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Thisted Gymnasium & HF 1986

THISTED GYMNASIUM 
OG HF-KURSUS 
RINGVEJ 32 
7700 THISTED 
0 7-923488

REKTOR 
KRISTEN BAK (Træffetid 12-13) 
INSPEKTOR 
EGON JENSEN

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

SKOLEÅRET 1986/87

Lærerne møder 
mandag den 11. august kl. 9.00

1 .g og 1.HF møder
mandag den 11. august kl. 10.00

2 .g, 3.g og 2.HF møder
mandag den 11, august kl. 11.00

De nye elever bedes medbringe en stor 
taske el. lign, til de mange bøger, der 
udleveres den første skoledag.

INTRODUKTIONSARRANGEMENT
I starten af skoleåret arrangeres en 

hyttetur for alle de nye klasser. Arrange
mentet, der først og fremmest har et so
cialt sigte, foregår i en hytte, som sko
len har lejet til formålet.

Som følge af offentlige besparelser 
er det desværre ikke muligt for skolen 
fuldt ud at betale for arrangementet. Den 
enkelte elev må derfor påregne selv at 
skulle betale et beskedent beløb.
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Plan over Thisted By: S - stationen3 G — gymnasiet.
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Velkommen til Thisted Gymnasium & HF

Dette hæfte er en hilsen og tak til elever og lærere ved Thisted Gymnasium 
og HF-kursus, og til alle der interesserer sig for det liv, der rører sig inde 
i den grå betonbygning med det rustrøde tag.

Årsskriftet er også en velkomsthilsen til de 230 unge mennesker, der starter 
i l.g og i 1 . HF efter sommerferien.

Det er mit håb, at de år, I kommer til at tilbringe her på skolen, bliver år, 
hvor I vil opleve tilfredsstillelsen ved en personlig udvikling i mødet med 
skolens fag og i forhold til jeres nye kammerater.

Mange betragter skoleskiftet som en velkommen forandring: Nye omgivelser, 
nye lærere, nye kammerater og nye fag. Andre ser på skoleskiftet med betænke
lighed p.g.a. de nye arbejdsmål og arbejdsmetoder, og fordi de forventninger 
der stilles er anderledes, end dem I er vant til at blive stillet overfor. 
Glæd jer over, at erfaringen viser, at vanskelighederne ved overgangen fra 
folkeskolen til gymnasium og HF hurtigt overvindes.

I de første uger har lærerne og nogle af vore nuværende elever lavet et sær
ligt program for de nye elever - et såkaldt introduktionsarrangement. Formålet 
med dette er at lette overgangen til det daglige arbejde så meget som muligt. 
Samme formål har dette hæfte, hvor I kan læse om skolen og om det, der normalt 
foregår i løbet af et skoleår.

I har valgt en boglig uddannelse, og det er mit håb, at det indhold som 
tilbydes i de forskellige fag må stemme overens med jeres forventninger. I har 
et medansvar for, at tiden på skolen bliver en god tid. I er ansvarlige for 
jer selv, men jeres ansvar omfatter også andre. En skole er et lille samfund, 
og enhver elev er et led i en større sammenhæng.

Jeg ønsker jer alle velkommen til en ungdomsuddannelse, der med sin fagrække 
sigter mod at forberede jer til en videregående uddannelse eller til en uddan
nelse indenfor erhvervslivet. Uddannelsen vil stille krav til jeres viden og 
til jeres arbejdsmoral. Det er mit håb, at skolen må styrke jeres muligheder 
også i andre livssammenhænge, og at den vil give jer indsigt, ideer og inspi
ration på væsentlige områder i jeres senere tilværelse, således at I engang 
kan se med glæde tilbage på jeres år her på Thisted Gymnasium og HF-kursus.

Kristen Bak
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Tour de Gudenå
Det er midt i august, det er efterår, 

så typisk dansk som noget, det ene øjeblik 
koldt og blæsende, det andet så smukt og 
dejligt som det skønneste forår, og vi 
er de forundrede vidner til dette naturens 
mystiske spil. Vi kan ikke lade være med 
at frydes over synet, selv om det ikke 
altid er lige sjovt at skulle ro i time
vis i øspladder regnvejr uden andet over 
sig end en tynd ikke-vandtæt anorak, fordi 
resten af garderoben OGSÅ er våd efter 
en tur i Gudenåens grumsede, halvrådne 
vand!!!

Når man sådan sidder der ombord i en 
tremands-kano, der langsomt vugger ned 
ad åens snoninger, så bliver selv regnen 
smuk, dens melodiske piasken på vandover
fladen, får det til at se ud som om vandet 
var spilkogende. Det er som at blive hevet 
ind i en helt ny verden af renhed. Man 
kan ligefrem se, hvordan træer og planter 
ranker sig af velvære. Alting er g'rønnere, 
friskere og klarere, og vi fylder vore 
lunger med duften af alt dette. Tankerne 
flyver langt langt væk til fantasiens ver
den; sådan må det være at sejle langs Ama- 
zon-flodens bredder i Braziliens regnskove, 
så smukt og sart som det tidlige morgengry. 
Tågen ligger som et sitrende spindelvæv 
over alt det grønne, og solens første spæ
de stråler kommer frem fra sit skjul i 
horisonten. Så smukt er det, at ingen næn
ner at bringe virkeligheden tilbage ved 
ord. Tavse lader vi strømmen føre os til 
verdens ende, glemmer alt omkring os for 
vores drømmeverden. En fredfyldt stilhed 
sænker sig over os, og vi fornemmer denne 
særlige uendelige tilfredshed, man kun 
opnår, når man er i fuldstændig harmoni

med sig selv. DETTE ER LIVET!!!
Der er et "aber dabei" ved alting. En 

kanotur på Gudenåen er andet og mere end 
idylliske landskobsscener, for åen bliver 
ikke ved med at være lille ret længe. Den 
udvides i takt med at strømmen tager af, 
og snart skal der lægges kræfter i for 
overhovedet at komme ud af stedet. Bedre 
bliver det ikke, da vi senere kommer ud 
på åben sø med strid sidevind og kæmpe
bølger. Vi føler os til sidst ganske over
beviste om, at alle guderne må have rottet 
sig sammen imod os og dannet et komplot, 
der går ud på med magt at holde os tilbage 
med en usynlig mur. Vi uvidende stakler 
forsøger ihærdigt at trænge igennem, så 
tårerne står os i øjnene. Hvor må det være 
et ynkeligt syn!!!

En lettelse er det, når mørket falder 
på, og vi langt om længe kan trække kanoen 
op på land ved dagens mål, og endelig få 
lov til at hvile vore trætte, udmattede 
legemer. Så samles flokken i en rundkreds 
omkring myggelysene, med dampende tekrus 
mellem hænderne, og synger til "tonerne" 
af guitarer. En enkelt solsort nynner sin 
aftensang, indtil begyndende regndråber 
gør den tavs og varsler os andre om, at 
tiden er inde til at flygte i ly for endnu 
en skylle....

Trods alle strabadser, uophørligt regn
vejr, fortvivlede elever, håbløse lærere, 
ømme muskler, og det der er værre, vil 
denne tur altid stå som noget særligt for 
os. Den lærte os at se på naturen og dens 
rigdom på en anden og dybere måde. Den 
lærte os, at det ikke er vejrets skyld, 
at vi ikke altid er tilfredse med det. 
Vejret er altid godt. Man skal bare accep
tere det for det, det er, og klæde sig 
på derefter.

Gitte
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Frisport
Denne sportsform, efter skoletid i 7. 

og 8. time, henvender sig udelukkende til 
dem, der har lyst til at dyrke idræt (de 
andre ødelægger det jo bare) - og det vil 
også sige, at der ikke kræves andre for

Vi, der er så heldige at høre til denne 
gruppe, får mangt og meget at vælge imel
lem i løbet af skoleåret. Når vi går igen
nem skolens fællesareal, kaster vi (som 
sædvanlig) et blik på opslagstavlerne (de 
hænger foran midterbalkonen), og gang på 
gang overraskes vi glædeligt af opslag, 
som annoncerer nye idrætsaktiviteter. Til
buddene spænder over mange af idrættens 
mere eller mindre traditionelle discipliner: 
volley, konditionstræning, håndbold, ori
enteringsløb, basket, aerobic, fodbold, 
badminton, redskabsgymnastik, svømning, 
styrketræning til skiløb o.a.

Hvis nogle er interesserede i at dyrke 
noget andet end det, der bliver slået op 
fra lærerside, så henvend jer endelig til 
idrætslærerne. Vi er med på den værste.

Til sidst skal lige nævnes, at deltagel
se i boldspillene giver mulighed for at 
komme med til stævner på andre gymnasier. 
Dette er naturligvis helt frivilligt, og 
selvom der er en del konkurrence og ek
samen over det (heldigvis den eneste i 
idræt, bortset fra HF-tilvalg) - så plejer 
stævnerne at blive afviklet i en god blan
ding af højt humør og dramatisk spænding - 
og et enkelt raserianfald (som regel læ
rerens) .

Som sagt: Hold godt øje med opslags
tavlen, hvis du vil være med fra start.

En sportslig hilsen fra 
de seks idrætslærere

udsætninger, hverken faglige, racemæssige 
eller andet mærkeligt.
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Uglegylp
THISTED GYMNASIUMS "SAMLENDE ORGAN"

Efter et par år, hvor der faktisk ikke 
har været noget skoleblad på Thisted Gym
nasium, er det gamle skoleblad "UGLEGYLP" 
blevet genoplivet.

Navnet "UGLEGYLP" er altså ikke nyt; 
det stammer helt tilbage fra 50'erne, 
hvor en gruppe elever på det gamle gym
nasium på Munkevej startede det, der blev 
til "Uglegylp-traditionen".

Den har vi nu altså forsøgt at holde 
i hævd!

Redaktionen - der fik første nummer 
på gaden kort før jul - bestod af ca. 
10 personer, som alle var med i arbejdet 
omkring studieugeavisen "SORT PÅ HVIDT"; 
siden er flere kommet til.

Formålet med "UGLEGYLP" er netop at 
så mange fra skolen som muligt skal delta
ge. Produktionen - med artikler, læser
breve, "sure opstød", noveller, meddelel
ser, tegninger, annoncer, "debatterende 
indlæg" o.s.v.

"UGLEGYLP" skulle helst være et blad 
for HELE skolen, og afspejle livet på 
Thisted Gymnasium - i alle henseender.

Hermed en opfordring til alle - elever 
og lærere - til at deltage aktivt i ar
bejdet på at få et præsentabelt "UGLEGYLP"

På redaktionens vegne 
A. R & B. V.

DGS
DGS er de danske gymnasieelevers or

ganisation. Det medfører, at det er DGS 
der repræsenterer dig som gymnasieelev, 
hvis undervisningsministeren er ved at 
lave noget, som han gerne vil høre elever
nes mening om. Men da det desværre er 
alt for sjældent, han vil det, plejer 
DGS at sige sin mening på andre måder. 
Det sker fortrinsvis gennem kampagner 
med plakater, udtalelser o.s.v. Et par 
gange om året er DGS med i eller laver 
nogle landsdækkende aktioner. Det de prø-
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ver at sige med disse kampagner og aktioner 
er følgende:

-at 28 er for mange elever i en klasse. 
Vi mener ikke, at det er forsvarligt med 
mere end 24.

-at vi ønsker mere indflydelse og et 
udvidet demokrati i undervisningen og 
i beslutningsprocesserne.

-at undervisningsministerens forslag 
til gymnasiereform er for dårligt. Vi 
mener, at der straks skal gennemføres 
en gymnasiereform, der er resultatet af 
et øget samarbejde mellem lærere, rektorer 
og elever.

-at SU-ordningen bør laves om. Man 
skal kunne få SU, før man bliver 18, og 
den skal ikke være afhængig af forældre
indkomsten .

-at karakter/eksamens-systemet skal 
laves om.

Er du enig i disse punkter? Hvis ja, 
synes jeg, at du skulle melde dig ind 
i DGS. Hvis nej, synes jeg også, at du 
skulle melde dig ind, så du kan få mulig
hed for at ændre det, du er uenig i!

På Thisted Gymnasium er der desværre 
ikke altid alt for megen aktivitet. Men 
det kan ændres, og der er således allere
de planlagt noget. Den 6. nov. er der 
Operation Dagsværk. Da tager vi alle fri 
fra skole for at gå på arbejde. Ved det 
tjener vi alle en løn, og den går ubeskå
ret til at lave skoler i Nicaragua. Sidst 
der var OD samlede vi 50000 kr. ind på 
Thisted Gymnasium. Det beløb vil vi selv
følgelig prøve at slå.

Styrk dig selv. Styrk DGS!

Thøger 1.x

Ictys
Ictys er en fælleskirkelig kristen grup

pe for alle HF - og gymnasieelever. Vi 
er en flok der samles hver mandag og ons
dag i spisefrikvarteret, hvor vi så beder 
sammen, snakker om bibelens indhold og 
vores liv som kristne. Sommetider har vi 
også en aften, hvor vi er sammen.

I skoleåret 85/86 havde vi besøg af 
den kristne pop/rock gruppe Touché fra 
København. De holdt en times koncert for 
2.g og l.HF. I februar havde vi også be
søg, denne gang af en gæstelærer fra Youth 
for Christ, Erich Engerbretson. Han holdt 
en time for en HF-klasse og 2.mus, hvor 
han spillede og sang nogle af sine egne 
og andres sange.

Hvis alt dette lyder som noget DU kunne 
tænke dig at være med til, så hold øje 
med opslagstavlen i de første par uger, 
der vil vi hænge plakater op, hvorpå der 
står hvor og hvornår vi samles. Vi vil 
ligeledes i løbet af den første uges tid 
sige i mikrofonen, hvor vi samles.

Helle, Kaja og Anne 2.cu

Teutonerne
Det er skønt, når elever og lærere mø

des og fester sammen. Derfor har vi på 
Thisted Gymnasium en festforening, Teuto
nerne, der hvert år holder 5-6 gode fe
ster .

Sidste skoleår har der, som noget nyt, 
været diskotek inden den levende musik.
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Teutonernes 
bestyre Ise 
1985 - 86.

Det har fungeret godt; folk kommer tid
ligere, hvilket jo bevirker, at festen 
er igang længere, og man får mere ud af 
den. Derfor regner vi også i år med at 
få et diskotek til at spille, inden det 
nøje udvalgte "band" begynder. Der bli
ver i starten af skoleåret uddelt program
mer, så I alle får mulighed for at se, 
hvilke grupper der skal spille, og hvor
når I skal møde op til festerne over alle 
fester.

Vi har i Teutonerbestyrelsen endnu ikke 
vedtaget, hvor meget kontingentet for med
lemsskab skal koste; men vi laver en diffe
rence mellem medlems- og gæstebilletter, 
så det bedst kan betale sig at blive med
lem af gymnasiets festforening.

Hvert år afholdes generalforsamling, 
hvor alle er velkomne. Ros og kritik bli
ver seriøst behandlet, og der stemmes en 
ny bestyrelse ind. Alle mødte medlemmer 
kan stille op til valg.

Kom og mød dine kammerater på en fest
ligere måde. Der er altid en Teu-fest i 
sigte, så mød talstærkt op og gør festerne 
sjovere.

Bestyrelsen for skoleåret 86/87:
Kurt 2.u, Niels Jacob 2.u, Lars 2.z, Char
lotte 2.b, Jacob 2.a, Morten l.p og Maj
ken 1 .b

Bestyrelsen
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Personalefortegnelse
Amelung, Kirsten 

adjunkt
Asylgade 12, 7700 Thisted

92 14 95

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

92 22 61

Andersen, Knud H.
Røllikevej 11, Hillerslev 
7700 Thisted lærerrådsform.
adjunkt, bibliotekar

98 16 48

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

92 63 43

Bak, Kristen
Åsvej 33, 7700 Thisted 
rektor

93 14 14

Birk, Lene
Todbølvej 14, 7752 Snedsted 
adjunkt

Blaabjerg, Vibeke
Lærkevej 13, 
7900 Nykøbing M 
adjunkt

Bolt-Jørgensen, Henrik 
GI. Sjørringvej 17,

93 47 29

7700 Thisted 
adjunkt

97 13 18

Bower, Alan
Dalvej 7, 7700 Thisted 
lektor

92 33 38

Bundgaard, Grethe 92 36 96
Australiavænget 20, 
7700 Thisted 
kantinebestyrer

Egelund, Hans 97 53 38
Oddersvej 8, Klitmøller, 
7700 Thisted 
adjunkt

Elvang, Bodil 92 06 80
Australiavænget 17, 
7700 Thisted 
adjunkt

Fink, Bo 92 58 91
Gundevej 23, 7700 Thisted 
adjunkt, boginspektor

Frohn, Birgit 9 7 70 0 4
Skårupvej 21, 7700 Thisted 
sekretær

Grauenkjær, Eva 93 16 34
Parkvej 4, V. Vildsund 
7700 Thisted 
adjunkt

Hansen, David Nors 98 13 80
Vendbjerg 22, Nors 
7700 Thisted 
adjunkt

Hegnhøj, Ove 92 44 36
Åbrinken 67, 7700 Thisted 
adjunkt, studievej 1.

Helleberg, Sejr 92 69 95
Refsvej 4C, 7700 Thisted 
adjunkt

Humlum, Carsten 97 15 08
Næstrupvej 42, 7700 Thisted 
adjunkt
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Hust, Hans Henrik 
Legindvej 39, Sønderhå, 
7752 Snedsted 
adjunkt, skemalægger

Iversen, Johannes 
Kastanievej 11, 7700 Thisted 
adjunkt.

93

92

91

1 7

20

45

Jørgensen, Henning Wolder 
Gramsvej 17, 7700 Thisted 
adjunkt

Kempf, Ernst 
Kronens Hedevej 12, 
7700 Thisted 
lektor

92

97

53 84

42 42

Jensbye, Lars Thøger Kjær, Mogens 97 53 92
Thykiersvej 5, Kræn Havsti 3, Klitmøller
7700 Thisted 7700 Thisted
adjunkt adjunkt

Jensen, Axel Gadegaard 92 41 70 Kofod, Lone 92 01 34
Østergade 19, 7700 Thisted Solbakkevej 55, 7700 Thisted
adjunkt adjunkt, studievejleder

Jensen, Egon 92 45 23 Køster, Sverre 92 10 51
Vinkelallé 42, 7700 Thisted Østerhøj, Fårtoft,
adjunkt, inspektor 7700 Thisted

lektor
Jensen, Hermann 92 39 86
Markvænget 10c, 7700 Thisted Larsen, Uffe 92 69 11
adjunkt, studievejleder Spangbergsvej 33,

7700 Thisted
Jessen, Jacob 99 72 66 adjunkt, sikkerhedsrepr.

Lønnerupvej 9, Østerild
7700 Thisted Larsen, Viggo 72 00 28
adjunkt, studievejleder Rugvangen 38, 7900 Nykøbing M

timelærer
Jessen, Vibeke 99 72 66

Lønnerupvej 9, Østerild, Lassen, Jette 98 18 36
7700 Thisted Ballerumvej 222, 7700 Thisted
adjunkt adjunkt

Johansen, Rita Maj 92 59 35 Lemming, Karen 97 53 92
P. L. Haldsvej 55, Kræn Havsti 3, Klitmøller
7700 Thisted 7700 Thisted
adjunkt, studievejleder adjunkt

Lindskog, Tage 92 55 09
Teglbakken 5, 7700 Thisted
lektor
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pedeImedhjælper

Lund, Viggo 92 33 31 Nielsen, Sven 93 74 51
Stensagervej 10, 7700 Thisted Brendhøjvej 6, Todbøl Mark,
lektor 7700 Thisted
skemalægger, tillidsmand lektor

Madsen, Lars Stenbæk 92 48 86 Nordkvist, Jørgen 92 41 65
Gråkildevej 93, 7700 Thisted Markvænget 14C, 7700 Thisted
adj unkt adjunkt

Mejer, Ole 86 32 58 Nyvad, Annette 92 1 5 95
Thingtoftevej 10, Gudum Højtoftevej 31, 7700 Thisted
7620 Lemvig adjunkt
timelærer

Næsdorf, Anne 74 63 21
Munk, Jørgen 93 72 00 Skolebakken 39, Sundby Mors,
Faddersbølbro, 7700 Thisted 7950 Erslev
studielektor

Pedersen, Maria Padkjær 92 04 54
Møller, Anders 97 40 19 Dr. Louisegade 22a,

Trapsandevej 72, Vang, 7700 Thisted
7700 Thisted adj unkt
adjunkt

Rasmussen, Birgitte 92 65 54
Nielsen, Ella 92 01 80 Jyllandsallé 22, 7700 Thisted

Aspevej 7, 7700 Thisted adjunkt
sekretær

Rechendorff, Jens 92 39 60
Nielsen, Elsemarie 92 38 69 Jyllandsallé 16, 7700 Thisted

Skolevænget 19, 7700 Thisted 
adjunkt

lektor

Roed, Gunner 98 53 30
Nielsen, Henny Kjærsgaard 92 24 02 Kapitalstræde 3, Sennels,

Islandsvej 30, 7700 Thisted 7700 Thisted
sekretær lektor, studievejleder

Nielsen, Per 92 38 69 Steffensen, Finn 92 63 88
Skolevænget 19, 7700 Thisted Rosenkrantzgade 14, 2.tv.,
adjunkt 7700 Thisted 

adjunkt
Nielsen, Preben 93 1 5 83

Kvædevej 6, Vildsund, Sørensen, Søren 97 12 98
7700 Thisted Søndergårdsvej 8, Sjørring,
adjunkt 7700 Thisted
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Thomassen, Niels Lauge 92 15 10
Islandsvej 1, 7700 Thisted 
lektor

Thomsen, Morten 93 10 28
Todbølvej 30, Kallerup, 
7700 Thisted 
adj unkt

Thorsen, Reinhardt 92 34 88
Grønningen 6, 7700 Thisted 
pedel

Toft, Lise 92 04 54
Dr. Louisegade 22, 
7700 Thisted 
adj unkt

Vinter, Mogens 92 65 54
Jyllandsallé 22, 7700 Thisted 
adj unkt

Windfeld, Bent 98 52 74
Klosterengen 38, Sennels, 
7700 Thisted 
lektor

LÆRERKANDIDATER

Lene Buch engelsk/idræt
Frank Weber historie

Nyhederne om den spændte konflikt mellem 
USA og Libyen i april 1986 samlede mange 
af skolens elever og lærere omkring TV- 
apparateme.
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Kirsten Amelung 
Idræt-fransk

C. L. Andersen 
Fysik-matematik

Knud H. Andersen 
Historie-dansk

Manfred Andreasen 
Matematik-datalogi

Kristen Bak
Matematik-kemi

Lene Birk
Dansk-idræt

Henrik Bolt-Jørgensen 
Latin-græsk oldtid

Alan Bower 
Engelsk-musik

Grethe Bundgaard 
Kantinebestyrer

Helle Nørgaard Christensen 
Kontorelev

Hans Egelund
Samfundsf.-engelsk

Bodil Elvang
Græsk-latin-oIdtid
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Eva Grauenkjær
Historie-fransk

David Nors Hansen 
Dansk-historie

Bo Fink 
Geografi

Birgit Frohn
Sekretær

Ove Hegnhøj
Samfundsf.-historie

Sejr Helieberg 
Historie-idræt

Carsten Humlum 
Biologi-idræt

Hans Henrik Hust 
Matematik

Johannes Iversen
Religion-tysk

Lars Thøger Jensby 
Engelsk-oldtid

Axel Gadegaard Jensen 
Matematik-fysik

Egon Jensen 
Geografi
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Hermann Jensen
Historie-samfundsf.

Vibeke Jessen 
Biologi

Jacob Jessen 
Biologi

Rita M. Johansen 
Dansk-russisk

Henning W. Jørgensen 
Fys ik-matemat ik

Ernst Kempf 
Fysik-matematik

Mogens Kjær
Dansk-engelsk

Lone Kofod 
Tysk-fransk

Sverre Køster
Fransk

Uffe Larsen 
Tysk-religion

Jette Lassen 
Dansk-tysk

Karen Lemming 
Engelsk-dansk
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Tage Lindskog
Mat.-kemi-fysik

Viggo Lund 
Kemi-fysik

Lars S. Madsen 
Geograf i-idræt

Ole Mejer 
Psykologi

Jørgen Munk 
Musik-dansk

Anders Møller 
Dansk-musik

Ella Nielsen 
Sekretær

Elsemarie Nielsen
Musik-dansk

Henny Kj. Nielsen 
Sekretær

Per Nielsen Preben Nielsen
Musik Tysk-engelsk

Sven Nielsen
Fransk-spansk-latin
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Jørgen Nordkvist 
Biologi

Annette Nyvad 
Fysik-kemi

Anne Næsdorf
Historie-formn.-old.

Maria Padkjær Pedersen 
Fransk

Jens Rechendorff Gunner Roed
Fysik-matematik Dansk-engelsk

Birgitte Rasmussen
Engelsk-spansk

Finn Steffensen
Matematik-datalogi

Søren Sørensen 
Pedelmedhjælper

N. Lauge Thomassen 
Dansk-engelsk

Morten Thomsen
Samfundsf.-historie

Reinhardt Thorsen 
Pedel
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Lise Toft
Fransk-formning

Mogens Vinter
Matematik-idræt

Bent Windfeld 
Dansk-tysk

Inger Marie Petersen, 2.t.

42



Siden skoleåret 1984 - 85 skal alle elever i gymnasiet gennemgå et 30-timers kursus 
i EDB. Hér er det. Jesper, Anne-Marie og Henrik fra l.c, der er i gang med deres EDB- 
program.
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3a

Magarete Adolph (N) 
Ruth Andreasen (K) 
Karsten Bach (K) 
Sven Bertelsen (S) 
Anne-Mette Dieckmann (S) 
Ruth Folmersen (K) 
Lis Hansen (K) 
Elin Hove (S) 
Eva Høeg (S) 
Birgitte Jensen (K) 
Anne Grethe Jonasen (N) 
Kristine Kristensen (S) 
Lars Larsen (S) 
Jette Pedersen (N) 
Kirsten Pedersen (S) 
Nanna Peuckert (N) 
Anne Marie Poulsen (N) 
Ann Rosenbom (S) 
Dorte Skanderby (S) 
Helle Skaarup (M) 
Eva Søndergaard (M) 
Annette Thomsen (S) 
Christina Thorsted (M) 
Charlotte Hertz (S)
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3.b

Anette Bonde (K) 
Pia Christensen (S) 
Niels Christoffersen (K) 
Leon Fredgaard (N) 
Lisbeth Graugaard (N) 
Lise Hygum Hansen (N) 
Signe Husted (M) 
Anette Riis Jensen (S) 
Lisa Kortegaard (N) 
Mikael Krüger (S) 
Pia Lund (N) 
Ulrik Madsen (N) 
Lene Nielsen (M) 
Bente G. Pedersen (N) 
Kirsten K. Pedersen (K) 
Vibeke Pedersen (M) 
Anette Peschardt (S) 
Mona Petersen (S) 
Ulrik Skjoldahl (S) 
Jørgen Stephansen (S) 
Lone Sørensen (S) 
Lise Thinggaard (S) 
Birgitte Vase (S)

Anette Andersen (N) 
Birthe Andersen (N) 
Per Andersen (F) 
Jens F. Bach (F) 
Vibeke Bisgaard (N) 
Anette Borg (N) 
Jette Christensen (N) 
Margrethe Goul-Jensen (N) 
Jesper Hansen (S) 
Lars Harregaard (S) 
Conny Immersen (N) 
Christina K. Jensen (F) 
Peter J. Jensen (M) 
Eilin Joensen (N) 
Tina Kristensen (S) 
Inge Larsen (N) 
Peter Lyngbye (F) 
Laila Marrebæk (F) 
Niels Peter Mols (F) 
Kirsten Mouritsen (S) 
Helene Nielsen (F) 
Lene Olesen (F) 
Jørgen Skindhøj (F) 
Susanne Østergaard (N)
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Michael Agesen (F) 
Palle Andersen (F) 
Peter Birch (N.) 
Karen Marie Hansen (S) 
Anders Haumann (N) 
Marianne Jensen (N) 
Thomas Jensen (M) 
Lars Knudsen (F) 
Pernille Koch (M) 
Ann Krabbe (N) 
Kirsten Linnet Riis (M) 
Hanne Nielsen (N) 
Anette Olesen (S') 
Dorte Pedersen (F) 
Jette Pedersen (M) 
Jørgen Pedersen (F) 
Thomas Rasmussen (N) 
Birgitte Søndergaard (S) 
Lise-Lotte Sørensen (N) 
Niels Jørgen Villesen (F) 
Ulla Yde (M)

3z

Lotte Agesen (N) 
Hanne Borggaard (N) 
Anne-Mette Brandi (N) 
Michael Crabb (F) 
Claus Jensen (F) 
Jette Johansen (N) 
Anne Mette Knudsen (M) 
Inger F. Kristensen (N) 
Morten Lauritsen (S) 
Christian Madsen (F) 
Troels Meldgaard (S) 
Peter Myrfeld (M) 
Dorte Møller (N) 
Mads Nysted (F) 
Steffen Pedersen (S) 
Ulla Poulsen (N} 
Søren Ryberg (S) 
Lars Sloth (F) 
Jette Vestergaard (S) 
Ane Liselotte Sonnesen (E 
Janne Bang Nielsen (S) 
Lars-Bo Mørkholt (F)
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3u

Claus Christensen (F) 
Michelle Christensen (N) 
Linda Henriksen (F) 
Karen Yde Hove (F) 
Dorthe Jensby (N) 
Carina Jensen (N) 
Laila Jensen (N) 
Marianne Jensen (M) 
Susanne Jensen (F) 
Morten Kanstrup (S) 
Frank Klemmensen (S) 
Kirsten Larsen (N) 
Claus Leolnar (N) 
Christian Lynbech (F) 
Peter Melgaard (F) 
Lene Mouritsen (N) 
Hanne Møller (F) 
Dorte Nielsen (N) 
Gitte Nielsen (N) 
Lene Nielsen (N) 
Anders Pedersen (F) 
Asger Pedersen (F) 
Jørgen Petersen (S) 
Else Sørensen (M) 
Gitte Westermann (N)

2P

Jonna Andersen
Anne Balsby
Dorthe Bisgård-Andersen 
Anne Marie Blåbjerg 
Ole Christensen 
Torsten Clausen 
Hanne Dahl 
Pia Dahl
Anne Grethe Dalgaard 
Pia Eriksen 
Kirsten Gregersen 
Bente Høltzermann 
Helle Jensen 
Laila Jensen
Ann-Marie Jørgensen 
Dorte Jørgensen 
Anne Marie Nielsen 
Pilip Berg Nielsen 
Gitte Nielsen 
Anne Sjørvad 
Birthe Svoldgaard 
Anita Tønder
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2q

Tina Borg
Frida Christensen 
Mette Christensen 
Lise-Marie Christiansen 
Gitte Dalgaard 
Jane Dige 
Karen Billigste 
Anette Jensen 
Jane Jensen 
Tina Jensen 
Mette Jørgensen 
Dorte Kristensen 
Lene Kristiansen 
Birgitte Krog 
Susanne Larsen 
Jane Bach Nielsen 
Lis Nielsen 
Tommy Nielsen 
Gitte Pedersen 
Bente Petersen 
Steen Svenningsen 
Bente Sørensen 
Malene Thomsen

2r

Lene Andersen 
Susanne Andersen 
Jens Verner Dissing 
Charlotte Henriksen 
Susanne Knudsen 
Klaus Kristiansen 
Birgit Larsen 
Conny Larsen 
Mette Larsen 
Bente Nedergaard 
Finn H. Pedersen 
Anne Marie Søndergaard 
Anni Sørensen 
Birte Merete Thomsen 
Peter Thorsen 
Jytte K. Vinther 
Peter Ørgård
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2t

Morten Bertelsen 
Dorthe Bruun
Kurt Christensen 
Karen M. Dissing 
Jan Frøslev
Carl Arne Hjersing 
Dorte Holm 
Edele Imer
Hanne Tidemand Nielsen 
Linda Nielsen
Thomas Pedersen 
Inger Marie Petersen 
Birgit Rasmussen 
Ib Sørensen 
Lone Saaby 
Pia Lund Thomsen 
Betina Britt Pedersen

Karin Bach Nielsen, 2.z.
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Leksikon
ADRESSEFORANDRING

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

ANDET ÅRS OPGAVEN - HF

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

For 1. og 2.g1ernes vedkommende skal som 
hovedregel afleveres bøger i de fag, der 
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 
boginspektorerne, som kan træffes hver 
dag i tifrikvarteret. Bogdepotet ligger 
i kælderen.

BIBLIOTEKET

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

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

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

Bibliotekar: Knud Hoick Andersen.

BOGAFLEVERING

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

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

DANSKOPGAVEN (HF)

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

EKSKURSIONER

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

Faglærerne vil oplyse om disse mulig
heder .

ERHVERVSORIENTERING

Gives til alle elever i såvel gymna-
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Lissa Borup, 1.r.

sium som på HF. Erhvervsorienteringen 
varetages af studievejlederen.

Ferier og fridage (alle dage inkl.) 

1986

Sommerferie:
Efterårsferie:
Juleferie:

Mand. 23. juni
Mand. 20. okt.
Tirsd.23. dec.

fred. 8. aug.
fred.24. okt.

1987

fred. 2. jan. 
Påskeferie: Mand. 13. apr. - tirsd.21. apr
St. Bededag: Fred. 15. maj
Kristi Himmel
fartsdag: Torsd. 28. maj
Grundlovsdag: Fred. 5. juni
Pinseferie: Mand. 8. juni
Sommerferie: Mand. 22. juni - fred. 7. aug.

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 
denne forsømmelsesprotokol, og der træffes 
herefter beslutning om evt. irettesættel
ser eller sanktioner over for eleverne.

For store forsømmelser vil udløse føl
gende procedure:
1. fase: Mundtlig advarsel: Gives af rek

tor .
2. fase: Skriftlig advarsel. Gives af 

rektor og sendes som anbefalet 
post til eleven.

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

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

FRIBEFORDRING

.Ydes til alle, som har over 11 km fra 
hjem til skole. Ansøgning sker gennem 
gymnasiet. Fribefordringen includerer 
også bybusserne.

FRIVILLIG IDRÆT

Et tilbud til alle elever om mulighed 

for at dyrke håndbold og volleyball o.a. 
2 timer om ugen efter skoletid.

Der er instruktører til rådighed. I 
skoleåret 1985/86 deltog skolen i forskel
lige turneringer.

FRIVILLIG MUSIK

Omfatter først og fremmest et tilbud 
om deltagelse i gymnasiets kor. Ko^gt 
øver 1 gang om ugen fra kl. ca. 13 -15 
Koret medvirker ved koncerter af forskel
lig 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.

FÆLLESTIMER

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

I fællestimerne suspenderes den norma
le undervisnino. oa hele skolen samles 
om f.eks. et foredrag, et musikarrangement 
et politisk møde i forbindelse med et 
folketingsvalg o.l.

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

FÆLLESARRANGEMENTER

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

FÆLLESUDVALGET (FU)

har til opgave gennem gensidig infor
mation og forhandlinger at fremme samar
bejdet mellem lærere og elever, fremskynde 
sagers løsning og koordinere læreres og 
elevers bestræbelser.

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

FU består i skoleåret 1985/86 af 
rektor Kristen Bak 
lærerrådsformand Johs. Iversen 
adjunkt Sejr Helleberg 
adjunkt Vibeke Jessen 
Anne Sjørvad 2. p 
Anne Brinkløv Jensen 2. b 
Henrik Valeur 2. y 
Birgit Sørensen 1. r.

GLEMTE SAGER

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

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

GRENVALG

Foretages af alle l.g'ere i febr./marts. 
Der gives grundig orientering om grenvalgs
muligheder og betydningen heraf til både 
eleverne og forældrene. Orienteringen 
varetages af studievejlederne 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 er der 4 mulig
heder: Matematisk-fysisk (mF), naturfaglig 
(mN), samfundsfaglig (mS) og musik-matema
tisk (mM) .

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

Grenvalget er bindende.

HISTORIEOPGAVEN (HF)

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

INSPEKTOR

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

Hvis rektor er fraværende fungerer 
inspektor som rektors stedfortræder.
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KANTINEN

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

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

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

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

til og med kl. 12.

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

Kantinebestyrer: Grethe Bundgaard.

KARAKTERGIVNING: GYM.

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

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

Der gives ikke karakterer i fagene 
idræt, formning og musik, bortset fra den
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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

Lærerrådet har beslutningskompetence
i følgende sager:
A 1) Ordning og omfang af mdtl. årsprø

ver .
Lærerrådet afgiver skolens indstilling

i følgende sager:
B 1) Indstilling vedr. forsøgsundervis

ning .
2) Indstilling om anskaffelse eller 

fornyelser af undervisningsmidler 
og større inventargenstande.

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

4) Fordeling af stipendier og flids
præmier .

5) Indstilling om den ugentlige arbejds
plan.

6) Indstilling om afholdelse af intro
duktionsdage og studieuger.

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

regler over for elever ved discipli
nære forseelser af grovere karakter.

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

stillingsbesættelse, for så vjd4- 

angår fagkombination.
5) Forslag til skoleplan og ændringer 

i denne, herunder oprettelse og 
nedlæggelse af stillinger.

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

vakancer.
8) Principper for ekskursioner.

LÆRERFORSAMLINGEN

Består af samtlige lærere ved skolen.
Behandler spørgsmål som vedrører elever

nes standpunkt m.v. og tager stilling til, 
hvordan skolen skal råde eleverne m.h.t. 
oprykning i næste klasse (gælder dog ikke 
for HF).

MORGENSAMLING

I skoleåret 1985/86 har der en gang 
om ug^Q væ^t afholdt morgensamling fra 
kl. 9 - 9 . Afviklingen af arrangementet
er overdraget de enkelte klasser på skift.

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

MØDEPLIGT

Der er mødepligt for såvel gymnasie- 
som 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 
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indstiller til Direktoratet for Gymnasie
skolerne og HF, at der tages forbehold 
vedr. indstillingen til eksamen. Herefter 
ligger den endelige afgørelse i Direkto
ratet .

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 (HF)

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

Tilmeldingsfrist: 1. juli.

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 eksamenskarakteren bliver 00 eller 
03 (for gymnasieelever dog forudsat, at 
årskarakteren er på mindst 5).

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

Tilmeldingsfrist: 25. juni.

REKTOR

Skolens pædagogiske og administrative 
leder.

OPRYKNINGSPRØVER

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

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

OPSLAGSTAVLERNE

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

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

Obs. En del af kommunikationen på vores 
skole foregår udelukkende via opslagstav
lerne (f.eks. aflysning af timer, timeom
bytninger o.1. ) . Elevarbejde
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RINGETIDER
1. time 8.00 - 8.45
2. II 8.50 - 9. 35
3. II 9. 50 - 10.35
4. II 10.45 - 11.30
5. II 11.55 - 12.40
6. II 12.50 - 13. 35
7. I! 13.45 - 14. 30
8. 11 14.40 - 15. 25

SKEMAÆNDRINGER

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

SKOLERÅD

Består af 9 medlemmer.
1 amtsrådsmedlem valgt af amtsrådet 

(Ruth Schjødt-Pedersen), 2 forældre valgt 
af forældrekredsen (Ebbe Eriksen og Birte 
Thastum), rektor (Kristen Bak, lærerråds
formanden (Johannes Iversen), 1 lærer 
valgt af lærerrådet (Bo Fink), 1 elev valgt 
af HF-eleverne (Anne Sjørvad 2.p), 1 elev 
valgt af gymnasieeleverne (Anne Brinkløv 
Jensen 2.b) samt 1 repræsentant for skolens 
teknisk-administrative personale (Rein
hardt Thorsen).

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

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

STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU)

SU kan søges ca. 1 måned, før man fyl
der 18 år. Støtten kan tidligst udbetales 
fra den første i måneden efter 18-års fød
selsdagen .

Støtten afhænger af dine egne samt dine 
forældres indtægts- og formueforhold. Støt
ten ydes som stipendium, statslån og stats
garanti for studielån.

NB. Særlige regler for 22-årige og der
over. Kontaktperson til SU: Sekretær Henny 
Nielsen.

STUDIEKREDSE

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

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

Studiekredse skal godkendes af Fælles
udvalget.

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 umiddelbart før eksamen.
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STUD TEVEJLEDNING

Tilbydes alle skolens elever. Hver klas
se tildeles en studievejleder, som har 
til opgave at give individuel og kollek
tiv vejledning vedrørende spørgsmål af 
faglig, social, økonomisk og personlig 
art i forbindelse med uddannelsessitua
tionen .

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

Det er vigtigt at bemærke, at studie
vej lederne ikke er en del af skolens ad
ministration. Du kan derfor trygt gå til 
studievejlederen med dine problemer. Han/ 
hun har tavhedspligt over for alle med 
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mindre andet aftales.
Studievejlederens kontortider meddeles 

via opslag.

STØTTEUNDERVISNING

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

Støtteundervisning tilbydes i matema
tik, engelsk og tysk i l.HF.

Undervisningen strækker sig over i alt 
15 timer fra ca. 15. august til 15. ok
tober, og timerne er placeret udenfor nor
mal skoletid.

SYGEEKSAMEN

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

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

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

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

TERMINSPRØVER

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

og de enkelte grenes skriftlige eksamensfag.

UDMELDELSE

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

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

UNGDOMSYDELSE

Søges af dine forældre hos den kommune, 
hvor du bor. Ydelsens størrelse er afhæn
gig af dine egne og dine forældres øko
nomiske forhold.

Ungdomsydelse gives p.t. til 16-17-årige.

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.
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Birte Thomsen, 2.r.




