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THISTED GYMNASIUM MED HF

THISTED GYMNASIUM
OG HF-KURSUS
RINGVEJ 32 
7700 THISTED 
07-92 34 88

REKTOR
KRISTEN BAK. Træffetid 12 - 13.

SEKRETÆRKONTORETS
ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - TORSDAG: 745- 15°°
FREDAG: 745- 14°° 

(gælder ikke i skoleferier)

SKOLEÅRET 1980/81

2 .g og 3.g møder 0Q
mandag den 11. august kl■ 10

l .g og l.HF møder
mandag den 11. august kl. 11

De nye elever bedes medbringe en stor ta
ske el. lign, til de mange bøger, der ud
leveres allerede 1. skoledag.

INTRODUKTIONSARRANGEMENT

I løbet af de første 2 til 3 uger af sko
leåret arrangeres en hyttetur for de nye 
klasser. Arrangementet, der først og frem
mest har et socialt sigte, foregår i en 
hytte, som skolen har lejet til formålet. 
Eleverne betaler selv kosten, mens skolen 
betaler transport og overnatning. Turen 
varer i 2 dage pr. klasse.
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Fra Munkevej til Ringvej

Knud Andersen interviewer Tage Lindskog

Thisted Gymnasium har nu boet 5 år i 
den moderne, Friis- og Moltke-designede 
skolebygning. Årsskriftredaktionen har 
bedt lektor T. Lindskog fortælle om, hvor
dan han - med udgangspunkt i mange års 
undervisning i den gamle skole på Munke
vej - har oplevet dette skifte.

Vi har opsøgt Lindskog på den daglige 
arbejdsplads i skolens fysikafdeling. 
Lindskog har på mange måder oplevet flyt
ningen som en udvikling til det bedre. 
Fysik og kemilokalerne på det gamle gym
nasium var meget dårlige og utidssvarende. 
Det betød vanskelige forhold, når man 
skulle lave øvelser og eksperimenter. Sam
tidig gav de mange etager anledning til 
megen vandring op og ned. Til gengæld kan 

han godt savne den centrale beliggenhed 
på Munkevej, og han tænker med vemod til
bage på det hyggelige lærerværelse med 
den pragtfulde udsigt over Thisted Bred
ning: "Et blik ud over bredningen gav in
spiration til næste time. Man burde have 
placeret det nye gymnasium ved fjorden - 
i stedet for at forære pladsen væk til 
synopal-fabrikken".

Både lærerværelset og fysikafdelingen 
i den nye bygning er kolde og mørke - of
te er det nødvendigt at tænde lys trods 
solskin udenfor.

Lindskog vil gerne understrege, at ke
mi- og fysiksamlingerne er blevet stærkt 
udbygget og forbedret siden flytningen. 
Skolens rektorer har vist stor forståelse 
for de to fags behov. Samtidig tillægger 
han det stor betydning, at skolen er ble
vet overflyttet fra Thisted Kommune til 
Viborg Amt. Thisted Kommune gik bevillings 
mæssigt i meget små sko, hvorimod vi har 
haft rimelige budgetrammer under Viborg 
Amt.

Der er samtidig sket store ændringer i 
elevsammensætningen. Lindskog havde for ti 
år siden næppe forestillet sig, at gymna
siet i Thisted ville opleve en så over
vældende elevtilgang. Til gengæld er den 
aldersmæssige sammensætning snævret ind. 
Tidligere havde man et stort antal elever 
i mellemskolen og senere i realafdelingen. 
Udviklingen har stillet voksende krav til 
lærerne. "Vi må være mere behjælpelige end 
tidligere". Men det er Lindskogs indtryk, 

Gymnasiet, Munkevej 1974 Gymnasiet, Ringvej 1980
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at eleverne trives på skolen - trods de 
lokalemæssige mangler - og han oplever en 
større frimodighed blandt eleverne idag. 
Og det er afgjort mest spændende at under
vise elever, der har lyst og vilje til at 
stille spørgsmål.

Derfor mener Lindskog også, der er 
grundlag for en ændring af de pædagogiske 
rammer. Specielt i faget fysik kunne han 
ønske sig mulighed for mere frie arbejds
former, gruppearbejde og projektrettet un
dervisning.

BJ/KA

Gymnasiet-kan det 
betale sig?

liv, hvor der ironisk nok ikke er brug for 
sådan en. Sammenhængen og forståelsen 
splittes, og hovedet fyldes med ord, som 
pensum, eksamen og adgangsbegrænsning, og 
dagligt hører man dem i timerne og fri
kvarterene . Ikke engang fremtiden ser ly
sere ud. Forude kan man skimte Det centra
le Uddannelsesråd, U-90, og hvad det nu 
hedder alt sammen, spille med i "Mordet på 
de humanistiske fag", efter som de er 
mindst forståelige og anvendelige for er
hvervslivet, hvor der sandsynligvis sta
dig ikke er brug for os. Og når vi ikke 
længere kan satse på fast arbejde 8 timer 
om dagen, er det spørgsmålet, om ikke gym
nasiet skal være det sted, hvor man lærer 
at udfylde sin egen tid ud med noget me
ningsfyldt, finde andre værdier ... Det, 
tror jeg, kan betale sig, og det må ske 
inden humanismen og gymnasiet får dødsstø
det i erhvervslivets og demo/bureaukrati- 
ets navn ...

Når en rodbunden Thybo skal ræsonnere 
logisk, spørger han/hun, om det nu også 
kan betale sig. "Hvad går I mon 'og lærer 
derude på gymnasiet?" "Kan det bruges til 
noget." Og svaret bliver oftest, at en 
studentereksamen giver adgang til de vi
deregående uddannelser, hvis man nu om 
dage omtrent har et 2-cifret gennemsnit, 
og desuden er det et godt stykke papir i 
mange andre sammenhænge.... Og det vælter 
ind med folk i denne frasorteringsmaskine. 
På spørgsmålet om, hvad vi lærer, kan jeg 
svare, at jeg må lære en forfærdelig masse 
ting i 4-5 forskellige fag hver dag, for
uden det, der skal læres til næste dag, og 
alle opgaverne, som skal afleveres. Alt i 
alt en kraftig arbejdsdisciplin, som er 
meget relevant for det pulserende erhvervs-

Velkomstbrev til l.g'erne

Kære 1.g1 er!
Vi har hermed den fornøjelse at byde 

dig velkommen til et af de mange gymnasier 
i landet, der har været så heldige at få 
flere elever ind i bygningen, end der kan 
være. Dette har den fordel, at rumopvarm
ningen bliver billigere og sammenholdet 
mellem eleverne større, eftersom man sid
der som sild i en tønde. Dette var en 
smagsprøve på den ironiske tone, du efter 
al sandsynlighed vil komme til at stifte 
nærmere bekendtskab med her på stedet, 
idet det er det eneste middel læreren har, 

























































Leksikon

ADMINISTRATIV INSPEKTION

Herunder hører bl.a. daglige skema
ændringer, lokaleændringer, tilrettelæg
gelse af terminsprøver, årsprøver og ek
saminer (incl. sygeeksamen og reeksamina
tion) , karakterlister og eksamensbeviser, 
køreplan m.m.

ADRESSEFORANDRING

Skal straks meddeles på kontoret.

ANDET ÅRS OPGAVEN - HF

Hver kursusstuderende skal i 2. kur
susår i perioden 1. dec. til 1. marts ud
arbejde en større skriftlig opgave, hvor
til der gives fri i 1 uge. Opgaverne skal 
udarbejdes i et af de fag, hvori der un
dervises i 2. kursusår eller i geografi. 
Om selve opgavens udarbejdelse henvises 
til studievejlederen.

BIBLIOTEKET

Skolen råder over flere tusinde bøger, 
som står til rådighed for alle på skolen. 
Der findes ikke noget samlet bibliotek, 
idet bogsamlingen er fordelt i de enkelte 
faggruppers hjælperum. Bl.a. for at hjæl
pe brugerne af biblioteket findes der dog 
i nr. 59 et centralt kartotek, som skulle 
omfatte hovedparten af bogsamlingen. Bi
bliotekaren registrerer her alle nyind
køb og fordeler dem herefter til faggrup
perne . Hovedparten af bøgerne kan lånes 
med hjem, dog helst ikke mere end 1 måned 
af gangen.

løvrigt gøres alle nye elever umiddel
bart efter sommerferien bekendt med de 
regler, der eksisterer for benyttelse af 
biblioteksfaciliteterne.
BOGAFLEVERING

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

Ved afslutningen af 3.g og 2.HF skal 
alle bøger m.v. afleveres i rimelig stand 
For 1. og 2.g'ernes vedkommende skal som 
hovedregel afleveres bøger i de fag, som 
afsluttes. Hver enkelt elev vil ved sko
leårets slutning få udleveret en liste 
over, hvilke bøger der skal afleveres.

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

BOGDEPOT

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

Reklamationer over bøger rettes til 
boginspektor, som kan træffes hver dag i 
tifrikvarteret.

BYBUSKORT

Udleveres gratis til elever, som trans
porteres til stationen eller rutebilsta
tionen med offentligt transportmiddel, 
hvis den samlede skolevej er på mindst 7 
km.

DANSKOPGAVEN (HF)

En større skriftlig opgave, som udar
bejdes i 3. semester i perioden indtil 
efterårsferien. Opgaven skal fortrinsvis 
være projektorienteret, d.v.s. orienteret 
mod en problemstilling uden for undervis
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ningssituationen.
Danskopgaven svarer i omfang til halv

delen af det skriftlige arbejde, der ud
føres i skr. dansk i 3. semester.

EKSKURSIONER

Anvendes som undervisningsmiddel af så 
godt som alle fag.
Retningslinier for ekskursioner:

Umiddelbart efter sommerferien og om
kring jul afgøres det, hvilke ekskursioner 
der kan finde sted i det kommende halvår.

Ekskursionsudvalget (består af de lære
re, som har anmeldt ekskursioner)drøfter 
mulighederne for ekskursionernes gennem
førelse med udgangspunkt i de begrænsede 
midler, der er til rådighed.

Den drøftede og evt. reviderede plan 
forelægges nu lærerrådet til godkendelse, 
og herefter skolerådet til endelig vedta
gelse .

Skolen betaler transport på ekskursio
ner samt overnatning og som regel også bil
letudgifter til museer, koncerter m.v. 
Kostudgifterne derimod betales af de en
kelte ekskursionsdeltagere.

Ekskursioner er næsten udelukkende for
beholdt gymnasieelever, idet det kortere 
undervisningsforløb på HF ikke levner tid 
til sådanne arrangementer.

Hos studievejlederen

FERIER OG FRIDAGE (alle dage incl.)

1980:
Sommerferie: Mand. 23. jun.- fred. 8. 
aug.
Efterårsferie: Mand. 20. okt.- fred.
24. okt.
Juleferie: Tirsd. 23. dec.- fred. 2 .'jan. 

1981:
Påskeferie: Mand. 13.apr.-torsd.21apr.
Grundlovsdag: fred. 5. juni.
Sommerferie: Mand. 22. juni.

ERHVERVSORIENTERING

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

FESTUDVALGET

Har til opgave at tilrettelægge og ar
rangere den årlige skolefest. Ved den lej
lighed samles lærere og elever om den tra
ditionelle skolekomedie med efterfølgende 
dans på skolen.
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FORSØMMELSER

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

Lærerne fører i hver enkelt time for
sømmelsesliste. Disse sammentælles ved 
hver måneds afslutning, og forsømmelses
tallene føres fag for fag ind i en proto
kol. En gang hver måned gennemgår rektor 
og studievejlederne denne forsømmelsespro
tokol, og der træffes herefter beslutning 
om evt. irettesættelser el. sanktioner 
over for eleverne.

For store forsømmelser vil udløse føl
gende procedure:
1. fase: Eleven forsøges af studievejle

deren motiveret til at følge un
dervisningen mere regelmæssigt.
I øvrigt afkræves eleven en for
klaring på det for store fravær.

2. fase: Mundtlig advarsel. Gives af rek
tor .

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

4. fase: Indberetning til Direktoratet evt. 
med krav om bortvisning fra sko- 
len/kursus.

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

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

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

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

På vej til skole
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FRIVILLIG IDRÆT FÆLLESTIMER

Et tilbud til alle elever om mulighed 
for at dyrke håndbold og volleyball 2 ti
mer om ugen efter skoletid.

Der er instruktører til rådighed. I 
skoleåret 1979/80 deltager både håndbold
holdet og volleyballholdet i turneringer.

Anonym

FRIVILLIG MUSIK

Omfatter først og fremmest et tilbud 
om deltagelse i gymnasiets ko^ Kor^ øver 
1 gang om ugen fra kl. ca. 13 - 15 . Ko
ret medvirker ved koncerter af forskellig 
art både på gymnasiet og uden for husets 
rammer.

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

Både koret og musikgrupperne har lærere 
til rådighed som instruktører.

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

I fællestimerne suspenderes den norma
le undervisning, og hele skolen samles om 
f.eks. et foredrag, et musikarrangement, 
et politisk møde i forbindelse med et fol
ketingsvalg o.l.

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

FÆLLESARRANGEMENTER

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

FÆLLESUDVALGET (FU)

Består af 5 elever, 4 lærere og rektor. 
2 af eleverne og 1 af lærerne repræsente
rer HF. FU holder møde 1 gang om ugen. Det 
behandler spørgsmål af fælles interesse 
for elever, lærere og det øvrige personale 
FU træffer inden for de bevillingsmæssige 
rammer afgørelse om fællestimer og fælles
arrangementer, samt studiekredse. FU træf
fer endvidere beslutning om evt. afholdel
se af studieuge og vinterferie.

GLEMTE SAGER

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

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

Kirsten Overgård 2d
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GRENVALG

Foretages af alle l.g'ere i febr./marts. 
Der gives en grundig orientering om gren
valgsmuligheder og betydningen heraf til 
både eleverne og forældrene. Orienteringen 
varetages af studievej lederne og de enkel
te faglærere.

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

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

Den endelige beslutning om valg af gren 
skal foreligge ca. 1. april.
Grenvalget er bindende.

HISTORIEOPGAVEN (HF)

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

KANTINEN

Er pr. 1/1 - 1980 forpagtet ud. Det be
tyder, at driften af kantinen skal kunne 
skaffe forpagteren en rimelig indtægt i 
forhold til det arbejde, der lægges i drif
ten.

For at holde priserne på et så lavt 
niveau som muligt, må brugerne af kantinen 
selv rydde op efter sig. Da forpagtningen 
indtil videre må betragtes som et forsøg 
er der ikke ansat personale udover forpag
teren selv. For at klare betjeningen af de 
mange mennesker har eleverne derfor klasse 

efter klasse stillet et mindre antal per
soner til rådighed til hjælp ved ekspedi
tion m.v.

Kantinen fører et alsidigt varesorti
ment bl.a. kaffe, te, rundstykker, smørre
brød, mælk, is, sodavand, frugt og et be
grænset udbud af slik.
Der sælges ikke tobaksvarer, øl o.l.

Kantinen er åben i alle frikvarterer 
til og med kl. 12.

Uden for den normale åbningstid kan der 
købes varm chokoladedrik, sodavand, slik 
og frugt fra automater ved kantinen.

Susanne Eriksen 2v
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KARAKTERGIVNING: GYM.

Der gives terminskarakterer i december 
og årskarakterer i maj.

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

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

KØREPLAN

Udarbejdes af skolens ledelse og fore
lægges lærerrådet på et af de første møder 
i hvert skoleår. Køreplanen er en forteg
nelse over hvad og hvornår der foregår 
ting på skolen af interesse for alle eller 
bestemte årgange. (Køreplanen indeholder 
også ferieplanen).

LÆRERRÅDET

Består af de ved skolen ansatte lærere.
Lærerrådsmøde afholdes ca. 1 gang hver 

måned.
Dagsorden fastsættes af lærerrådsfor

manden, men rådets medlemmer og eleverne 
kan få spørgsmål optaget. Eleverne har ret 
til at sende repræsentanter til lærerråds
møderne, hvis Lærerrådet indvilliger heri, 
oq hvis det ikke drejer sig om saqer, som 
angår forholdsregler over for forseelser 
af grovere karakter, flidspræmier, time- 
og fagfordelingsplan, stillingsopslag og 
indstilling om stillingsbesættelser, samt 
vikartimers fordeling ved længere vakancer. 
Eleverne har i alle tilfælde ingen stemme
ret, men kun taleret.

Lærerrådet har beslutningskompetence i 
sager, der vedrører ansøgning om forsøgs
undervisning, anskaffelse af undervisnings
midler og større inventargenstande, for
deling af stipendier og flidspræmier, samt 
fastsættelse af principper for vikartimer 
o.l.

Lærerrådet fungerer desuden som rådgi
ver for rektor i sager, hvor han skal træf
fe den endelige beslutning. Det drejer sig 
om principper for elevoptagelse, spørgsmål 
om evt. forholdsregler over for elever ved 
disciplinære forseelser af grovere karak
ter, antal klasser og grenhold, time- og 
fagfordelingsplaner, stillingsopslag og 
indstilling om stillingsbesættelser, bud
getforslag, byggesager, årsprøvernes ord
ning og omfang, vikartimers fordeling ved 
længere vakancer, ekskursioner samt anden 
anvendelse af skolens lokaler end til det 
primære formål.

LÆRERFORSAMLINGEN

Består af samtlige lærere ved skolen. 
Den behandler spørgsmål, som vedrører e- 
levernes standpunkt og tager stilling til, 
hvordan skolen skal råde eleverne m.h.t. 
oprykning i næste klasse (gælder dog ikke 
for HF). Endvidere drøftes elevernes ar
bejdsbyrde med det formål at sikre en no
genlunde jævn fordeling m.h.t. aflevering 
af skriftlige opgaver.

MØDEPLIGT

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

Hvis forsømmelserne antager et for vold
somt omfang, og såvel en mundtlig som en 
skriftlig advarsel er givet uden at det 
har afstedkommet en tydelig forbedring, 
kan der blive tale om, at skolen i marts 
indstiller til Direktoratet for Gymnasie
skolerne og HF, at der tages forbehold 
vedr. indstillingen til eksamen. Herefter 
ligger den endelige afgørelse i Direkto
ratet.
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Det må understreges, at mødepligten 
gælder alle fag. Endvidere er forsømmelig
hed med aflevering af skriftlige opgaver 
at sammenligne med fravær fra undervis
ningen. (Se endvidere forsømmelser).

OMGÆNGEREKSAMEN

En eksaminand, der har aflagt prøve i 
alle fag, som HF-eksamen omfatter for den 
pågældende, men ikke har bestået eksamen, 
kan påny indstille sig til prøve i et el
ler flere fag i august. 
Tilmeldingsfrist: 1. juli.

OPRYKNINGSPRØVER

I 1. og 2.g afholdes ved skoleårets af
slutning såvel skriftlige som mundtlige 
årsprøver. Omfanget af disse prøver fast
sættes af lærerrådet.

OPSLAGSTAVLERNE

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

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

OBS: En del af kommunikationen på vores 
skole foregår udelukkende via opslagstav
lerne (f.eks. aflysning af timer, timeom
bytninger o.l.) .

ORDENSREGLER

Alle nye elever orienteres den første 
skoledag om hvilke ordensregler, der gæl
der på skolen.

REEKSAMINATION

En gymnasieelev eller en HF-elev, der i 
et fag, som afsluttes efter l.g, 2.g eller 
l.HF kan forlange reeksamination, hvis ek
samenskarakteren bliver 00 eller 03 (for 
gymnasieelever dog forudsat, at årskarak
teren er på mindst 5).

Reeksaminationsmuligheden for HF-elever- 
ne er dog i realiteten en omgængereksa
men. Reeksaminationen finder sted i midten 
af august.
Tilmeldingsfrist: 1. juli.

REKTOR

Skolens pædagogiske og administrative 
leder.

RINGETIDER

1. time 00 458 -
2. 935
3. io33
4. i°4!- 11™
5. 1Æ 1240
6. 1250- 

^45
1335

7. 13 . - 14^^
8. 1440- 2515

SKEMAÆNDRINGER

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

SKOLERÅD

Består af 9 medlemmer.
1 amtsrådsmedlem valgt af amtsrådet, 2 

forældre valgt af forældrekredsen, rektor, 
lærerrådsformanden, 1 lærer valgt af læ
rerrådet, 1 elev valgt af HF-eleverne, 1 
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elev valgt af gymnasieeleverne samt 1 re
præsentant for skolens teknisk-administra- 
tive personale.

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

Skolerådet medvirker ved løsning af so
ciale opgaver, godkender skolens arbejds
plan, stiller forslag til amtsrådet om 
forbedringer af bygninger og inventar, ned- 
virker i byggesager, administrerer dele af 
budgettet, udfærdiger ordensregler m.v.

SPECIALUNDERVISNING

Elever med særlige sproglige vanskelig
heder ("ordblinde") har i mange år kunnet 
få en ekstra håndsrækning i den danske 
folkeskole, hvor psykologer og lærere har 
gjort et stort og fortjenstfuldt arbejde 
med rådgivning for forældre og specialun
dervisning for disse børn. Derved har man 
også fået udryddet en del af de fordomme, 
der før i tiden herskede om disse elever 
og deres muligheder; bl.a. har man fundet 
ud af, at fordi børn ikke kan stave kor
rekt og har særlig svært ved at lære frem
medsprog, kan de udmærket have gode anlæg 
for andre fag.

I den danske gymnasieskole har man i- 
midlertid først for ret få år siden be
gyndt at interessere sig for sådanne van
skeligheder på de højere uddannelsestrin. 
Denne forholdsvis nye holdning hos gymna
sielærerne skyldes bl.a. den stærkt øgede 
tilgang til gymnasiet, der har medført et 
større antal elever med særlige sproglige 
vanskeligheder end før. - Endnu kan kun 
ganske få gymnasieskoler tilbyde special
undervisning inden for deres egne mure, og 
arbejdet med at hjælpe de pågældende ele
ver er endnu ikke kommet i faste rammer.

På Thisted Gymnasium har vi siden jan. 
1977 tilbudt specialundervisning på selve 
skolen og så vidt muligt inden for skole
tiden; således bruger eleverne ikke ekstra 
tid på transport til en anden institution, 
- det må deres kammerater i visse andre 
byer, hvor gymnasierne kun kan henvise dem 
til f.eks. et taleinstitut og ikke kan 
tilbyde specialundervisning på gymnasiet. 
- Specialundervisningen kan omfatte en
keltområder inden for dansk - skriftlig 
eller mundtlig - og/eller fremmedsprog, 
alt efter hvor den enkelte elev har sine 
vanskeligheder. Speciallæreren tilrette
lægger øvelserne, så de passer til hver 
elevs specifikke handicap; denne undervis
ning har altså ikke karakter af almindelig 
lektiehjælp, da arbejdet begrænses til 
ganske specielle sprogfænomener, som vol
der vanskeligheder hos hver enkelt. Det 
fremgår heraf, at specialundervisningen 
bør gives i form af enetimer.

For at sikre, at den rette hjælp gives 
til de rette elever, fordres der et tæt 
samarbejde mellem flere instanser på gym
nasiet: lærerne (ikke blot dansk- og frem
medsproglærere, men alle fags lærere), 
studievejlederne, rektor, skolepsykologen 
og - sidst, men ikke mindst - de pågælden
de elever selv, hvis ønske om at blive 
hjulpet er en absolut forudsætning for, at 
specialundervisningen sættes i gang. Det 
drejer sig om et tilbud, som eleven kan 
tage imod eller afslå, - ingen skal tvin
ges, kun rådes.

De her nævnte problemer vedrørende spe
cialundervisningen er både talrige og nye, 
ikke blot for gymnasiets lærere og rektor, 
men også for de amtskommunale instanser, 
som skal afse økonomiske midler til for
målet.

Trods megen velvilje er fordommene end
nu ikke udryddet: mange mennesker mener 
stadig, at hvis man er sprogligt handicap
pet ("ordblind"), så må man være uegnet 

41



til en uddannelse på gymnasiet eller HF. 
De pædagoger og psykologer, der har ar
bejdet med sådanne elever, ved, at det 
meget ofte ikke er rigtigt. Forhåbentlig 
vil den positive opfattelse af disse e- 
lever brede sig så meget, at det i de kom
mende år bliver lettere at få bevilget be
løb, som er tilstrækkelige til at give dem 
en virkelig håndsrækning.

STUDIETEKNIK

Gives i løbet af de første måneder ele
verne er på skolen.

Studieteknik skal give eleverne forud
sætninger for at tilrettelægge arbejdet 
hjemme og i timerne på en hensigtsmæssig 
måde. Undervisningen gives af dansklæreren 
og studievejlederen. Den specielle orien
tering vedr. eksamenslæsning gives af stu
dievejlederen.

STUDIEVEJLEDNING

Tilbydes alle skolens elever. Hver klas
se tildeles en studievejleder, som har til 
opgave at give individuel og kollektiv 
vejledning vedrørende spørgsmål af faglig, 
social, økonomisk og personlig art i for
bindelse med uddannelsessituationen.

Som en del af denne vejledning indgår 
grenvalgs- og tilvalgsorientering, uddan
nelses- og erhvervsorientering samt stu
dieteknik.

Det er vigtigt at bemærke, at studievej
lederne ikke er en del af skolens admini
stration. Du kan derfor trygt gå til stu
dievejlederen med dine problemer. Han/hun 
har tavshedspligt over for alle med mindre 
andet aftales.

Studievej ledernes kontortider meddeles 
via opslag.

SYGEEKSAMEN

Hvis du på grund af sygdom er forhin
dret i at fuldføre din eksamen, kan du 
ansøge om tilladelse til at gå til syge
eksamen. Det sker på særlige blanketter 
med plads til lægeattest.

Hvis du derfor er syg til en afslutten
de prøve, så kontakt straks skolen.

Sygeeksamen finder sted i august.

SYGEMELDING

Hvis man på grund af sygdom vil forsøm
me undervisningen i adskillige dage, bør 
man kontakte skolen. Skolen kan forlange 
sygdommen dokumenteret ved lægeattest.

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

Susanne Jeppesen 2v
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TERMINSPRØVER

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

og de enkelte grenes hovedfag.

UDMELDELSE

indhente forældrenes accept.
I forbindelse med udmeldelse skal alle 

bøger m.v. afleveres til boginspektor. 
Evt. manglende bøger skal erstattes.

ÅRSPRØVER

Se oprykningsprøver.
Hvis en elev ønsker at udmelde sig af 

skolen, bør han/hun kontakte sin studie
vejleder og evt. rektor. Hvis man er un
der 18 år, må man regne med, at skolen vil

Hanne Roer 2d
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