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ADJUNKT AASE GYBERG PETERSEN
IN MEMORIAM
Adjunkt Aase Gyberg Petersen, 1931-1975.

Grindsted Gymnasium modtog i januar budskabet om adjunkt Aase
Petersens død efter forholdsvis kort tids ubarmhjertig sygdom. Hun blev
knap 44 år.
Aase Petersen var vestjyde, født i Aulum, hun blev student fra Herning
gymnasium. Efter embedseksamen fra Københavns Universitet 1961 blev
hun adjunkt ved Kolding gymnasium. Herfra flyttede hun i 1965 til Grind
sted. Hendes fag var dansk, oltidskundskab og kristendomskundskab.

Hendes faglige dygtighed var uomtvistelig, og lige til det allersidste var
det hende magtpåliggende, at hendes elever ikke skulle føle, at de blev
svigtet af hende. Selv om hun var træt, stod hendes dør åben for dem, der
ville bede om hendes hjælp.
En fredag kom Aase Petersen på besøg her på skolen. Hun kom først
og fremmest for selv at opsøge sine klasser og fortælle dem, hvordan det
stod til med hende. Og som hun sagde - det er ikke for at være melodra
matisk, men jeg finder det rigtigst sådan. Men hun var træt og blev ikke
ret længe.

Grindsted gymnasium har mistet en medarbejder, der i mere end ni år
var med til at præge skolen som kollega og ven.
Æret være hendes minde.

Fr. Frederiksen.
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Studenterholdet 1974

SKOLENS OPBYGNING
Grindsted Gymnasium har i skoleåret 1974-75 haft 3-sporet nysproglig og
3-sporet matematisk/naturvidenskabelig linie.
Eleverne i l.g skal ved skoleårets slutning vælge mellem to gren-mulig
heder: for de sprogliges vedkommende, om eleverne vil fortsætte i 2. og 3.g
på den nysproglige linie eller den sproglige/samfundsfaglige gren; for
matematikerne gælder valget den mat./fys. gren, den naturfaglige eller den
mat./samfundsfaglige. Ved overgangen til 2.g skal eleverne endvidere
vælge, om de vil have musik/sang eller formning/kunstforståelse.

Den samfundssproglige gren afviger fra den nysproglige ved, at hoved
vægten lægges på samfundsfag med særdisciplinerne økonomi, sociologi,
politologi og international politik, ligesom faget geografi fortsætter i 2.
og 3.g Timerne hertil tages hovedsagelig fra sprogfagene, sådan som det
fremgår af nedenstående skema over særfagene på de to grene:

Engelsk
Tysk
Latin
Samfundsfag
Geografi

nysproglig
gren
2.g 3.g
6
4
0
3
0
4
1
0
0
0

samfundssprog
lig gren
2-g 3-g
3
5 (evt. ty)
0
0
0
0
5
5
3
2

Den naturfaglige gren afviger fra den matematiske-fysiske ved, at hoved
vægten lægges på faget biologi med biokemi, der indføres fra 2.g, samt ved,
at faget geografi fortsætter op i 3.g, sådan som det fremgår af nedenstå
ende skema over timefordelingen for de matematisk-naturvidenskabelige
fag på de to grene:
naturfaglig
matematisk
gren
fysisk gren
2-g 3-g
2-g 3-g
6
Matematik
5
3
3
5
2
2
Fysik
3
0
Geografi
3
2
3
3
7
Biologi
0
3
Den samfunds-matematiske gren har samme timetal i samfundsfag og
geografi som den samfundssproglige. I matematik og fysik har den samme
timetal som den naturfaglige, mens den i faget biologi følger den matema-
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HF er

tisk-fysiske linie. De samfundsfagligel matematiske elever 2 timer færre i
kemi i 2.g i forhold til de to andre matematiske grene.
Efter 1. gymnasieklasse afholdes der studentereksamen i følgende fag:

l.g nysproglig: geografi.
l.
g matematisk: engelsk/tysk.
Efter 2. gymnasieklasse afsluttes følgende fag med studentereksamen:
2.
2.
2.
2.

g
g
g
g

nysproglig: latin, oldtidskundskab, matematik.
samfundssproglig: oldtidskundskab, matematik.
matematisk/fysisk: kemi, oldtidskundskab, geografi.
naturfaglig og 2. g samfundsmatematisk: kemi, oldtidskundska

De øvrige fag afsluttes efter 3. gymnasieklasse.
Det bemærkes dog, at sproglige elever, der har valgt den samfundsfaglige
gren, vil få årskaraktererne fra 1. g i latin og tysk (engelsk) overført som
årskarakterer på det endelige studentereksamensbevis. På den samfunds
sproglige gren afholdes der ikke studentereksamen i disse fag.
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SKOLENÆVNET
I det forløbne skoleår har skolenævnet afholdt 8 møder. På det første
møde i august konstituerede nævnet sig efter valget den 6. maj 1974.
Formanden forblev på posten, og rektor er fortsat sekretær.
Nævnsmøderne har også i år været præget af drøftelserne om udvidelse
af gymnasiet. Efter indstilling fra lærerrådet støttede nævnet ansøgningen
om ydrligere 8 klasseværelser som pavillonbyggeri. Efter mange og lange
diskussioner i Amtet kom der i april 1975 meddelelse om, at projektet
var godkendt og kunne påbegyndes omgående, så de ny lokaler kunne stå
færdig til det nye skoleårs begyndelse. Miljøudvalget under Grindsted
byråd har imidlertid foreløbig rejst indsigelse imod bygning af pavilloner,
idet man herfra ønsker gymnasiet udvidet som oprindelig planlagt med en
fløj mod syd i stil med de nuværende bygninger.
Den 6. november 1974 afholdt skolenævnet et velbesøgt elev/forældre/
lærerarrangement med skoledirektør, folketingsmand Chr. Christensen,
Ringkøbing, som indleder. Oplægget: »Gymnasiets stilling i dagens skole
politik« gav anledning til en god diskussion.
Ved en lille højtidelighed i festsalen afsløredes den 5. december 1974
et maleri, malt af prof. Søren Hjorth Nielsen. Maleriet er skænket af Ny
Carlsbergfondet.
Vi har i det forløbne år ansat 2 nye lærere og skal til det nye skoleårs
begyndelse have yderligere 6 nye lærere.
Det er lykkedes skolenævnet at formå fhv. rektor for Roskilde Universi
tets Center Erling Olsen at komme til Grindsted den 28. august 1975, og
vi håber, at mange vil møde op til dette arrangement. Erling Olsen vil
tale om de videregående uddannelser.
På skolenævnets vegne
Bodil Møller, fmd.

BETINGELSER FOR OPTAGELSE
Optagelse i l.g er betinget af, at vedkommende elev med tilfredsstil
lende resultat har bestået oprykningsprøven fra 2.r, eller realeksamen.

Ansøgning om optagelse i l.g sendes til rektor på det ønskede gymna
sium gennem elevernes hidtidige skole — og foretages på standardise
rede skemaer, på hvilke skolen afgiver en erklæring om elevens egnet
hed for optagelse i gymnasiet. Ansøgningen fremsendes forud for afhol
delsen af oprykningsprøven fra 2.r (evt. realeksamen) og senest 20. marts.
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En elev, der af den hidtidige skole er betegnet som »egnet«, skal i
almindelighed optages i 1. gymnasieklasse. Kun i de tilfælde, hvor en
som »egnet« betegnet elev ved den skriftlige oprykningsprøve fra 2. real
klasse (eller den skriftlige realeksamen) har opnået mindre end 6 i gen
nemsnit af fagkaraktererne i diktat, dansk stil, regning og matematik
eller har fået karakteren 03 eller 00 i et af disse fag, skal han — såfremt
forældrene stadig ønsker ham optaget i 1. gymnasieklasse — underkastes
en optagelsesprøve på den gymnasieskole, hvor optagelse primært søges.
For de elever fra 3. realklasse, der har bortvalgt faget matematik, indgår
den ved oprykningsprøven efter 2. realklasse opnåede karakter i skrift
lig matematik.
En elev, der af den hidtidige skole er betegnet som »måske egnet«, og
som ved den skriftlige oprykningsprøve fra 2. realklasse eller den skrift
lige realeksamen opnår resultater, der som helhed skønnes bedre end sko
lens standpunktbedømmelser i de samme fag i marts, og som ikke i et af
de i stk. 1 nævnte fag har fået karakteren 03 eller 00, optages i alminde
lighed uden yderligere prøve.

En elev, der af den hidtidige skole er betegnet som »måske egnet«, og
som ved den skriftlige oprykningsprøve fra 2. realklasse (den skriftlige
realeksamen) ikke opnår resultater, der som helhed skønnes bedre end
skolens standpunktsbedømmelser i de samme fag i marts, eller som i et
af de i stk. 1 nævnte fag har fået karakteren 03 eller 00, underkastes —
såfremt forældrene stadig ønsker ham optaget i 1. gymnasieklasse — en
optagelsesprøve på den gymnasieskole, hvor optagelse primært søges.

En elev, der af den hidtidige skole er beretegnet som »ikke egnet«,
bør i almindelighed ikke optages i 1. gymnasieklasse. I tilfælde, hvor
eleven ved den skriftlige oprykningsprøve fra 2. realklasse eller den
skriftlige realeksamen har opnået et resultat, der som helhed skønnes væ
sentligt bedre end skolens standpunktsbedømmelser i de samme fag i
marts, kan han — såfremt forældrene stadig ønsker ham optaget i 1.
gymnasieklasse - komme til en optagelsesprøve på den gymnasieskole,
hvor optagelse primært søges.
Den ovenfor nævnte optagelsesprøve afholdes i 1975 på Grindsted Gym
nasium fredag den 20. juni kl. 13,00. Ansøgere til l.g, der indkaldes til
prøven, må være til stede på dette tidspunkt.
Prøven er mundtlig: aspiranter til den matematiske linie prøves i
dansk, matematik og fysik; til den sproglige linie i dansk, engelsk og
tysk.
Ifølge ministeriets bekendtgørelse af 10. juni 1964 skal elever, der
søger optagelse i 1. gymnasieklasse på den sproglige linie underkaste sig
en prøve i latin, almindeligt kaldet »den lille latinprøve«.
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Prøven aflægges normalt ved udgangen af 2. realklasse; til at bestå
prøven kræves mindst karakteren 6.

Elever, der ikke har bestået den lille latinprøve, kan, når de i øvrigt
opfylder betingelserne for optagelse i 1. gymnasieklasse, optages i gym
nasiet på den sproglige linie under forudsætning af, at de består latin
prøven inden udgangen af oktober måned i det skoleår, hvori de er opta
get. Det må meget stærkt tilrådes sådanne elever allerede i sommer
ferien at påbegynde undervisningen i latin; i modsat fald vil arbejds
byrden i de første tre måneder af skoleåret blive for stor. Den særlige
undervisning i latin i perioden august-oktober arrangeres af gymnasiet.

FRANSK ELLER RUSSISK?
Før du begynder i gymnasiet, skal du, hvadenten du søger optagelse i
matematisk eller sproglig retning, vælge mellem undervisning i russisk
eller fransk. Der undervises sideløbende i disse fag, som har lige mange
timer på skemaet. Da det selvsagt er vanskeligt at vælge mellem to ting,
man ikke kender, skal vi her prøve at hjælpe med nogle oplysninger.
Russisk er et ret nyt fag i gymnasiet. Det blev indført i 1963. I dag
undervises der i russisk på ca. halvdelen af landets gymnasieskoler.
Fransk har en længere tradition bag sig, og undervisning i dette fag
gives på alle landets gymnasier.
Fransk sprog og kulturs verdensomspændende betydning behøver næppe
nærmere omtale. Også på en lang række praktiske områder vil man have
stor glæde af kendskab til fransk, som iøvrigt er et godt grundlag, hvis
man senere ønsker at lære spansk, italiensk eller portugisisk.
Russisk spiller som verdenssprog en stadig større rolle i international
politik, inden for teknik og videnskab samt på handelens område. Han
delshøjskolen uddanner korrespondenter med såvel fransk som russisk.
Unge, der vil beskæftige sig med tekniske og naturvidenskabelige fag,
vil have nytte af at kunne læse russiske bøger og tidsskrifter for at kunne
følge med på de felter, hvor russerne er langt fremme.
Inden for matematik-, jura-, historie- og litteraturstudiet samt i næsten
alle liberale erhverv - fx. forlagsvirksomhed, journalistik, radio- og fjern
synsarbejde - er der brug for folk med kendskab til russisk såvel som til
fransk.
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Begge sprog vil sikkert forekomme begynderen fremmedartede, men
krav og metoder er afpasset efter det gældende sprogs særlige vanskelig
heder. Selvom sprogene begge er beslægtede med vort eget, tilhører de
andre sprogfamilier. Fransk er et romansk sprog, mens russisk tilhører
familien af slaviske sprog sammen med fx. polsk, tjekkisk, sorbisk (»joguslavisk«) og ukranisk.
1 gymnasiet lærer man, hvadenten man vælger russisk eller fransk, at
oplæse og oversætte tekster, der ikke er alt for vanskelige. Herudover
dyrkes det talte sprog gennem samtaleøvelser og brug af bånd og plader.
I forbindelse med de læste klassiske og moderne tekster vil vi komme ind
på pågældende landes historie og kultur.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende
dig til undertegnede.
Elin Watts.
Marie-Louise Skinnebach.

Adgang fil HF-kursef
Det eneste formelle krav, HF-eksaminanden skal opfylde, er et alders
krav. Man skal være fyldt 18 år inden den 1. februar i det år, man ind
stiller sig til eksamen.
Principielt gives der adgang gennem en realeksamen eller afsluttende
prøver i »væsentlige fag« i 10. klasse med tilfredsstillende resultat. 10.
klasseprøven skal være med to fremmedsprog og med matematik i samme
omfang som til teknisk forberedelseseksamen. Den, der ønsker fysik som
tilvalgsfag, skal have haft faget, som det kræves til udvidet teknisk for
beredelseseksamen.
Det er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for optagelse at have
enten 10. klasseprøven eller realeksamen. Lovgiverne har lagt megen
vægt på, at den, der ad andre veje har skaffet sig det grundlag, HFkursernes undervisning bygger på, skal have adgang til at deltage i
denne. Nogle år ude i erhvervslivet vil ofte kunne give en modenhed og
evne til selvstændigt arbejde, der kan være lige så værdifuld for HFundervisningen som præsente skolekundskaber.
I færdighedsfagene, matematik og fremmedsprog, samt fysik stilles
der dog krav om ganske bestemte forkundskaber.
I matematik kræves kundskaber, som svarer til kravene ved den almin
delige tekniske forberedelseseksamen eller den statskontrollerede prøve
efter 2. real.
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I engelsk og tysk kræves kundskaber svarende til kravene ved 10.
klasses statskontrollerede prøve eller realeksamen.
I fysik kræves kundskaber svarende til kravene ved udvidet teknisk
forberedelseseksamen eller realeksamen.
HF-kursets rektor træffer afgørelsen af, hvilke elever, der kan optages,
på grundlag af en vurdering af ansøgerens faglige og personlige kvali
fikationer. Ansøgerne vil blive indkaldt til en samtale med rektor og
studievejlederen.

KARAKTERERNE
For HF-kursisternes vedkommende gælder det, at der ikke gives års
karakterer, kun eksamenskarakterer.
Karakterskalaen ser sådan ud:
13: gives for den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation.
11: gives for den udmærkede og selvstændige præstation.
10: gives for den udmærkede, men noget rutineprægede præstation.
9: gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel.
8: gives for den middelgode præstation.
7: gives for den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel.
6: gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende
præstation.
5: gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation.
03: gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende
præstation.
00: gives for den helt uantagelige præstation.
For at bestå FIF- eller studentereksamen kræves, at summen af samt
lige karakterer er mindst 5,5 gange karakterernes antal, og at summen
af de to laveste karakterer plus gennemsnittet af de øvrige karakterer er
mindst 13. Eksamen er kun bestået, hvis disse krav er opfyldt.
For studentereksamens vedkommende gælder denne bestemmelse såvel
årskaraktererne som eksamenskaraktererne.

EVALUERING OG MEDDELELSER TIL HJEMMET
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973
om eksamensordningen og karaktergivningen m. v. ved studentereksamen
og i gymnasiet, § 21 og 22, fastsættes følgende bestemmelser.
1) Når læreren og eleverne en klasse har planlagt arbejdet i et fag for en
vis periode under lærerens ansvar for, at bestemmelserne for faget i
undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 322 af 16. juni 1971 om
undervisningen i gymnasiet og om fordringerne ved og eksamensopgi
velserne til studentereksamen overholdes, skal undervisningen i den
pågældende periode løbende evalueres, så elever og lærer får informa
tion om udbyttet af undervisning og arbejde. Metoder og midler til
evaluering af den enkelte elevs og elevgruppes udbytte af undervisnin
gen må aftales mellem lærer og elever, således at man dels skaffer sig
evalueringsresultater med henblik på den videre tilrettelæggelse af
undervisningen og dels giver læreren mulighed for - for eksempel ved
samtale, iagttagelse og diagnostiske prøver - at skaffe sig indtryk af den
enkelte elevs faglige standpunkt.
2) I hvert af de fag, hvori der til studentereksamen gives årskarakterer,
skal der mindst én gang om året - og kan der, efter lærerrådets beslut
ning, to gange om året - gives meddelelse til hjemmet om elevens stand
punkt. Såfremt eleven er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab gives
meddelelsen dog til eleven selv. Standpunktsmeddelelse skal senest
gives i marts måned og udtrykkes ved en karakter fra den til studenter
eksamen benyttede karakterskala og kan ledsages af et i ord affattet
vidnesbyrd, dersom elevens standpunkt bedømmes til under 6, eller
hvis den betegner en væsentlig nedgang i faget i forhold til den forud
gående bedømmelse af standpunktet. For at sikre ro om den første tids
undervisning i gymnasiet må der i 1. gymnasieklasse ikke afgives stand
punktsbedømmelse inden december. Umiddelbart før der afgives stand
punktsbedømmelse skal elevernes forhold i relation til standpunktet
drøftes på et lærerforsamlingsmøde. Kontakten mellem gymnasieskolen
og hjemmene sikres iøvrigt ved forældremøder med deltagelse af lærere,
elever og disses forældre.

3) Skolen skal føre nøje regnskab over elevens forsømmelser. Dersom en
elevs forsømmelse antager et sådant omfang, at rektor nærer betænke
lighed over for elevens mulighed for fortsat at følge undervisningen,
skal rektor underrette eleven herom. Fortsætter en elevs forsømmelser
herefter, skal rektor skriftligt underrette eleven og forældremyndighed
ens indehaver om, at der kan blive tale om at tage forbehold ved elevens
12

tilmelding til eksamen ved skoleårets slutning. Umiddelbart før ende
lig tilmelding til eksamen den 20. marts drøftes på et lærerforsamlings
møde forholdene for de elever, der har modtaget skriftlig advarsel.
Såfremt lærerforsamlingen finder, at det for en af disse elever i et
eller flere fag på grund af elevens forsømmelser ikke vil blive muligt
at give årskarakter, skal rektor i henhold til § 7 i undervisningsmini
steriets bekendtgørelse af 12. marts 1973 om eksamensordningen m.v.
indsende en erklæring, som giver oplyning om disse forhold, og direk
toratet afgør da, om eleven kan deltage i eksamen ved skoleårets
slutning.

4) Ved skoleårets slutning gives årskarakter i de af klassens fag, hvori
der ved studentereksamen gives årskarakter. Der afholdes en årsprøve
som mindst omfatter samtlige skriftlige fag. Lærerrådet fastsætter ord
ning og omfang af eventuelle mundtlige årsprøver og klassernes arbejde
i tiden efter, at undervisning efter normalt skema er ophørt og indtil
sommerferien. Den skemamæssige tilrettelæggelse foretages af rektor
under hensyntagen til elevers og læreres deltagelse i eksaminer fastsat
af direktoratet.
5) En elev, der ikke har fået direktoratets tilladelse til at deltage i eksa
men efter 1. eller 2. gymnasieklasse, kan ikke fortsætte i næste klasse.
På et lærerforsamlingsmøde ved skoleårets slutning behandles de
øvrige elevers fortsættelse i næste klasse. Dersom der ikke er enighed
om, at en elev bør fortsætte i næste klasse, holdes afstemning herom.
Ved denne afstemning har hver lærer lige så mange stemmer, som
hans/hendes fag har års- og eksamenskarakterer; derudover har lærer
ne i legemsøvelser og musik/formning hver 1 stemme. Hver af de
lærere, der underviser vedkommende elev, fremsætter en motiveret
udtalelse om, hvorvidt eleven i faget er egnet til at fortsætte, og stem
mer foreløbig på dette grundlag for eller imod. Dereter foretages, even
tuelt efter en yderligere drøftelse, en anden og skriftlig afstemning, ved
hvilken den enkelte lærer skal stemme i overensstemmelse med sin op
fattelse af elevens helhedsstandpunkt. I tilfælde af stemmelighed
træffer rektor afgørelsen.

Dersom lærerforsamlingen således vedtager, at en elev ikke bør fort
sætte i næste klasse, drøftes, hvad man vil tilråde eleven. Dette råd
meddeles skriftligt til eleven og forældremyndighedens indehaver, der
derefter træffer afgørelsen af, om eleven skal fortsætte i næste klasse.
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REEKSAMINATION
I henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse af 12. marts 1973
om eksamensordningen m. v. ved studentereksamen og i gymnasiet, § 4,
fastsættes følgende bestemmelser:
1 a En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse har opnået årskarakteren 5 eller derover, og som ved den af
sluttende prøve til studentereksamen i faget ved udgangen af 1. eller
2. gymnasieklasse har fået karakteren 00 eller 03, kan forlange at
blive underkastet ny prøve i faget i august/september.
b En gymnasieelev, der i et fag ved slutningen af 1. eller 2. gymnasie
klasse, hvor undervisningen i faget afsluttes, har fået årskarakteren
00 eller 03, kan, hvis faget ikke er udtaget til prøve til studenter
eksamen, forlange at blive underkastet prøve i faget i august/septem
ber.

2. Rektor skal inden 1. juli meddele direktoratet, hvilke elever der i hen
hold til 1 ønsker sig prøvet i august/september.
3. For en elev, der ønsker sig underkastet ny prøve, er eksamenskarakte
ren den ved reeksaminationen opnåede. For en elev, der i henhold til
1 b ønsker sig prøvet, medtæller prøven i faget blandt de ti prøver,
der kræves aflagt for, at man kan bestå studentereksamen.
4. Elever, der ved sygeeksamen bliver berettiget til den under 1 a nævnte
prøve eller som af sygdom forhindres i at aflægge den prøve i august/
september, som de i henhold til 1 a eller 1 b var berettiget til, kan
underkastes prøve i faget ved den efterfølgende maj/juni eksamens
termin.

FRITAGELSE FOR UNDERVISNINGEN
1. Fritagelse for undervisning i enkelte dage eller timer kan kun ind
rømmes i ganske særlige tilfælde. Anmodning må forelægges rektor
Det sker, at gymnasiet modtager henvendelser fra forældre, der øn
sker en ferie forlænget for deres barn. Sådanne anmodninger kan i
almindelighed ikke efterkommes.
2. Efter en forsømmelse, f. eks. på grund af sygdom, medbringer eleven
på første skoledag seddel fra hjemmet med angivelse af årsagen til
fraværelsen. Elever, der er over 18 år, er selv ansvarlige for deres
sedler.
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3. Elever kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet — for elever, der
er fyldt 18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv — fritages
helt eller delvis for gymnastik for én uge ad gangen, dog højst i 4
sammenhængende uger.

ORIENTERING
vedrørende udlån af Gymnasiets bøger — både
biblioteksbøger og aim. skolebøger
A. Udlån af bøger til enkelte elever.
Lånetiden for bøger, der falder ind under dette punkt, er 3 uger (med
mindre andet bemærkes på lånekortet). Forlængelse af hjemlånet gives
af faglæreren. — Overskrides lånetiden, hjemkaldes bogen af biblioteka
ren ved opslag. Da lånekortet er inddraget, skal bogen afleveres på sko
lens bibliotek i åbningstiden.
NB!
Elever, hvis navne er opslået ang. hjemkaldelse af en bog, skal hen
vende sig til bibliotekaren, hvad enten hjemlånet ønskes forlænget, bogen
er glemt eller lign.
Låneren er erstatningspligtig i tilfælde af misrøgt eller tab af bogen.
Da kun en del af skolens bøger er forsynet med fast lånekort, må føl
gende regler iagttages nøje:

1. Bøger med lomme og hvidt lånekort.
Lånekortets første rubrik udfyldes med datoen for udlånet, liniens
øvrige rubrikker med lånerens navn og klasse. Kartotekskortet anbringes
i kassen for udlånte bøger.
Ved aflevering af bøger med hvidt lånekort slettes lånerens navn og
lånekortet anbringes i lommen bag i bogen.

2. Bøger uden lomme og fast lånekort.
De gule engangs-lånekort udfyldes omhyggeligt efter påskriften.
Ved aflevering af bøger udlånt på gult kort kasseres lånekortet.

B. Udlån af bøger til hele klassen.

Ved sådanne udlån benyttes rødt lånekort. Kortets hoved udfyldes med
bogens titel, klassens betegnelse, den ønskede hjemkaldelsesdato samt den
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udlånende lærers initialer og datoen for udlånet. I kortets første rubrik
række anføres nummeret på hver af de udlånte eksemplarer. Efter udle
vering af bogen går kortet rundt, og eleverne anfører deres navn ud for
det nummer, den modtagne bog har. •— Kortet anbringes derpå i karto
tekskassen.

NB. 1. Bøger, udlånt på rødt kort, skal så vidt muligt hjemkaldes af
den lærer, der har udlånt bogen.
2. Ligesom eleverne ved udleveringen skal læreren ved indleveringen
af bogen sikre sig, at bogen er i forsvarlig stand (dvs. uden tilskrifter, og
hel). Bøger, der skal anvendes til eksamen, hjemkaldes i juni måned af
boginspektor. Røde kort for bøger, der skal hjemkaldes efter eksamen,
indsamles på boginspektors foranstaltning ved læseferiens begyndelse.
Eventuelt defekte bøger afleveres (til boginspektor) til reparation eller
fornyelse. I tilfælde af misrøgt og tab af bogen er låneren erstatnings
pligtig.
Bøger udlånt på røde kort skal af eleverne forsynes med bind og navn
på smudstitelbladet.

UNDERVISNINGEN
Rektor: Engelsk: la.
Gymnastiklærerinde Bodil Agersnap: Pigegymnastik: 3ay, 3bx, 2ax, 2by,
lax, Ib, ly, Iq, Ir.
Overlærer A. Rostgaard Andersen: Formning: 2pq, lp, Ig, Ir.
Lektor B. Paulli Andersen: Engelsk: 3a, 2abcS, lb. Fransk: 3b, 2a.
Gymnastiklærerinde Else Bertelsen: Pigegymnastik: 2cz, Icz, lp.
Adjunkt Henrik Bonnesen: Matematik: 3zF, 2xF, Iq. Fysik: 3xF, 3xN.
Adjunkt Klaus Brorholt: Samfundsfag: 2abcS, 2xyzS, lp, lq, Ir, 2PQ.
Adjnkt D. Clayre: Biologi: 3b, 3xN, 2xN, lp, lq, 2PQ.
Adjunkt Børge Ebbesen: Tysk: 3b, 2bNabcS, la, Ix. Fransk: 3a.
Fil. mag. Hans Gahlin: Fransk: 3x, 2b, 2c, 2x, 2y, 2z, la.
Studielektor Knud Hansen: Latin: 2acN, 2bN, la, lb, 1c. Oldtidskundskab:
2a, 2b.
Adjunkt Preben Flansen: Dansk: 3z, la, lp.
Adjunkt Søren Hansen: Musik: 3a, 2xy, la, 1c, Ix, Ipq, Ir. Tysk: lp, lq,
Ir.
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Adjunkt Ilse Haugaard: Matematik: 3yzN„ 3xN, 2b, lx, 2PQ.
Adjunkt Hans Hostrup: Fysik: 3yF, 2xNxyS, ly, 2PQ. Kemi: 2yzN, 2yzF,
lyGymnastiklærer Åge Iversen: Drengegymnastik: alle klasser.
Gymnasieoverlærer Ruth Jensen: Dansk: 2p, 2q, lq, Ir.
Adjunkt Erik Jørgensen: Religion: 3a, 3b, 3x, 3y, 2a, 2b. Historie: 2a, 2b,
la, lp. Oldtidskundskab: la, 1c, lx, ly.
Adjunkt Poul Køppen: Historie: 3b, 3z, 2c, 2z, lz. Oldtidskundskab: 2c,
2y, 2z, lb.
Adjunkt Anne Grethe Grove: Biologi: 3yzN, 3a, 3xzF, 3yF, 2yzN, lr.
Cand phil. Margrethe Lundorf: Tysk: 1c, 2PQ.
Adjunkt Willi Matthies: Geografi: 2xyzS, 2yzF, la, lb, 1c, 2q, lq, lr.
Adjunkt Knud Mogensen: Dansk: 3b, 2b, 2x, 2y, 2z. Kemi: 2xyzS, lz.
Gymnasieoverlærer Otto Mortensen: Historie: 2p, 2q, lq, lr. Musik: ly,
lz, 2a, 2z, 2PQ.
Adjunkt Birgit Huus Nielsen: Matematik: 3yF, la, lb, ly, 2q.
Adjunkt F. Lunde Nielsen: Fysik: 3zF, 2xF, lz. Matematik: 2c, lz, 2p.
Adjunkt Hans Aagaard Pedersen: Matematik: 3xF, 2yzN, 2a. Fysik: 2yzF,
2yzN.
Adjunkt Marie Louise Skinnebach: Fransk: lb, 1c, lx Formning: 3a, 3b,
3x, 3y, 3z, 2a, 2PQ.
Cand mag. Randi Stendevad: Engelsk: ly, 2pq, lp, lr.
Lektor Tom Stubdrup: Fransk: 3y, 3z, ly, lz, 1PQR. Religion: 3z, 2c, 2x,
2y, 2z.
Adjunkt Jens Dybro Sørensen: Dansk: 3x, 3y, 2c, lx, ly, lz.
Lektor Henry Toft: Tysk: 3a, 2acN, lb .Engelsk: 1QR.
Studielektor Poul Toft: Matematik: 2yzF, 1c, lr. Fysik: 3yzN.
Adjunkt Elin Watts: Engelsk: 2bN, 2Q. Russisk: 3ax, 2ax, lax.
Adjunkt Jeremy Watts: Engelsk: 3b, lz, 2P, lq.
Lektor Børge Volj: Kemi: 2xFN, lx. Fysik: lx, 1PQR. Matematik: 2xN,
2xyzS.
Lektor Elisabeth Ørsnes: Engelsk: 2acN, 1c, lx, 1P.
Lektor Ove Ørsnes: Geografi: 3yzN, 3xN, 2abcS, 2xyzN, lp, 2p.
Adjunkt Jens Åkrog: Dansk: 3a, 2a, lb, 1c. Oldtidskundskab: 2x.
VIKARER:

I skoleårets løb har følgende vikarieret:
Cand. mag. Jytte Dickinson (engelsk).
Sognepræst Bodil Tybjerg Smidt (latin).
Musikstuderende Søren Hansen (musik).
Cand. phil. Birthe Rasmussen (fransk, formning).
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SÆRLIGE HVERV
Lektor Ove Ørsnes var rektors stedfortræder. Lektor Poul Toft var skrift
lig inspektor. Adjunkt Poul Koppen var boginspektor og bibliotekar. Ad
junkt Hans Aagard Pedersen var indvendig inspektor. - Tilsynet med
samlingerne i fysik, kemi, biologi og geografi forestodes af faglærere.
Gymnasiets sekretær er fr. E. Munch.
Duplikering: fr. E. Bertelsen.
HF-studievejleder: adjunkt Preben Hansen.
Erhvervsvejledere: adjunkt Preben Hansen og Willi Matthies.
Skolens pedel er Jacob Jacobsen.

SKOLENS FORMNINGSLÆRER
siden dens start i 1961, Carner Bentzon, forlader Grindsted Gymnasium
ved udgangen af dette skoleår. Det er hans fortjeneste, at formning og
kunstforståelse fik en så fornem placering på fagplanen. Tak for alle de
mange gode år til gavn for Grindsted Gymnasium.
Fr. Frederiksen.

LÆRERKANDIDATER
Cand. scient. Jørgen Hansen i mat./fys. hos adjunkterne H. Bonnesen, F.
Lunde Nielsen og Hans Aagard Pedersen.
Cand. scient Poul Erik Andersen i mat./fys. hos adjunkterne Birgit Huss
Nielsen, Hans Aagaard Pedersen og Børge Volf.
Cand. mag. Arne Jensen i hi./russ. hos adjunkterne Ole Gram, Poul Kop
pen og Elin Watts.

LÆRERNES ADRESSER
Gymnastiklærerinde Bodil Agersnap, Varde Landevej 73, 7200 Grindsted,
(330067).
Overlærer A. Rostgaard Andersen, Skolegade 9, 7200 Grindsted 321347).
Lektor B. Paulli Andersen, Rødegård, 7250 Hejnsvig (335387).
Gymnastiklærer Else Bertelsen, Ahornvej 2, 7200 Grindsted (321292).
Adjunkt Henrik Bonnesen, Åmosevej 8, 7200 Grindsted (320776).
Adjunkt Klaus Brorholt, Fuglsøvej 4, 7200 Grindsted (322775).
Adjunkt David Clayre, Danmarksvej 22, 7200 Grindsted (321287).
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Adjunkt Børge Ebbesen, Lupinvænget 31, 7200 Grindsted (320723).
Rektor Fr. Frederiksen, Morsbølvej 18, 7200 Grindsted (320946).
Fil. mag. Hans Gahlin, Grønningen 11, 2v, 7200 Grindsted.
Adjunkt Ole Gram, Fitting, 6623 Vorbasse (333372).
Adjunkt Anne Grethe Grove, Tingparken 26, 7200 Grindsted.
Studielektor Knud Hansen, Danmarksvej 13, 7200 Grindsted (321140).
Adjunkt Preben Hansen, Færøvej 3, 7200 Grindsted (320656).
Adjunkt Søren Hansen, Morsbølvej 66, 7200 Grindsted (320657).
Adjunkt Ilse Haugård, Nyvej 11, 7250 Hejnsvig (335058).
Adjunkt Hans Hostrup, Mandøvej 20, 7200 Grindsted (322101).
Gymnastiklærer Åge Iversen, Lupinvænget 6, 7200 Grindsted (320928).
Gymnasieoverlærer Ruth Jensen, Østre Allé 13, 6823 Ansager (297156).
Adjunkt Erik Jørgensen, Mossøvej 10, 7200 Grindsted.
Adjunkt Poul Køppen, Rødsøvej 2, 7200 Grindsted (322010).
Cand phil. Margrethe Lundorf, Præstevænget 1, 7250 Hejnsvig (335246).
Adjunkt Willi Matthies, Havrevænget 17, 7200 Grindsted (322773).
Adjunkt Knud Mogensen, Gribsøvej 12, 7200 Grindsted (322734).
Gymnasieoverlærer Otto Mortensen, Vestergård, Bindeballe, 7183 Randbøl
(883456).
Adjunkt Birgit Huss Nielsen, Sjælsøvej 10, Grindsted (320296).
Adjunkt Finn Lunde Nielsen, Sjælsøvej 10, 7200 Grindsted (320296).
Adjunkt Hans Aagaard Pedersen, Åmosevej 6, 7200 Grindsted (321896).
Adjunkt Marie Louise Skinnebach. Klosterhedevej 23, 7200 Grindsted
(322740).
Cand. mag. Randi Stendevad, Krogagervej 26, 7200 Grindsted (320440).
Lektor Tom Stubdrup, Birkevangen 2, 7200 Grindsted (320784).
Adjunkt Jens Dybro Sørensen, Præstevænget 1, 7250 Hejnsvig (335246).
Lektor Henry Toft, Brinken 8, 7200 Grindsted (321730).
Studielektor Poul Toft, Brombærvej 7, 7200 Grindsted (320745).
Adjunkt Elin Watts, Nebel, 6623 Vorbasse (333089).
Adjunkt Jeremy Watts, Nebel, 6623 Vorbasse (333089).
Lektor Børge Volf, Østerbrogade 14, 7200 Grindsted (321012).
Lektor Elisabeth Ørsnes, Elmevangen 13, 7200 Grindsted (320848).
Lektor Ove Ørsnes, Elmevangen 13, 7200 Grindsted (320848).
Adjunkt Jens Åkrog, Morsbølvej 20, 7200 Grindsted.

★
Sekretær fr. E. Munch, Brinken 11, 7200 Grindsted (320522).
Pedel J. Jacobsen, Krogen 12, 7200 Grindsted (efter 18,00: 320772).
Lærerværelset (321013).
Elevtelefon (321574).
Gymnastiksale (321554).
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ELEVERNE
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la.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ballin, Torben Bjarke
Christoffersen, Jørgen
Ernst, Charlotte
Granlund, Birgitte Møller
Gregersen, Iris Horsted
Hulsrøj, Helle Kjær
Jensen, Ketty Simmelsgård
Jørgensen, Else Birgitte
Madsen, Karin Elsebeth
Nielsen, Bente Guldborg
Pedersen, Ane Hoff
Pedersen, Bente Faurby
Petersen, Caja Bøtker
Sass-Nielsen, Birgit Guld
Stavnsbo, Bo
Sørensen, Dorte
Vadsholt, Jens Sig

Ib.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Callesen, Conny
Christensen, Marianne Lindgren
Eskildsen, Astrid Krogsgaard
Hansen, Anette Yan
Henningsen, Hanne Møller
Jensen, Gerda Merete
Knudsen, Hanne Kirstine
Korsholm, Hanne Grove
Kristensen, Susanne Puggaard
Ladekjær, Astrid Saaby
Lauridsen, Elisabeth Majland
Nielsen, Birthe Worning
Nielsen, Hanne
Nissen, Bente
Pedersen, Helle Baun
Pedersen, Inger Marie Stokholm
Smith, Karen
Spliid-Olsen, Iris Marianne Naomi

1c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Andersen, Kirsten
Bertelsen, Tage
Bruun, Susan
Duus, Hanne
Gustenhoff, Gitte
Hansen, Marianne Aamand
Kristensen, Johannes Skødebjerg
Kruse, Merry Hvass

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kåberbøl, Lene Karla
Madsen, Sigrid Dahl
Munch, Gitte
Møller, Bent Krarup
Møller, Lars
Nielsen, Peter Søndergaard
Nissen, Bente Rostgaard
von Qualen, Lisbeth
Rasmussen, Marianne
Tønning, Bente

Ix.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bertelsen, Kirsten Birkegaard
Birger, Paul Albeck
Bjerrum, Hanne Schmidt
Brockdorff, Carl Orloff
Hansen, Ole Faurby
Hansen, Tommy Lund
Flansen, Torben Schaldemose
Haahr, Elisabeth
Jørgensen, Anna Kirstine Foged
Jørgensen, Karen
Jørgensen, Peer Eg
Kjeldsen, Grete Feldbech
Madsen, Klaus Andrup
Mikkelsen, Nancy Thane
Mortensen, Mogens Kruse
Nielsen, Arne
Nielsen, Niels Nørgård
Nørlinger, Peter
Osmundsen, Jens Henrik
Pedersen, Jan Kristian Tveen
Poulsen, John Wittendorff
Sørensen, Joan Lysholt
Sørensen, Ove Frost
Sørensen, Per Agerbæk
Torp, Hans Kristian
Øllgaard, Hans Cramer Olesen

iy1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Andreasen, Andreas Dalgas
Eriksen, Sidsel
Hviid, Connie Knudsen
Høhrmann, Henrik Jensen
Ipsen, Thomas
Jensen, Niels Agner
Knudsen, Erik Morten
Kristensen, Henrik
Kristensen, Ole Krongaard
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kristensen, Søren Jul
Larsen, Solveig Brixen
Madsen, Elsebeth
Mahler, Sonja
Nielsen, Annc-Marie Skov
Nielsen, Jørgen Mølgård
Nielsen, Pia Arensdorff
Overgaard, Hanne
Pedersen, Marie Kirstine
Pedersen, Søren Brinch
Petersen, Ingrid
Rubinke, Per
Skov, Mette
Sørensen, Gunnar Søndergård
Sørensen, Per Herlev
Thomsen, Kristian

Iz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Andersen, Carsten Skibsted
Andersen, Kirsten Bak
Bjerreskov, Knud
Christiansen, Henning
Damgaard, Lene Irene
Eugster, Maria Pia
Hansen, Ebbe Teglgård
Hansen, Ervin
Hansen, Sanne Fuglsang
Hansen, Søren Kvorning
Hasle, Per Henrik Schnell
Holm, Erik Jæger
Ishøy, Claus Kaas
Jensen, Erik Aagaard
Lauridsen, Annette Ernst
Mortensen, Knud Lund
Mundbjerg, Hanne
Nielsen, Vibeke
Pedersen, Hans Miiller
Pedersen, Karen Marie
Skov-Carlscn, Lars
Solgaard-Nielsen, Niels Rune
Sørensen, Jørn Vinther
Sørensen, Poul Kaas
Therkelsen, Flemming
Thomsen, Kirsten

2a.
1.
2.
3.
4.
5.

Andersen, Jonna Krath
Andersen, Stephen Paulli
Bertelsen, Marit Burchall
Blenstrup, Annie Hvoldal
Boysen, Anette

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Granhøj, Niels Christian Sikjær
Hansen, Hanne Lise
Hørlyck, Ove
Jensen, Gunni Erving
Jensen, Karen Roed
Nielsen, Anette Broberg
Nielsen, Birgitte Bach
Nielsen, Merete
Pedersen, Margit Nissen
Risager, Hanne Aalling
Schelde, Herluf
Schriver, Palle Kirk
Smidt, Helle Thygesen
Thomasen, Lene Østergård
Vester, Hanne

2b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Clayre, Astrid
Damgaard, Jette Bruun
Dreesen, Uffe
Hansen, Conny Schaldemose
Haahr, Jytte-Maria
Jacobsen, Marie Heesgård
Jensen, Egon
Johnsen, Dorrit
Madsen, Stig Albert Folden
Pallesen, Elisabeth Thirsgård
Pallesen, Hanne Elsebeth Juul
Pedersen, Eva Holm
Pedersen, Kirsten Skyggebjerg
Storgaard, Claus Burmeister
Sørensen, Birte
Sørensen, Sonja Rygård
Thuesen, Inge Birgit
Aagaard, Lise Annette

2c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Christensen, Bent Erik
Christiansen, Anne Marie
Drivsholm, Nina Schelbeck
Hansen, Frede Godsk
Hansen, Jens Jørgen Brinch
Jensen, Jan Abildtrup
Jensen, Karen Brix
Johansen, Bjarne Sparvath
Krarup, Mogens
Lauridsen, Elin Bente
Madsen, Lone Odderskjær
Madsen, Rigmor Lindholt
Mogensen, Henny Martha
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14.
15.
16.
17.

Olsen, Lissi
Pedersen, Bente
Rasmussen, Nora Mai-Britt
Ruskjær, Solvejg

2x.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Andersen, Jørn
Andersen, Torben Gustav
Dahlmann, Jesper
Holm, Lisbeth
Holm-Andersen, Lars Bo
Jakobsen, Svend Kristian
Jensen, Ejler Kærvang
Jeppesen, Uffe Raaby
Jørgensen, Vitha
Knutzen, Finn Aage
Kristensen, Bent
Kristensen, Susanne Nørskov
Kristensen, Torsten
Mikkelsen, Tove Bothilde
Nielsen, Ruth
Oxlund, Jens Christian
Pedersen, Dorit Holmgård
Pedersen, Peder Folke
Platz, Søren Møller
Sommer, Lars
Stæhr, Jette
Vestergård, Jørgen

2y.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bach, Bodil Kathrine
Christensen, Ole Stengård
Jensen, Anders Hess
Jessen, Jes Nørgaard
Johansen, Erik Ørnsbjerg
Knudsen, Lene Kjerstine
Kristiansen, Anni Overgaard
Lerjemar, Lars Henrik
Ludvigsen, Per
Munk-Andersen, Egon Stræde
Nielsen, Bente Falk
Nielsen, Bjarne Jan Høgh
Nielsen, Per Tranekær
Norby, Vibeke Merete
Olesen, Arne Vestergård
Pedersen, Anne Grethe Bach
Pedersen, Tove
Petersen, Ole Haslet Gyldenvang
Rahbek, Inger
Svendsen, Bjarne
Thomsen, Peter Juhl
Waldemar, Gunhild

2z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Andersen, Lis Bach
Davidsen, Lone Trip
Geil, Kristian
Gregersen, Niels Krukov
Hansen, Knud Bindesbøl
Hansen, William
Jensen, Jens Ole
Jensen, Lars
Jensen, Leo Fyhring
Kaspersen, John Lindholm
Knudsen, Anders Christian Hauge Krog
Knudsen, Ole
Larsen, Conny Elisabeth
Laursen, Lisbeth Ohm
Nielsen, Jens Bak
Nielsen, Kirsten
Nielsen, Marianne
Nissen, Nancy
Olesen, Berit Vestergård
Pedersen, Eva Skov
Pedersen, Stig Eggert
Pedersen, Troels Karslund
Petersen, Birgit
Poulsen, Jens Riis Bcierholm
Schultz, Anne Grethe
Skrydstrup, Kaj Iversen
Svinkløv, Bo

3a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Brandt-Christensen, Vicki
Brock, Vibeke
Eriksen, Mette
Eskildsen, Bente Damgård
Hald, Tove
Iversen, Margit
Knudsen, Aase
Kristensen, Bodil Dejbjerg
Kristensen, Tove
Madsen, Jonna Kirstine
Madsen, Torben
Modvig, Birte
Nielsen, Gitte Rahbek
Poulsen, Hanne
Poulsen, Lene
Sørensen, Lisbeth
Thovtrup, Eva Elisabeth
Wendelboe-Larsen, Pernille Aase
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3b.
1. Christensen, Ellen Ladekjær
2. Christensen, Gitte
3. Damholt, Elin
4. Frandsen, Jette
5. Frøkiær, Joan
6. Jensen, Gitte Mette
7. Larsen, Tove Elizabeth Dyhr
8. Madsen, Charlotte Marianne
9. Nielsen, Joan Marie
10. Petersen, Lene
11. Poulsen, Ingelise Rigmor Sondergaard
12. von Qualen, Birgit
13. Schmidt, Annette
14. Sørensen, Kirsten Vinther
15. Vemmelund, Linda Kirstine

3x.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Andersen, Ann
Anderson, FIcnrik
Andersen, Mads Friis
Frederiksen, Niels Büchler
Hansen, Karl Jørgen Søvsø
Hansen, Margit Kruse
Jensen, Huno
Jensen, Jens Møller
Jensen, Lars Frost
Jørgensen, Mogens
Kristensen, Karin Benthin
Larsen, Hanne
Licht, Dorte Merete
Lykkegård, Steen
Malmberg, Dion K.
Mortensen, Inge Benedikte
Møller, Mogens Michael
Nielsen, Solveig Hauge
Pedersen, Peter Hjort
Schrøder, Kirsten
Sørensen, Jens Flø
Sørensen, Søren Flø
Thomsen, Ulla Hedvig

3y.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andersen, Jens Grønbjerg
Bundgaard, Carsten
Christensen, Karsten
Damgaard, Brian
Jacobsen, Anna-Liisa
Jensen, Villy Søgård

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Jørgensen, Laust Ingolf
Kjærgård, Karen-Marie
Kjærsgaard, Jakob
Knudsen, Mogens Hessellund
Kristensen, Billy Gade
Kyster, Arne Hansen
Lauridsen, Bente Kirstine
Madsen, Bent
Nielsen, Niels Peder
Pallesen, Henrik Benno Rudolf
Pedersen, John Hougård
Regel, Ib Warming
Skygebjerg, Kirsten Agnete
Sondergaard, Peder
Toft, Teddy

3z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Anthonsen, Kirsten
Broch, Meta Vestergård
Clement, Ann-Birgitte
Emborg, Inge Vinni
Hansen, Bjarne Bach
Jensen, Gunnar Birkelund
Jensen, Lilly
Knudsen, Irene Elkjær
Knudsen, Niels Anton Hauge Krog
Knudsen, Rita
Kaae, Dorte
Lauridsen, Gunhild
Madsen, Allan Raundal
Madsen, Jens Ole
Madsen, Lis Urup
Mortensen, Erling Kruse
Thomsen, Claus
Vadsholt, Jan Sig
Vinding, Bodil
Wirring-Madsen, Charlotte

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Busk, Helge Andreas
Carstens, Willy
Christensen, Conny
Christensen, Ole Steen
Christiansen, Kirsten
Fåborg, Erik Peder
Hansen, Inger Marie
Hansen, Orla Raun
Hansen, Sigurd
Jensen, Grethe
Jørgensen, Hanne
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Jørgensen, Helle
Lange, Else Gunderlund
Laursen, Helle
Laursen, Ruth Vangsø
Laursen, Svend Åge
Madsen, Hanne Merete
Madsen, Lis
Mikkelsen, Jørgen Kristian
Pallesen, Karsten Nørregård
Pedersen, Kirsten Frank
Pedersen, Kristian la Cour
Petersen, Torben Jens Steendorph
Sjørring, Conny Anette
Sørensen, Birgit
Thomassen, Ove

lq.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Andersen, Birthe
Christensen, Mogens Hedengran
Gormsen, Palle
Gaardsvig, John Bo
Hansen, Henrik Yan
Hansen, Lars Friis
Jensen, Helge
Jørgensen, Agnes
Jørgensen, Dorthe
Kristensen, Frits
Madsen, Jytte Emilie Nyborg
Madsen, Vibeke Vedel
Nielsen Eva
Nielsen, Inge Rahbek
Nielsen, Kjeld Høgsvig
Nielsen, Margit
Nielsen, Ulla Lene
Platz, Hans Erik
Redder, Hakon Møller Bjerring
Risvig, Bente
Rotne, Thomas Laust
Sørensen, Karen Marie
Thomsen, Thomas
Thyrsting, Jørgen
Vium-Kristensen, Rolf
Volf, Nina

Ir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andreasen, Grete Søndergaard
Baisner, Kirsten
Bertelsen, Dorrit
Enevoldsen, Kurt
Fibæk, Susanne
Frandsen, Mette Philbert

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Friis, Jytte
Hansen, Elisabeth Poulsen
Helms, Niels Henrik
Hvillum, Susanna
Højgaard-Hansen, Susanne
Jensen, Marianne Møller
Josefsen, Dagmar
Jørgensen, Leo
Jørgensen, Søren Eg
Kristensen, Steffen Dall
Laursen, Johnnie Bøtker
Nielsen, Bent Olav Mølby
Nielsen, Eva
Nielsen, Knud Hedeager
Pedersen, Lars Schäfer
Plauborg, Else
Størling, Peter
Sørensen, Inge Filtenborg
Sørensen, Jan Edvard
Uhd, Aase-Marie Gejl
Winther, Dorrit

2q.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Andersen, Inge-Marie
Andersen, Hans Ørum
Arvad, Anne-Lise
Bendixen, Alice
Bessmann, Annette
Birk, Arne Bengaard
Boisen, Hanne
Christiansen, Anna Marie
Hansen, Niels Jørgen Kongsgaard
Horsted, Karin Kristine
Jensen, Kurt Brath
Jørgensen, Inge-Lise Lyngbye
Karstoft, Gertrud Agathe
Kristensen, Susanne Britta
Larsen, Poul-Henning Bøgh
Madsen, Lilian
Mathiesen, Peder
Mundbjerg, Birthe
Nielsen, Ole
Nissen, Herdis
Ottesen, Birgitte
Pedersen, Nanna Merete Svends
Plauborg, Inger
Sørensen, Birthe Frost
Sørensen, Frank Leif Burkal
Østergård, Bodil Teilmann
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2q.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Andreasen, Jenny
Christensen, Anne Marie
Engebjerg, Jens Ole
Hansen, Per Faurby
Iversen, Susanne
Jacobsen, Andrew Neil
Jensen, Anette Nygaard
Jensen, Anna Grethe
Jensen, Jens Erik Ellegård
Jørgensen, Inge Østergaard
Knudsen, Hanne Bøttker
Mehlsen, Kim
Mortensen, Rolf Lennart
Mortensen, Vivian Linea
Nielsen, Birthe
Nielsen, Poul
Nissen, Henrik
Pedersen, Ida Lykke Kjær
Petersen, Elisabeth Baagøe
Rasmussen, Per René
Riis, Anna
Rudbeck, Lisbet Friis
Svendsen, Bodil
Thomsen, Anna-Lise Høj
Thomsen, Benny Thorvald
Øster, Jens
Østergård, Kristian

SAMARBEJDSUDVALGET
1 skoleåret 1974-75 havde samarbejdsudvalget følgende sammensætning:
Poul Henning Bøgh Larsen, 2 HF, Inge Emborg, 3z, Gunhild Waldemar,
2y, Lissi Olsen, 2c, adjunkt Hans Aagaard Pedersen, adjunkt Knud Mogen
sen, lektor Paulli Andersen, adjunkt Poul Koppen, rektor Fr. Frederiksen,
(fmd).
Der har i det forløbne skoleår været afholdt 10 møder. Udvalget hatisær beskæftiget sig med arrangementet af fællestimerne. Et underudvalg
var festudvalg forud for forårsfesten, der afvikledes den 18. april med
deltagelse af 525 forældre, kolleger og elever. Under instruktion af adjunkt
Jens Dybro Sørensen opførtes som skolekomedie Samuel Beckett: »Spil«.
Samarbejdsudvalget har udtalt sig om skolens budgetforslag for året
1975-76. Efter diskussion enedes samarbejdsudvalget om at indstille til
lærerrådet, at de mundtlige årsprøver for 1. og 2.g skulle foregå med så
meget hensyn til elevernes fagønsker som muligt. Denne indstilling bifaldt
lærerrådet. Antallet af eksamensfag blev 3. Heri indregnet de af ministe
riet fastsatte fag.
Også i spørgsmålet om bygningen af nye pavilloner havde samarbejds
udvalget adskillige overvejelser. Forslag til abonnement på aviser og tids
skrifter resulterede i indstilling til lærerrådet. Indstillingen blev fulgt.
Fr. Frederiksen.

LÆRERRÅDET
Lærerrådet består af rektor, alle fastansatte lærere og visse vikarer.
Lærerrådet har i det forløbne år skiftet formand, idet Lunde Nielsen,
der har været formand siden 1969, ønskede at trække sig tilbage.
En af de vigtigste sager, der stadig står på Lærerrådets dagsorden, er
planerne om en udvidelse af gymnasiet. Lærerrådets byggeudvalg har i
1974/75 arbejdet videre med disse planer, og det foreløbige resultat er, at
amtsrådet i maj 1975 besluttede, at der skal bygges en pavillon med 8
klasseværelser ved gymnasiet.
Under Lærerrådet har der desuden været nedsat et ekskursionsudvalg,
der har sørget for koordineringen af ekskursionerne og udarbejdet forslag
til fordeling af ekskursionsmidlerne.
Årsprøveudvalget, der bestod af 3 elever og 3 lærere, fremlagde forskel
lige planer for arbejdet i eksamensterminen maj-juni. Resultatet af drøftel
serne i Lærerrådet blev, at eleverne i 1. og 2.g skal op i 3 fag (incl. studen
tereksamensfagene), og at eleverne selv måtte vælge dissse fag.
Poul Koppen.
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FÆLLESTIMER
25. november: Pianistinden Anna Puchej giver koncert.
28. november: Ole Grünbaum om Gurureligionen.
3. december: Jazzkoncert. (Jazzkredsen v/ Arnvig Meyer).
13. december: Vestjysk kammerensemble.
7. januar: »Den vilde dreng« i biografen (2 forestillinger).
23. januar: Rimfaxe med »Nordens nat«.
19. februar: Guitaristen Stephen Grossman.
10. marts: Diskussion om atomkraft mellem informationschef Peter Tscherning-Møller og dyrlæge O. Knudsen.

SKOLENS DAGBOG
1974
12. august: Skolen starter. Introduktionsarrangement for de nye 1. klasser.
2. september: 3b på biologisk excursion med adjunkt D. Clayre.
2. september: Ved Teater- og Musikforeningens foranstaltning optræden
i festsalen af et jugoslavisk danse- og sangkor.
3. september: 3xN på biologisk excursion med adjunkt D. Clayre.
5. september: Falck instruerer i brug af slukningsmateriel.
10. september: Ib og 1c på geografisk excursion med adjunkt Willi
Matthies.
12. september: 2xN på biologisk excursion med adjunkt D. Clavre.
12. september: 2xF på geografisk excursion med lektor O. Ørsnes.
18. september: 2xyzN på geografisk excursion med lektor O. Ørsnes.
19. september: Regionsstævne i Esbjerg.
20. september: 2yzN på biologisk excursion med adjunkt Anne Grethe
Grove.
24. september: Boldstævne i Esbjerg.
30. september-4. oktober: Adjunkt J. Dybro Sørensen og 3x på excursion
til Prag.
4.-5. oktober: la på geografisk excursion med adjunkt Willi Matthies.
24.-31. oktober: Adjunkt Ole Gram og 3y p åexcursion til Warschawa.
6. november: Folketingsmand, skoledirektør Christian Christensen taler
ved et skolenævnsarrangement i festsalen.
12. november: Militærorientering.
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5. december: Ny Carlsbergfondets gave, et stort maleri af professor
Søren Hjorth Nielsen, afsløres af kunstneren selv i festsalen. Skole
nævnet var vært for arrangementet.
9. december: 3yF på biologisk excursion med adjunkt Anne Grethe
Grove.
12. december: 3a på biologisk excursion med adjunkt Anne Grethe Grove.
14. december: Volly-ballstævne i Give.
15. -23. december: 3a og 3b på excursion til London med lektor Paulli
Andersen og adjunkt J. Watts.
16. december: 3xN på biologisk excursion med adjunkt D. Clayre.
16. december: 3xzF på biologisk excursion med adjunkt Anne Grethe
Grove.
20. december: Juleafslutning.

1975
25. januar: Volley-ballstævne i Silkeborg.
28. januar: Professor Knud Schibsbye holder en forelæsning for sine
gamle elever blandt engelskkollegerne.
30. januar: Orientering om Ig.
18. februar: Trafikmøde på biblioteket mellem rutebilejere og embedsmænd fra undervisnings- og kulturudvalget.
21. februar: Volley-ballstævne i Viborg.
25. februar: Studieorientering for 2g, 3g og HF.
4. marts: Volley-ballstævne i Års.
5. marts: Orienteringsmøde for kommende HF-elever.
10.—11. april: 2yzF på geografisk excursion med adjunkt Willi Matthies.
18. april: Forårsfest.
19. april: Volley-ballstævne i Jelling.
22. april: 2xyzN på geografisk excursion med lektor Ove Ørsnes.
24. april Huefest.
7. maj: Fodboldkamp mod Herning Gymnasium.
13. maj: Fodboldkamp mod V.G.T.
20. juni: Årsafslutning og optagelsesprøve til Ig.
21. juni: Amtsudvalgsmøde vedr. fordelingen af elever til Ig i Ribe Amt.
Enkelte klasser har i skoleårets løb besøgt Grindstedværket, mejeriet og
rensningsanlæget.
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FORÅRSKONCERTEN
Tirsdag den 8. april dannede gymnasiets festsal rammen om den traditio
nelle forårskoncert, hvor vi kunne glæde os over en fyldt sal og et oplagt
publikum. Koncerten er baseret på årets arbejde med musik og sang, hvor
koret har været det bærende element, men også de dygtige solister, både
vokale og instrumentale, fortjener en tak for deres indsats.
I det forløbne skoleår deltog koret i en landskonkurrence, arrangeret af
Danmarks radio, hvor vi opnåede at komme i finalen, der transmitteredes
palmesøndag. En særlig tak til min dygtige medhjælper Søren Hansen,
Billund, for godt samarbejde.
I øvrigt har vi haft den glæde at modtage invitation fra Vejen Kunst
forening og Skibelund Efterskole, hvor vi retter en tak til arrangørerne for
disse to aftener, ligesom vi siger tak for en opfordring til at virke ved en
fællestime på Vestre Skole den 22. april.
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Arbejdet med musik og sang uden for skoletiden er naturligvis frivillig,
og jeg har glædet mig over den store tilslutning og levende interesse fra
elevernes side. Som et led i arbejdet er indgået nogle aftenarrangementer
på gymnasiet, og i den anledning rettes en tak til rektor Frederiksen for
venlig forståelse for betydningen af dette arbejde, ligesom pedel Jacobsen
skal have tak for megen praktisk hjælpsomhed.
Søren Hemsen.

SKOLEKOMEDIEN
I forbindelse med gymnasiets forårsfest den 18. april opførte eleverne
Samuel Becketts absurde komedie »Spil«. Mens spillegruppen, der bestod
af Joan Lysholt Sørensen, Ix, Nina Drivsholm, 2c, Jan A. Jensen, 2c,
samt Mads F. Andersen, 3x, (lysholder), trænede med timing af replik og
lys i deres fritid, arbejdede elever fra 3x med dekorationerne i formningstimerne (tre sorte urner - sort maling - 50 meter sort plastic).
Spillet foregår mellem to kvinder og en mand. Disse sidder til halsen i
hver sin urne og taler kun, når de rammes af et spotlys. Dette, der fun
gerer som en slags utrættelig forhørsdommer, er det eneste lys i rummet.
Rummet er totalt mørklagt. I det uendelige gentager personerne deres
opfattelse af et trekantdrama, men ingen af dem hører (efter - endsige
forstår) hvad de andre siger. Isolerede sidder de i død til halsen omgivet
af et mørkt rum og afleverer deres fraser - utrættelige - i deres søgen
efter en mening.
Med venlig bistand af pedel Jacobsen klappede alt som det skulle kun en person gik lidt i vejen, nemlig
lens Dybro Sørensen.
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STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Købmagergade 19, 1150 København K. Telefon (01) 11 46 55
Som bekendt har folketinget den 4. april 1975 vedtaget en ny Lov om
Statens Uddannelsesstøtte. Loven er stadfæstet den 9. d.m. og træder i
kraft den 1. august 1975.
1. Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, henhører fremtidigt
under Statens Uddannelsesstøttes område. De 16-17 årige skal
fremtidig oppebære en ungdomsydelse, vedrørende hvilken der i
folketinget er fremsat forslag til en lov. Skæringsdatoen er den 1. i
måneden efter, at 18-års alderen opnås. Uddannelsessøgende, der
fylder 18 år i løbet af et støtteår, vil kunne indgive ansøgning sam
men med dem, der allerede har opnået denne alder, men støtte
beregningen vil først få virkning fra den nævnte skæringsdato.
2. Bevillingen til ydelse af rentebegunstigede statslån (lån 1) bort
falder.
3. Det største beløb, for hvilket der kan ydes garanti for et studielån
i bank eller sparekasse, forhøjes fra 10.000 kr. til 12.000 kr., og
grænsen for den samlede financieringshjælp (stipendium og stats
garanteret lån) forhøjes fra 14.000 kr. til 16.000 kr. årligt.
4. Sondringen mellem elever og studerende og dermed sondringen
mellem elever over og under 20 år fortfalder.

På grundlag af de midler - udelukkende stipendiemidler- der efter
lovens vedtagelse er til rådighed til uddeling i 1975/76, er med ministeri
ets godkendelse fastsat følgende regler, der altså får virkning fra den 1.
august 1975:
A. Alle uddannelsessøgende under 23 år vil støttemæssigt blive be
handlet ens, således at der gælder samme normale maksimums
beløb - 6.000 kr. årligt for hjemmeboende og 7.700 kr. for ude
boende - og samme forældreindtægtsskala. Denne fælles skala går
fra 37.000 kr. til 80.000 kr. Formuegrænsen for forældre er fastsat
uændret til 200.000 kr., medens fradraget for søskende er forhøjet
fra 6.000 kr. til 7.000 kr. pr. barn. Den indtægt, et sådant barn
højst kan oppebære for at blive taget i betragtning, er 1.200 kr.
gennemsnitlig pr. måned i støtteperioden, og uddannelsesøgende
søskende, der er over 23 år, giver fremtidig ikke ret til fradrag i
forældreindtægten. Reduktion i forældreindtægten i tilfælde, hvor
begge forældre har indtægter, er uændret højst 2.000 kr.
B. Støtten til uddannelsessøgende, der er fyldt 23 år, er fastsat til
6.000 kr. Dette beløb er det højeste, som den 23-årige kan opnå.
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Adgangen for en 23-årig til at søge forældreindtægtsbestemt støtte
og for en 28-årig til at oppebære fuld støtte uanset forældreøkonomien er således ophævet, hvorved alle 23-årige støttemæssigt vil
være uafhængige af forældreøkonomien.

Lærlinge, elever i erhvervsfaglige forsøgsuddannelser og andre ud
dannelsessøgende med en uddannelsesløn kan oppebære sådan løn
på højst 9.000 kr., uden at det får virkning for støtten. Oversky
dende beløb fradrages fuldt ud i støtten.
D. Egenindtægtsgrænsen omfatter fremtidig kun stipendiebeløbet og
erhvervsindtægter. Grænsen er fastsat uændret til 24.600 kr. årligt
for en udgift og til 49.200 kr. for en gift. Tillægget for egne børn
er forhøjet fra 5.100 kr. til 5.700 kr. pr. barn. Egenformuegrænsen
er uændret 15.000 for ugifte og 30.000 kr. for gifte.
Som følge af den sene vedtagelse af loven er arbejdet på Uddannelses
støttens kontor blevet stærkt forsinket i forhold til de foregående år. De
ovennævnte oplysninger om støttereglerne for 1975/76 har derfor ikke
kunnet gives tidligere, og ansøgningsskemaer, ansøger-vejledning, støtte
vejledningsbrochurer m.v. forventes ikke at kunne foreligge hos stipendienævnene for omkring den 1. juni d. å. Uddannelsesstøtten håber, at det
trods denne forsinkelse vil være stipendienævnene muligt at få en væsent
lig del af ansøgningsmaterialet uddelt og ansøgningsskemaerne udfyldt,
kontrolleret og indsendt til Uddannelsesstøtten inden sommerferien. Kun
ansøgninger, der foreligger her på kontoret i rigtig udfyldt stand senest d.
1. august, kan forventes behandlet, således at første støtterate kan være til
disposition på ansøgerens konto ca. den 1. september, og kun hvis det i
lighed med tidligere år bliver muligt at sprede Uddannelsesstøttens cen
trale behandling af alle ansøgningsskemaer over en periode, vil Uddannel
sesstøtten kunne overholde den ekspeditionstid, som hidtil har været gæl
dende, på ca. 1 måned.
Det ovenfor anførte forudsætter, at de nødvendige ret indgribende æn
dringer i edb-systemet er gennemført betryggende inden støtteberegnings
kørslerne skal påbegyndes omkring 1. august d. å. Uddannelsesstøtten
håber, at denne forudsætning holder.
C.
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EXAUDIO
Exaudio åbnede som sædvanlig året med en velkomstfest for gamle og
nye elever den første fredag i skoleåret. Jazzorkesteret Kardinalerne leve
rede musikken, og der var, som altid til velkomstfesten, stort fremmøde
og høj stemning.
Den 20. september hold vi igen fest. P.g.a. stort overskud fra velkomst
festen havde vi flottet os og lejet 2 orkestre, nemlig Liza og Ny Dag, som
spillede på skift og fik sat liv i kludene med lysshow o.lign.
Det næste arrangement var en koncert tirsdag den 29. oktober med
Trille og Benny Holst/Arne Würgler. Det gik virkelig godt, musikken
var god, og tilslutningen var på mellem 150 og 200. Underskud gav det,
men i forhold til tidligere kulturelle arrangementers underskud! Nej, der
var ingen grund til utilfredshed.
Fredagen derpå, den 1. november, var der atter fest. Gnags spillede,
og på trods af et mindre »uheld« med en af skolens skumslukkere blev
festen afgjort succes.
Tirsdag den 17. december holdt vi den årlige generalforsamling med
årsberetning, regnskab og valg af bestyrelse. Den nye bestyrelse blev:
Lisbeth Ohm Laursen (formand), Per Eg Jørgensen (kasserer), Lars
Lerjemar (sekretær), Lissi Olsen og Hanne Duus.
Årets største og sidste fest, julefesten, løb af stablen fredag den 20.
december. Musikken leveredes af Ewald Thomsen og Med kærlig hilsen,
og stemningen var som altid ved denne fest helt i top. (Om det skyldtes
forventningen om den snarlige juleaften eller det kraftige ølsalg, kan man
kun gisne om).
Den første fest efter juleferien var fastelavnsfesten den 7. februar.
Virkelig mange havde fundet en forklædning frem fra skumle gemmer, og
der var flasker til de tre bedst udklædte og en trøstpræmie til den mest
håbløse. Dommerkomitéen bestod af: hr. Dybro, hr. Matthies, hr. Gahlin,
hr. Gram og hr. Stubdrup. Da Spillemændene var optaget flere måneder
frem i tiden, fik vi i stedet Djurslandspillemændene, og vi blev ikke snydt,
musikken var virkelig god, og festen var en succes.
Det sidste Exaudioarrangement i skoleåret 1974/75 holdt vi den 14.
marts. Vi havde været heldige og fået et virkelig godt orkester billigt,
nemlig Kansas City Stompers. For en gangs skyld var der ikke så stor
tilslutning, men festen gik alligevel godt.
En tak rettes hermed til pedel Jacobsen og rektor Frederiksen, som
begge har været meget velvilligt indstillede. En særlig tak til vores revisor,
hr. Lunde Nielsen.
Til slut siger vi tak for i år og på gensyn til velkomstfesten den 15.
august.
Lisbeth Ohm Laursen.
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BERETNING FRA »KRISTNE UNGE«
På Grindsted Gymnasium findes en, vil mange nok mene, lidt speciel
gruppe. For vi må jo nok erkende, at det i dag bliver betragtet som væ
rende specielt og mærkeligt at bekende sig som kristen. Nu føler vi os nu
ikke som nogen specielle og mærkelige - vi er ganske almindelige menne
sker med kvaliteter og fejl som alle andre mennesker. Vi er ikke bedre,
men vi har det bedre, fordi vi har besluttet at leve for Jesus. Fordi vi tror,
at Jesus er »vejen, sandheden og livet«.
»Kristne unge« er en gruppe, bestående af ca. 15 elever, hvoraf nogle,
de fleste, kommer fra Folkekirken og nogle fra forskellige frikirker. Vi
bygger ikke på en bestemt kirkes syn, da det væsentlige for os er at pege
på Jesus, og ikke på de kirkesamfund, vi hver især kommer fra. Alle
kristne er jo »et i Kristus«.
Vi har forskellige aktiviteter i gang. Således har vi hver dag i andet
frikvarter andagt med bibellæsning og bøn. Derudover har vi regelmæssigt
møder (ca. hver 14. dag) dels i hjemmene og dels på gymnasiet. Hjemmemøderne er fortrinsvis indadvendte, d.v.s., det er for dem, som i forvejen
er med i gruppen. Vi koncentrerer os her om bibelstudium, bøn og sang,
og styrker på denne måde hinanden i fællesskabet. Møderne på gymna
siet tager derimod sigte på at bringe evangeliet ud til vore kammerater.
Med dette formål for øje udgiver vi også en avis »Alternativ«.
Vi er meget glade for at kunne drive disse aktiviteter, og vi er klar
over, at det ikke kunne gennemføres, hvis ikke skolens ledelse var vel
villigt indstillet. Derfor vil jeg gerne på gruppens vegne sige tak til specielt
pedel Jacobsen og rektor Frederiksen. Tak for den meget fine behandling
I giver os. Det betyder mere for os, end I måske tror. Tak.
Til slut vil jeg gerne byde dig, som skal starte på gymnasiet, velkommen
- også til at være med i vores gruppe. Vi er ikke en lukket klike, som det
er umuligt at trænge ind i. Vi er her først og fremmest for at bringe bud
skabet om Jesus Kristus, Guds søn, svaret på ungdommens nødråb. På
gensyn.
På gruppens vegne Gunni Jensen, 2a.

SAMMENSLUTNINGEN AF KONSERVATIVE
UDDANNELSESSØGENDE
I 1974 oprettedes en underorganisation under Konservativ Ungdom, den
kom til at hedde SKU - Sammenslutningen af Konservative Uddannelses
søgende. - Denne organisation blev dannet, fordi der specielt blandt de
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uddannelsessøgende var et behov for et alternativ til de mange venstre
orienterede grupper, som ivrigt prøvede at tiltgne sig de uddannelses
søgendes gunst.

SKU har ca. 30 foreninger landet over på forskellige uddannelsesinsti
tutioner. En sådan SKU-forening findes også på Grindsted Gymnasium.
Foreningen har fortrinsvis gennem det år, som er gået, beskæftiget sig
med oplysning omkring SKU gennem opslag, uddeling af pjecer og ved
enkelte møder. Foreningen er nu så godt oppe at stå, at vi efter sommer
ferien vil afholde endnu flere møder, samt forsøge at danne nogle studie
kredse, faggrupper o.s.v.
Endvidere beskæftiger SKU sig også med problemer, som kan opstå
blandt de uddannelsesøgende, på lige fod med f. eks. DGS. Som eks.
kan nævnes en sag fra gymnasiet, hvor gymnasieelevernes fagorganisation
havde bebudet undervisningsboykot, og hvor enkelte elever af den grund
ikke kunne modtage undervisning, selv om de ikke ville deltage i boykot
ten.
Ruth Nielsen.

GRINDSTED GYMNASIUMS VENNER
Foreningens formål er at tilvejebringe det økonomiske grundlag for støtte
ved afholdelse af udgifter ved kulturelle og sportslige arrangementer.
Som medlem i foreningen kan optages enhver, der ønsker at støtte dens
formål. Årskontingentet er 15 kr. for forældrepar og 10 kr. for enlige.
Livsvarigt medlemsskab kan tegnes for 100 kr. én gang for alle. Indmel
delse kan ske ved indbetaling af kontingent til foreningens postkonto, nr.
128757.

Ved generalforsamlingen i april 1975 genvalgtes bestyrelsen: Ledende
skoleinspektør Poul Bennedsen, Agerbæk, (formand), sognepræst Svend
Boysen, Give, (næstformand), og fru Gudrun Iversen, Grindsted, (kas
serer). Revisorer: Civilingeniør H. Drivsholm, Grindsted, og bankdirektør
N. Kjærsgaard, Sdr. Omme.
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Regnskab 1974-75
Saldo pr. 17. april 1974 ..................
Modtaget af Gymnasiets venner ....
Tilskud til finalestævne i Ringe
(håndbold piger) 4./10. 75 ..........
Tilskud til fest for gymnasiekoret
17./1. 75 .......................................
Tilskud til skakholdet (rejseudgifter)
Renter til 28./4. 75 ..........
Saldo den 28. april 1975 ..............

19,75
1.019,75

1.000,00

2,89

300,00

719,75

255,55
170,85

464,20
293,35
296,24
296,24

GYMNASIE-ELEVRÅDET
Elevrådet har i det forløbne år bestået af en repræsentant fra hver af samt
lige gymnasieklasser, altså ialt 17 medlemmer. Valg til elevrådet foregår i
december måned, l.g vælger repræsentanter ved skoleårets start, og disse
sidder sammen med det øvrige elevråd til december måned. Det bevirker,
at der straks ved skoleårets start eksisterer et elevråd. Desværre har vi dog
atter i år måttet konstatere manglende interesse for elevrådet. Mange
mener, at elevrådet ingen reel indflydelse har, og nok er det rigtigt at det
ingen større indflydelse har, men det har dog i høj grad en berettigelse.
Vi er repræsenteret i skolenævnet og lærerrådet. Dette giver os en
chance for at blive hørt, samtidig med at vi får en orientering om de be
slutninger der træffes. Vi er repræsenteret i samarbejdsudvalget på lige fod
med lærerne.
Elevrådet startede året med en introduktion for de nye elever. Denne
bestod i, at elevrådsrepræsentanterne fortalte løst og fast om G.G. rundt
om i de nye klasser. Ved morgensang gav repræsentanter fra forskellige
organisationer og foreninger med tilknytning til G.G. orientering om deres
arbejde.
G.G. har været medlem af DGS (Danske gymnasieelevers sammenslut
ning) indtil efteråret 1974. Som følge af utilfredshed ang. organisationens
dårlige administration af praktiske ting (indkaldelse til møder, udsendelse
af Gymnasiebladet o.l.) besluttede elevrådet at holde afstemning blandt
alle elever vedr. fortsat medlemsskab. Stemmedeltagelsen var dårlig, og
resultatet viste et flertal for, at vi skulle udtræde af DGS. Personligt mener
jeg, at dette har skadet elevrådsarbejdet. P. g. a. manglende kontakt med
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andre gymnasier er vi blevet hæmmede i vort uddannelsespolitiske arbejde,
således at vi nu primært behandler praktiske problemer. På trods af ud
trædelsen har elevrådet dog udsendt observatører til udbytterige møder,
arrangeret af DGS.
Elevrådet har arbejdet med fællestime-arrangementer. For at give hver
elev størst mulig indflydelse på valget af fællestime-emner, udsendte elev
rådet afstemningslister, der var lavet på grundlag af elevønsker og tilbud,
til alle klasser.
Elever og lærere var enige om at bibeholde den form for mundtlig eksa
men, hvor eleven selv kan vælge, hvilke fag han/hun ønsker at gå op i.
Denne form for eksamen blev introduceret på G.G. sidste år. Systemet
viste sig dog ikke helt tilfredsstillende, idet en del elevønsker måtte afvises
p.g.a. for stort arbejdspres for visse lærere. For at afhjælpe dette problem
foreslog elevrådet ta reducere antallet af eksamensfag til 3. Efter behand
ling i eksamensudvalget, der består af lærere og elever, blev forslaget ved
taget i lærerrådet. Som alternativ til det 4. eksamensfag har elevrådet
foreslået, at der afholdes en studieuge, hvor samtlige elever fra 1. og 2g
behandler et eller flere emner i fællesskab. Til forberedelse af dette er der
nedsat et udvalg, der ligeledes består af elev- og lærerrepræsentanter.
Studieugen vil sandsynligvis blive afviklet i efteråret.
Til slut en tak til rektor og lærere for velvilligt samarbejde i årets løb,
samt en kraftig opfordring til alle elever, kommende såvel som nuværende,
om at slutte aktivt op om elevrådet med forslag og kritik.
Anne-Marie Christiansen, 2c.

GYMNASIETS ELEVRÅD
BESTÅR AF FØLGENDE ELEVER:
3a Torben Madsen. 3b Ellen Christensen. 3x Hanne Larsen. 3y Karsten
Christensen. 3z Inge Emborg.
2a Gunni Jensen. 2b Lise Aagaard. 2c Anne Marie Christiansen. 2x Jør
gen Andersen. 2y Gunhild Waldemar. 2z Kirsten Nielsen.
la Jørgen Christoffersen. Ib Hanne Henningsen. 1c Marianne Rasnussen. Ix John Poulsen, ly Henrik Christensen. Iz Karsten Andersen.

HF-ELEVRÅDET AF:
2q Benny T. Thomsen. 2p Poul-Henning Bøgh Larsen, lp Anders L.
Møller, lq Hans E. Platz. Ir Leo Jørgensen.
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SKOLEDAGEN
er inddelt i 7 lektioner å 45 minutter inden for tidsrummet 8.00-14.25.
Da hver klasse normalt ikke har mere end 6 lektioner på en dag - og
da bussernes afgangstid normalt er 14.30 - vil begrebet mellemtime eksi
stere også for eleverne. Der er gode praktiske muligheder for at benytte
eventuelle mellemtimer til forberedelse.

RINGETIDER
1. lektion ..............
2. lektion ..............
3. lektion ..............
4. lektion ..............
Spisefrikvarter ....
5. lektion ..............
6. lektion ..............
7. lektion ..............
8. lektion ..............
9. lektion ..............

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..
. .
. .
..
. .
. .
..
..
..
. .

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

8.00- 8.45
8.55- 9.40
9.50-10.35
10.45-11.30
11.30-11.50
11.50-12.35
12.45-13.30
13.40-14.25
14.35-15.20
15.30-16.15

RYGNING
er tilladt overalt i og uden for bygningen. Dog er der følgende undtagelser:
Festsalen, biblioteket og klasseværelserne.
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FERIER OG FRIDAGE
1975
Mandag den 24. marts til tirsdag den 1. april: Påskeferie.
Onsdag den 16. april: Dronningens fødselsdag.
Torsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 23. juni til fredag den 8. august: Sommerferie.
Mandag den 20. oktober til fredag den 24. oktober: Efterårsferie.
Mandag den 22. december til fredag den 2. januar: Juleferie.
1976
Mandag den 12. april til tirsdag den 20. april: Påskeferie.
Mandag den 21. juni til fredag den 6. august: Sommerferie.

Foranstående ferieplan kan ikke fraviges, medmindre der foreligger
tilladelse fra direktoratet, og en sådan tilladelse vil kun kunne forventes
opnået i ganske særlige tilfælde.
Hvilket herved meddeles til orientering.

GYMNASIETS TRANSLOKATION
finder sted fredag den 20. juni kl. 10. Forældre og andre interesserede er
velkomne.

Det nye skoleår begynder mandag den 11. august kl. 9,00.
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