevis) badminton og bordtennis.
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De mundtlige årsprøver.
Man blev ret tidligt klar over, at skolens

særlige situation som ny skole med lutter

1. g. ere - bl.a. skulle af skolens lærere
alene rektor ud som censor på andre skoler rummede gode muligheder for at eksperimentere
med den traditionelle årsprøveform.

Efter drøftelser først i lærerrådet, senere i
et særligt til formålet nedsat udvalg, sammen
sat af elever og lærere, er årsprøverne blevet

tilrettelagt og afholdt efter følgende retnings

linier:
Fagene blev delt i to grupper, en for dem, hvor

man kunne gå til mundtlig prøve, en for dem, hvor
man kunne deltage i et repetitionskursus på fem

dage af to timer.
Alle elever kom op til almindelig mundtlig prøve

i to fag.
Da matematikerne skulle til afsluttende eksamen i
engelsk og de sproglige i geografi, var det kun

således det ene, der blev efter eget valg.
Endvidere skulle samtlige elever deltage i et

repetitionskursus i to fag, som man selv kunne vælge.

Da løbet i skrivende stund (20. juni) ikke er kørt
til ende, er det endnu for tidligt at uddrage nogen

erfaringer af den form, der er blevet valgt for
afslutningen af skoleårets arbejde.

3o

En skoledag.
Vækkeuret ringer, klokken er syv. Man strækker sig,

orker ikke at stå op, men op kommer man jo som alle

de andre morgener. Et hurtigt brusebad. Øjene begynder
at blive større. Man klæder sig på, spiser, ja synes
faktisk man har god tid, indtil man pludselig opdager,

at klokken er tyve minutter i. Så får man travlt, løber .
rundt, pakker taske, finder de sko, der selvfølgelig

ikke er, hvor de burde være, når lige at gribe anorakken,

inden man er ude af døren. Hu hej afsted til bussen,
man løber,men husker pludselig, at man er en astadig dame
gymnasieelev. Busseher forsinket, fem minutters vente

tid. Så er den der, buskortet vises frem, samtidig med

at man siger godmorgen til chaufføren. Et hurtigt over
blik, de andre ser som sædvanlig søvnige ud. Man synker

ned i sædet, kigger sløvt ud. Bussen standser et par

gange for at tage folk på. Vi kommer fem minutter for
sent, rektor ser lidt sur ud, "men det er jo ikke vores

skyld, at bussen er forsinket" siger nogen.

Vi har musik i første time. Aage, musiklæreren synes

for en gangs skyld morgenfrisk. Vi synger, gennemgår
teori, hører plader. Folk begynder at vågne, - d.v.s.

nederste række har været i aktivitet, siden vi komj vi
skal jo aflevere matematik i morgen. Aage foreslår en

folkedans, det bliver mødt med blandet bifald. Nå,alle
kommer ud på gulvet, og lidt efter går den vilde dans.
Alle spjætter rundt, nogen i takt. Vi får lov at gå før
tiden - sjovtj at Aage altid tror på, at det er hans ur

der er bagefter.

Anden time, der står på gymnastik foregår i Hallen.

På vejen møder vi nogle fra en anden klasse, der stønner:
"konditræning! " Konditræning betyder, at vi skal løbe,

hoppe og sjippe en hel time. Da timen slutter, er alle
udmattede, og det lange frikvarter nydes ekstra meget.
Efter fællessamlingen, hvor der synges og gives beskeder,

skal vi have oldævl. Zeus, Athene og Hera gør klassen sløv
én ser ud til at være faldet i søvn. Stakkels Ole (læreren
han har valgt et utaknemligt fag. 11°° frikvarter - skønt.

På gangen diskuteres skolefest, i klassen matematik.
Matematiklæreren kommer, hun ser overernergisk ud i dag:

"Spørgsmål?" siger hun. "Ja, jow," Jørn har til en
afveksling et. Lektien gennemgåes, Søe forklarer,
hvad "bijektion" vil sige og beder os læse to sider.

Endelig,spisning. Madpakkerne tages frem, der snakkes

strikkes og spilles kort.
122° en engelsk- og en fransktime tilbage. De går
hurtigt. I engelsk diskutere vi Kennedy, i fransk
hører vi, hvad man spiser morgen middag og aften

i Frankrig.
Endelig er vi færdige med de seks timer. I bussen

er folk nu meget mere livlige end om morgenen.

Hjemme igen, klokken er halv tre. Efter en kop the,
er der et par timer med lektier, men så er skoledagen
også slut.

Berit Eika Sørensen 1. y
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