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Thisted Gymnasium & HF-Kursus

Skoleåret er slut - et nyt år
begynder
For nogle er det
te årsskrift intro
duktionen til en
ny skole og et nyt
kapitel i deres liv,
for andre er det
afskeden med
„den gamle sko
le“ og begyndelsen til et nyt livs
kapitel.
De sidste er årets dimittender. I
har gået i 7 gymnasieklasser, 3 HFklasser og 1 HTX-klasse, og nu
går I ud i den store verden. Jeg
ved, at en meget stor del afjer nu
ikke bare forlader skolen og Thy
og Viborg Amt, mange afjer for
lader fædrelandet for at begive jer
ud i Europa og endnu fjernere dele
af verden. I en tid, hvor de inter
nationale relationer spiller en sta
dig større rolle, og hvor det er gi
vet, at mange af jer i jeres fremti
dige arbejdsliv vil få med andre lan
de og deres sprog og kultur at gø
re, er det fornuftigt for en tid at
lade lærebøgerne blive i reolen og
få stiftet bekendtskab med lande,
befolkninger og skikke, som I se
nere vil komme i berøring med og

blive påvirket af. Men jeg ved hel
digvis også, at langt de fleste afjer
allerede har planerne klar for det,
der skal ske efter det såkaldte „sab
batår“. Sabbatåret bliver også en
læretid - drag ud i verden med åb
ne sanser - og I vil lære mangt og
meget, som ingen skole kan lære
jer. Derefter begynder den egent
lige læretid, den uddannelse afkor
tere eller længere varighed, som er
en helt fundamental forudsætning
for, at I kan finde og få jeres plads
i det kommende voksen- og ar
bejdsliv.
Jeg håber, at vi har givet jer en
sund og kritisk sans, sans for hu
mor og for kvalitet, tolerance og
nysgerrighed samt evnen til op
mærksomhed - alle de egenskaber
og evner, som I får brug for både
ude i den store verden og på jeres
forskellige uddannelses- og lære
steder.
Og disse evner og egenskaber vil
vi til august gå i gang med at give
et nyt hold gymnasie-, HF- og
HTX-elever sans for. For dette
årsskrift er som nævnt også vel
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komsten til de mange nye elever,
som efter sommerferien påbegyn
der skoleåret 1995/96.
I er blevet fordelt på i alt 13 klas
ser, 4 matematiske og 4 sproglige
gymnasieklasser, 3 HF-klasser og
2 HTX-klasser. Det betyder, at
Thisted Gymnasium og HF-kursus i det kommende skoleår vil væ
re befolket med 31 klasser med til
sammen ca. 750 elever.
Det er glædeligt, at så mange
unge mennesker i vores område
har mod og lyst til at få en af de
ungdomsuddannelser, som vi tilby
der. Men at være så mange samlet
på en skole, der er bygget til ad
skilligt færre - det er naturligvis
ikke uden problemer.
I, de nye og håbefulde elever,
skal bydes særdeles velkomne.
Det er mit håb, at I vil yde jeres
bidrag til, at også 1995/96 bliver et
godt skoleår, både i timerne, ved
torsdagens morgensamlinger og i
de talrige andre aktiviteter, som alt
sammen er med til at gøre skole
dagen såvel nyttig som fornøjelig.
Finn Jorsal
rektor

Det ku’ vi li’!
Litauiske gæster begejstrede over frihed og aktivitet på Thisted Gymnasium
histed Gymnasium får ofte
de mennesker“, siger Irena Punisbesøg fra udlandet. 1 det for
hkiene. Hun underviser i russisk
gangne skoleår har gymna og skulle sammen med sin kollega
siet haft gæster fra England, Tysk
Rimma

Shapokiene overvære en
land, Portugal, Bulgarien og Litau
russisktime med 1 dzø. De to læ
en. Nogle af besøgene er en del af rere var meget begejstrede over
en elevudveksling mellem Thisted
elevernes engagement og kreativi
Gymnasium og venskabsgymna
tet og satte stor pris på legemo
sier i udlandet, mens andre besøg
mentet i undervisningen. „De er jo
er .studieprojekter, hvori de uden
rigtige skuespillere“, udbrød Rim
landske skoler skal undersøge,
ma. „Og så nøjes de ikke med at
hvordan de unge får en god almenspille dialoger, men synger også
dannende og studieforberedende
russiske folkesange“. Begge lære
re bemærkede, at der i undervis
uddannelse i Danmark. Så kan sko
lerne derefter se, om de kan bruge
ningen blev lagt stor vægt på net
op den del af det grammatiske stof,
nogle af deres iagttagelser i deres
hjemland.
som skulle danne grundlag for den
russiske samtale.
Vore 6 gæster fra Litauen var
kommet til Danmark som en del af
De øvrige besøgende havde fulgt
et større projekt under undervis
andre timer, og var alle imponere
ningsministeriet. Som et demo de over elevernes store viden og
evne til selvstændigt arbejde. Nogle
kratisk samfund er Litauen så godt
som nyfødt, og i Danmark er vi
af dem påpegede dog elevernes
ikke sene til at hjælpe vort nabo
store frihedsgrad med den deraf
lands spæde demokrati på benene
følgende svækkede disciplin. Litved at stille vores demokratiske tra hauerne er ikke vant til, at elever
kommer for sent til timerne eller
ditioner til rådighed. La’ os høre,
går midt i undervisningen. Men
hvad de ku’ li'.
samtidig blev det understreget, at
„Vores første indtryk af Thisted
Gymnasium var en masse smilen
eleverne også i frikvartererne var

T
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aktive og seriøse.
Også lærernes store frihed blev
bemærket. I lithauemes øjne så det
ikke ud til. at den danske lærer
skulle være tynget af overordnede
forordninger og restriktioner, men
som rektor Jouzas Padvelskis sag
de, så „bærer den danske lærer en
stor pædagogisk byrde på sine
skuldre“. Lithaueme var helt tyde
ligt overrasket over de mange selv
stændige valg og beslutninger, en
dansk lærer skal træffe. Gæsterne
havde også noteret sig, at lærerne
bruger megen tid på forberedelse.
Sammen med en solid faglighed
skulle dette være den væsentligste
forklaring på det „indbyggede“
autoritetsforhold til eleverne, som
gæsterne oplevede i form af en
meget afslappet omgangsform
mellem lærere og elever.

Af skolens forskellige institutio
ner blev studievejledningen tildelt
en særlig opmærksomhed. Gæster
ne var især optaget af, at studievejledeme udover deres faglige og
pædagogiske funktion også havde
en social opgave.

De litauiske gæster gav en prøve på deres færdigheder i folkesang til stor glæde for skolens russiskhold.

De lithauiske gæster var med på
skolens store seminar ved Hald
Sø. Her kunne de opleve, hvordan
skolens personale drøftede Thi
sted Gymnasiums fremtid under
afslappede former og godt hu
mør, kombineret med festligt sam
vær om aftenen.
Padvelskis var i egenskab af rek
tor naturligvis også interesseret i

gymnasiets ledelse og administra
tion. Skolens store opbud af com
putere og avancerede kopimaski
ner er ren ønsketænkning på de lit
hauiske skolebudgetter, men sko
lelederen kunne uden at skele til sit
budget iagttage og suge til sig af
Thisteds Gymnasiums fleksible
metoder og arbejdsgange indenfor
administrationen. Og så gjorde den
generelle informationsåbenhed et
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stort indtryk på den nyudnævnte
rektor.
Skolens fysiske rammer blev
også værdsat. Det store fællesare
al fremstod som et livligt forum for
afslapning, socialt samvær og ak
tivitet. Også idrætsfaciliteterne fik
anerkendende bemærkninger, om
end vore gæster fandt udendørs
faciliteterne lidt for stormblæste.
Per Radnier

CARRY MIXX
årdtpumpende og pulseren
Et møde med
de vibrationer modtog i år
barndommens
den største flok af nye ele
guru og en forkla
ver nogensinde. Et kaotisk ghetto
 på, hvorfor
ring
billede med bilvrag, kloakdæksler,
Uffe aldrig bliver
pigtråd og diverse suspekte typer
Danmarks stats
var rammen om skoleårets start.
minister, er blot
Hurtigt gled skolen dog over i hver
nogle af de ingre
dagens rytme, og sidst i august dienser, som
traditionen tro - styrkedes ideen
indgår i denne
om, at „alternative aktiviteter akti
Carrymixx, der er
verer alle“: startskuddet til årets
sammenkogt af
aktivitetsdag var givet. Vandreture
Trine Ejlskov,
omkring søer med spændende be Jens Gjærup
stand, cykelture til kirker, tennis
Have og Kresten
turneringer, skulpturbyggeri og
Kusk
meget mere var muligheder for at
arbejde på andre måder med andre
udvekslingsgæster en uges tid, og
discipliner og med andre menne til et fællesarrangement kom helt
sker, end vi gør til hverdag.
fra Rusland en guitarist og sanger.

H

Fra starten af året var der flere
besøg udefra. 3y og z havde tyske

Sidstnævnte prøvede ihærdigt at
fastholde samtlige elevers koncen
tration, hvilket dog ikke lykkedes
ham. Når man ikke forstår tekster
ne, er det svært at sidde stille og
bare lytte.
Midt i september startede sko
lens hårdtarbejdende festgalninge,
Teutonerne, denne Teusæson med
såvel fredagscafé som stor fest.
Den første fredagscafes succes
gentoges dagen før efterårsferien
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med den vanlige „nu-er-det -ferie“
eufori.
Men hverdagen melder sig som
regel igen. Den 10. november drog
store dele af gymasieeleverne ud
for at slide og slæbe i den gode
sags tjeneste. Operation Dagsværk
løb af stablen. Folk havde fundet
mere eller mindre indbringende
jobs, og resultatet blev, at TG fik
skrabet ca. 75.000 kr. ind.

En uges tid senere fik vi besøg
af en ægte mediepersonlighed.
„Dengang Uffe sagde “hva'fa'n
bilder du dig ind“ til Poul Nyrup,
vidste jeg, at den mand aldrig bli
ver statsminister i Danmark.“
Udsagnet kom fra TV2-journalisten Klaus Hagen-Petersen, og det
var et led i et fængende foredrag
om det elektroniske medies histo-

rie i Danmark, DRs monopol,
TV2's indvirkning på dette billede,
kampen om seerne og om de men
nesker, han har over for sig i pro
grammet „Her og Nu“.
„Uffe vil selv bestemme, hvad
der skal snakkes om", og "Anken
bliver beruset af at høre sig selv
snakke“, var bare nogle af de be
mærkninger. han knyttede til de
forskellige politikere. Det var et
sjovt og meget oplysende foredrag,
den tidligere gymnasielærer kom
med.
12/12 kom „HAN“ til TG. „Man
den de kaldte Gud“ eller “ Kongen
af Alting“. Og nej, vi taler ikke om
Elvis eller Anders And, men om en
lille, skægget mand, en frø, en pa
pegøje og en guitar. Poul Kjøller,
ungdommens nye trend-guru, var
kommet til Mandagscafe. I en alt
for kort halv time slyngede han hits
ud til ca. 500 begejstrede tilhøre
re. Salen formelig kogte, da schlagere som „ Jeg er så glad for min
cykel “og “Jeg har en rokketand“
fremførtes på en måde, som vi al
le husker fra vores barndom.
Efter stemningen at dømme, ER
Kjøller enten gud eller konge.Der
var da også et skinnende lys om
kring ham, var der ikke?
Erland Knudssøn Madsen kom i
samme måned og holdt foredrag
om, hvad baggrunden var for ud
formningen af det logo, som han

for nylig har tegnet til Thisted
Gymnasium. Det er inspireret af
det arbejde med skulpturel ud
smykning af skolens grønnegårde,
han sammen med billedkunstneren
Kasper Heiberg udførte i 1977-78.
Beretningen var på en gang en
fortælling om arbejdet med form
og farve og et portræt af den nu
afdøde Heiberg.

Skolen skruede ned for termo
staterne hele 19 juleferiedage i år.
Da julesabbaten var forbi og den
langskæggede mand med korset
havde fået endnu et lys på lagka
gen, blev januars ankomst fejret
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med en brostens-Big-Mac af hard
core kaliber. Selvom McDonald og
vold normalt ikke har nogen rela
tion til Thys vindblæste kultur, fik
vi alligevel besøg af to rapkæftede
stenbrodrenge fra foreningen
„Stop Volden“. I en lille time un
derholdt de med et stand-upcomedyiignende-show, som var
fyldt med selvbiografiske „horror
historier“ fra deres liv i betonjung
len.
Ovenpå denne antivoldspropaganda og julens absurd høje kole
steroltal tegnede TG-mesterskaberne i indefodbold til at blive en

Medea, som efter sigende aflivede
begge sine sønner for at hævne sig
på sin nyforelskede eksmand. Dy
ster munkekorsmusik, selvgjorte
rekvisitter og rødt pornolys skab
te rammen om en halv times kræs
for hornhinde og øregang.

tam og fairplayspillet motionstur
nering. Men allerede fra første
fløjt forvandledes trægulvet til en
kogende arena med sprudlende
boldtalenter og nådesløse gladiato
rer. En benhård kamp om presti
ge, hvor de sproglige var repræsen
terede, 3 g'erne voldelige, Ig'erne
seriøse og 3 HTXerne bedst.

Udover den euforiserende europamesterskabsstemning bød fe
bruars menukort også på en me
get lidt ophidsende matematisk
„happy hour“.
I 2700 lange sekunder erklære
de en professor Vagn Lundsgård
regning og matematik sin kærlig
hed og geometriske fodboldstadi

ons sit uhæmmede begær. De
sproglige måbede, og målløse blev
matematikerne enige om, at store
dele af den atypiske kærlighedser
klæring var foregået på polsk.

Måske var det netop derfor, at
Polen med overbevisende sikker
hed slap for at aftjene dette års „stu
dieturspligt“. Sædvanen tro vælte
de semi-pupperne og 1 HFerne ud
over det europæiske kontinent, for
på ægte vikingemaner at indtage
museer, teatre og værtshuse.
Netop teater blev essensen i 1 b's
obligatoriske tværfagsuge. Let og
elegant genopførte de den oldgræske supertragedie om sagnfiguren
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Grækerkavalkaden var dog fle
re bådslængder fra at være marts
måneds enerådende underhold
ningstrend. To gale og sjove nati
onalhelte indtog betonpaladset for
efter bedste evne at blande sort
forstadssarkasme og nordjysk
plovfurelogik. Cocktail'en blev
god.Timm og Gordons blanding af
under-bæltesteds-jokes og grove
publikumsjordinger resulterede i en
række fuldstændigt uhæmmede lat
terkramper rundt i salen. Det kluk
kede faktisk videre i flere dage-og
klip fra seancen blev da også vist i
TRANSIT ugen efter....
Desværre samme aften som for
årskoncerten. Den var i år et far
verigt musikspektrum, der spænd
te fra selvkomponeret klaverskøn
hed over stereotype Beatlesschlagere til underfundig lg-punk. An
den halvleg bød på den legendari
ske flower-powermusical „Hair“,
realiseret af et talstærkt ensemble,
virtuose solister og ikke mindst: arbejdsgale lærere. Til lyden af de
velklingende hippieklassikere fade
de skoleåret ud. Eksamenstiden gi
der vi ikke snakke om!
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ikke noget lort, sagde Gor
don fra TVl’s TRANSIT i
marts ’95. Det ligner s’gu
noget maleren kom til at vælte ned
over muren.
- Et knippe af blå, grå og brune lin
jer, der falder og knækker ud af det
Thisted Gymnasium & HF besluttede i efteråret 1994, at skolen skul
rum, som de stimer ud af over bygle have et nyt logo. Opgaven blev overdraget til maleren og billed
ningen, skrev forfatteren Peter
huggeren Erland Knudssøn Madsen. Han valgte at lade sig inspirere
Seeberg engang sidst i halvfjerd
af den skulpturelle udsmykning, som maleren Kasper Heiberg ud
serne.
førte i årene 1977-78 med hjælp af netop Erland Knudssøn Mad
Begge udsagn henviser til bema
sen. Kort før jul var logoet færdigt, og i den forbindelse havde vi
lingen af skolens sydgavl. Gordon
fællestime med Erland Knudssøn Madsen, der fortalte om kunsten
er åbenbart (som så mange andre)
og sit samarbejde med Kasper Heiberg. I forlængelse heraf har re
blevet provokeret (irriteret?) af en
daktionen bedt Gunner Roed om at fortælle om idéen bag skolens
detalje i skolens udsmykning. Men
kunstneriske udsmykning.
set bliver de kunstneriske detaljer
åbenbart, og det er vel ikke så rin
ren Kasper Heiberg dengang. Selv
ger en enhed op.
ge?
Iagttager man skolen fra parke
sagde han om værket, at det var

Som et musikstykke
Udsmykningen består af indgangs
partiet (bemaling og pyramide) og
forskellige figurer i de tre gårde: høj
træfigur, bue og metalpyramide
(gård 1), betonfigur og stenpyra
mide (gård 2) og et kunstfærdigt
net af galvaniseret tråd, hældende
betonplade og trekantet metalklods,
forbundet med stålwire (gård 3).
Wiren går gennem muren og en
der i kantinen.
Allerede mens arbejdet med ud
smykningen var i gang (juni 1977
til august 1978) undrede vi os selv
følgelig over, hvad det var der fore
gik. Min ‘gennemgang’ af ud
smykningen hviler i høj grad på
samtaler jeg havde med kunstne-

som et musikstykke i 4 satser. Ind
gangspartiet og de tre gårde byg
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ringspladsen, kan man forestille si
den høje træfigur i gård 1 (til
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UNSTENI SKOLEN
SKOLEN I KUNSTEN

1974 Thisted Gymnasium bygges. Arkitekter: Friis og Mokke.
1976 Viborg Amtsråd ønsker en udsmykning. Pris: kr. 200.000 kr.,
hvoraf Statens Kunstfond betaler kr. 150.000.
1978 Kasper Heiberg (1927-1984) afslutter sit værk. Assistent: bil
ledhuggeren Erland Knudssøn Madsen.
1987 Erland Knudssøn Madsen og Kurt Tegtmeier afslutter et treårigt
restaureringsarbejde.

re) som et fabeldyr: en drage eller
en grif. Eller en ørn. Eller en grav
ko. Men bevægelsen, dynamikken
er klar nok: figuren gaber efter,
strækker sig mod den (himmel)
bue, der markeres af linjerne på
gavlen. Og skaber sammenhæng.
Bevægelsen gentages i buen af træ
i samme gård.
Buen, der går over gavlvæggen
og ned i gården gennem den høje
figur, er som et greb om bygnin
gerne. Den foregriber opfattelsen
af den lange gang, der er som en

akse i skolens udformning. Pyra
miden på gavlen bliver en tap eller
en knap på den akse, det hele dre
jer sig om. De øvrige pyramider
fører tanken hen på skolen med det
spidse tag.
Den buede linje vendes i beton
muren (gård 2), hvor himmelbuen
(eller skyen) har trykket eller skå
ret sig ned i muren.
Stålwiren i gård 3 har godt fat i
det meget specielt formede net
værk af tråde, hvor man i midten
aner en slags øje eller sol. Det kan

opfattes som en afspejling af det
store rum. den ydre verden, kos
mos, vejret eller noget i den ret
ning. Dette trækkes så ind i byg
ningen gennem wiren, der gennem
sin afslutning, sin ‘hale' peger til
bage til udsmykningens udgangs
punkt og på den måde samler ele
menterne til en enhed.
Sammenfattende kan man sige,
at buen - trekanten - wiren asso
cierer til himlen - skolen - univer
set.

Materialerne
Træfigurerne bankede Kasper Hei
berg sammen af forskallingsbræd
der, der havde været brugt til byg
geriet. Det fører til diskussion af
billedkunstens dobbeltstilling: På
den ene side er den virkelighed
(gennem sine materialer). På de
anden side er den illusion (den
peger på en anden verden, en vir
kelighed uden for kunstværket).
Billedkunstens udvikling gennem
de sidste 150 år er en undersøgel
se af grænsen mellem billedet som
materiale og billedet som henvis
ning. Man har skrællet lag på lag
af for at finde hvor meget, der lå i
selve materialet. Billedkunsten hen
vender sig til sanserne snarere end
til intellektet.

Modernismen
Kunstneren indrømmede dengang
i ’77, at udsmykningen let kunne
blive opfattet som uforklarlige ting
fra virkeligheden. Men netop ved
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men flere. Den associerer frit til
flere billeder, fordi dens energi
hviler i sansningen. Den kræver
medarbejde fra tilskueren, der må
omsætte sansningen til billeder.

Motivet

sin uforklarlige placering og form
leder udsmykningens detaljer hen
på associationer, billeder og sym
boler. Her er det den modernisti

ske kunst, vi har med at gøre: den
kunst man kalder abstrakt eller
nonfigurativ, d.v.s. ikke forestill
ende. Den har ikke et billede i sig,

Det hele bliver ifølge Kasper Hei
berg et billede af gymnasiet og him
len, lavet tæt op ad bygningerne og
under den samme himmel. Det bli
ver på en måde fire trin:
Den virkelige himmel er størst.
Mindre er skolens bygninger.
Og endnu mindre er de store de
taljer i udsmykningen, billedet af
himlen.
Og mindst bliver pyramiderne,
billedet af skolen.
Kasper Heiberg kan med sine
fantasifigurer pege på den store
himmel, himlen der symboliserer
det ophøjede, det hjertemæssigt og
hjernemæssigt ophøjede, som han
sagde.

Ørn og delfin
Coelestem adspicit lucem (‘ Den
skuer mod det himmelske lys’) står
der over hovedet på ørnen over ind
gangen til Københavns Universitet.
Solidum petit in profundis (‘Den
søger i dybet den faste grund’)
svarer delfinen i Århus Univeritets
logo.
Med Kasper Heibergs udsmyk
ning for øje kan vi som brugere af
Thisted Gymnasium & HF måske
fascineres i begge retninger?
Gunnar Roed
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Elevrådet fra august til juli...

Når man kigger tilbage på et års
elevrådsarbejde, er der mange ting,
man husker. Ikke bare ting som
udvalgs- og elevrådsmøder, men
også sammenholdet i elevrådet,
som f.eks. gjorde sig gældende på
elevrådets hyttetur, er noget, som
gør elevrådet på T.G. interessant.

Da jeg i starten af året blev valgt
til elevrådet, var jeg ret spændt på,
hvad det var, jeg gik ind til. Jeg hav
de godt nok været med i elevrådet
på min gamle skole, men jeg reg
nede med, at man på gymnasiet
arbejdede mere seriøst end i folke
skolen. Dette viste sig også at væ
re tilfældet. Hvor elevrådets arbej
de på min gamle skole mest bestod
i at stå i kantinen, er der ofte på
gymnasiet vigtige ting, elevrådet
skal tage stilling til.

Det første halve år var Hatla
Johnsen og Anders Rafn formænd
for elevrådet.
Til jul havde vi valg, og her blev
Aslaug Johnsen samt undertegne
de valgt i stedet. Vi var begge
l.g’ere på det tidspunkt, så det
føltes som noget af en opgave
pludselig at stå som formand for

så mange elever, men vi blev hjul
pet i gang, og efterhånden er det
egentlig kommet til at fungere fint.
Som elevrådsformand sidder
man med i en del udvalg, og alle
rede ved det første møde blev jeg
overrasket over, hvor stor indfly
delse man rent faktisk har som
elevrepræsentant i udvalgene. Der
bliver virkelig lyttet til, hvad man
har at sige. F.eks. havde eleverne
en vigtig finger med i spillet under
indførelsen af de nye blokdage.
Der var afstemninger i klasserne,
og vi snakkede om det i elevrådet.

Før jeg slutter af, vil jeg på
Aslaugs og egne vegne gerne sige,
at vi synes det har været spænden
de at være elevrådsformænd dette
første halve år, og vi glæder os til
at arbejde sammen med det nye
elevråd.
Til de gamle elevrødder, både
dem, der stopper, og dem, der bli
ver ved til næste år, vil vi gerne sige
tak for i år.
Det har være sjovt at arbejde
sammen med jer!
Kristian Krabbe,
find, for elevrådet
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Thisted Kommune henvendte sig i
foråret '94 til skolens designholdfor at
få nogle bud på en plakatsøjle, som
kommunen ønskede produceret og
placeret rundt om på centrale steder i
byen.
Christina Høje Kristensen, 2.z, vandt
med denne ovale søjle, som hun har
kaldt ELIPSY. Den er under produkti
on på Teknisk Skoles SPU afdeling,
hvor et hold smede bruger 6 uger på at
udarbejde foreløbig 2 eksemplarer til
henholdsvis Nørretorv og Stationen.
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Efter skoletid...
Vi går ikke længere i den sorte sko
le, hvor alt gik ud på at kunne re
producere. I hele fagrækken er der
i dag tale om forsøg, gruppearbej
de, tværfagligt samarbejde og prak
tiske øvelser, sideløbende med det
teoretiske arbejde.
Alligevel kan man engang imel
lem få lyst til at slippe det teoreti
ske. Og minsandten om skolen ik
ke giver mulighed for det!

Vifte af tilbud
Fagene idræt, musik og billedkunst
stiller én til to gange om ugen lo
kaler og lærere til rådighed for de
elever, der møder op, såvel med et
erklæret mål for øje som med lyst
til at arbejde helt uden.
I IDRÆT kan man dyrke stort

set, hvad hjertet begærer: badmin
ton, tennis, volleyball, basket, ski
gymnastik, rytmisk gymnastik ...
og så forresten da også håndbold
og fodbold!
MUSIK giver mulighed for at
spille på diverse musikinstrumen 
ter, danne et band med nogle af
dem, der kan lide det samme som
en selv, synge i kor eller måske ar
bejde med musicator.
BILLEDKUNST råder også
over en pc’er. hvori der ligger fle
re tegneprogrammer, men hænder
ne er nu heller ikke uefne som ar
bejdsinstrumenter. Vi har mørke
kammer, drejeskiver, staffelier,
kul, gips - og såmænd også blyan
ter. Kom og brug det!
Lene Rohde

Kan Fisk
Svømme?
Ja, fisk kan svømme ..........!
Men - det er nu ikke fisk, den
ne artikel skal handle om, men
KFS - Kristeligt Forbund for
Studerende.
KFS er ikke en tvangsanstalt
for munke og nonner med glo
rien i orden. Men en gruppe
studerende, der tror på Guds
søn, Jesus, hans død og op
standelse.
En gang om ugen i spisefri
kvarteret mødes vi for at læse
i Bibelen, synge, bede, snakke
sammen, og derudover holder
vi opså temaoplæg. Herigen
nem KFS-samlingerne vil vi
gerne fortælle andre om vores
tro.
Du og jeg har en fri vilje til
at sige nej, men vi har lov til at
tage imod.
Hvis du har lyst, så kig ind
til vores KFS-samlinger. Det er
også for dig.
Kontaktpersoner:
Merete Esmarch, 3.y 95/96.
Maria Jørgensen, l.q
Finn Larsen, l.p
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Rapport fra en ekskursion

I kortege til Arhus
Musikhus
Som nyansat musiklærer på Thi
sted Gymnasium var jeg opsat på
at give mine elever en oplevelse,
som jeg selv flere gange i andre
sammenhænge har værdsat. De
skulle opleve et symfoniorkester i
aktion, og det skulle være en ge
neralprøve, hvor man ser orke
strets 68 musikere på deres ar
bejdsplads. Eleverne var med på
idéen. Faktisk kom to ekstra klas
ser med. D.v.s. at vi alt i alt blev
190 elever i 3 busser.
Inden vi tog afsted, gennemgik
jeg de musikstykker, vi skulle hø
re. Den musikalske spændvidde var
stor, lige fra Haydn over Dvorak
til Sjostakovitj. Eleverne havde
mange kommentarer. De var ikke
sikre på, at det lige var den musik,
de havde mest lyst til at høre. Som
én sagde: „Er det nu et ordentligt
band?“. Inden vi tog afsted, var jeg
sikker på, at det, der trak mest, var
Strøget i Århus.
„En kold oktober morgen - kl.
6.45 - slæbte et stort udsnit af
1 .g’erne sig op på gymnasiet“, for
tæller Dorthe og Kristina fra l.z.
„Tre store busser ventede på at

køre os den lange vej til Århus.
Efter et stykke tid ... vågnede ele
verne og stemningen steg. Bussen
stoppede ved Musikhuset kl. 9.00,
hvor vi spændte myldrede ud.
Først fortalte Musikhusets infor
mationschef os om, hvordan prø
ven skulle forløbe, og dernæst blev
vi vist ind på vore pladser“.
Det skal lige indskydes, at Mu
sikhusets ledelse på forhånd var
noget bekymrede over antallet af
elever. De ville ikke lukke så man
ge ind på en gang. Heldigvis meld
te Ove Hegnhøj sig som hjælper,
og han har jo en vis status i elever
nes øjne, og med Kirstin Jacobsen
som endnu en medhjælper, forsik
rede jeg ledelsen om, at vore ele
ver nok skulle forholde sig i ro.
Dorthe og Kristina fortsætter: „Vi
fik strenge instrukser om, at vi ik
ke måtte forstyrre musikerne. Vi
ville ellers blive vist ud.
Nogle syntes, at stykkerne var
lidt lange, idet det jo varen gene
ralprøve, og der blev afbrudt en
del, hvilket selvfølgelig gjorde, at
vi oplevede, hvilke vilkår musike
re har. Da vi nåede til Sjostakovitjs
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klaverkoncert, vågnede vi alle op.
Den russiske pianist beherskede
flygelet helt og aldeles, hans mimik
var uovertruffen. Det så ud som
om, han sad og rodede i sine lom
mer i stykkets pauser eller kigge
de i en lille bog (dette var et lille
lommepartitur med orkestervær
ket, red.).
Imellem stykkerne var der en
pause, hvor alle eleverne sad rundt
om i Musikhuset og spiste mad
pakker. Efter, at stykkerne var
slut, havde vi tre timer til rådighed
i Arhus midtby.
Herefter kørte busserne igen mod
Thy, med mere eller mindre ruine
rede elever, men alle en oplevelse
rigere.“
De fleste af eleverne havde al
drig været i Musikhuset, og man
ge havde sågar aldrig overværet en
symfoniorkester-koncert før.
Efter hjemkomsten havde de fle
ste fået revurderet deres opfattel
se, både af musikernes professio
nalisme og af den klassiske musiks
mange udtryk. Det er altid bedre
at være der selv!
M. Mielke, musiklærer & Kristina og Dorthe l.z

vordan beskriver man en
gymnasielærer?
■Tja.....?

H

-men
aldrig
frak!

(.-)
Årsskriftet, nåja årsskriftet! slår op under under "Eva Grauenkjær"!
(-.)
Nej vel, se hellere illustrationen
til denne lille artikel.
Hvordan beskriver jeg en kvin
de på ... år, der er gift og har 3
børn, bor i Vilsund og tilfældigvis
arbejder på Thisted Gymnasium &
HF?
Jeg kunne jo spørge eleverne, nej
det er sgu for kedeligt, snakke med
hende selv .... det er vel ikke me
get bedre, og kan man overhove
det stole på, endsige lære noget af
én, der siger om sig selv:
„Jeg var rimelig pligtopfyldende,
jeg var en morakker, aktiv, dukset,
matematiker, i evig faglig fight
med drengene jeg kunne lave sjov
men var aldrig fræk. Og lærerne,
der var en naturlig afstand og re
spekt mellem dem og os ...“

En morakker
Nej jeg må hellere afbryde her og
bringe en advarsel. Dette er ikke en
beskrivelse af en gymnasielærer,
det er meget værre, det er et kom

menteret udskrift af en samtale
mellem hele tre af slagsen. Så hvis
du er en skoletræt og udslidt elev,
der har fået nok af dansk, fransk
og historie, hvis du ikke kan over
leve at høre flere lærere tale om de
res egen gymnasietid, hvis du får
røde knopper af såkaldt voksne,
der taler om narcissistiske unge og
vil gi’ flere gode råd om valg af fag,
og om hvordan man skal leve sit
liv, så er dette ikke læsning for dig.
Har du det sådan, må du hellere
bladre videre til „forbryderalbum
met“ eller smide årsskriftet væk og
tænde for radioen.

Skolesnak
Jeg ved ikke, hvordan Eva havde
det med at „snakke skole før og
nu“, men hun tog det pænt og for
talte beredvilligt, da Ove og jeg
mødte op med en båndoptager.
„Der er jo mange forskelle på
gymnasiet i ’67 og nu i ’95. Jeg gik
på Marselisborg Gymnasium i År
hus. Vi var 21 i klassen, hvoraf de
9 var piger. Det var ikke „den sor
te skole“, vi havde gode lærere
både fagligt og menneskeligt, især
vores oldlærer hvilede i sig selv, og
vores matematiklærer var også
udmærket, han var fagligt dygtig,
og der hvilede en naturlig afstand
og respekt omkring ham, men vo
res dansklærer regnede vi ikke for
noget.“
Ellers var 1967 da noget med
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oprør mod autoriteterne, langt hår
og pandebånd, afghanerpels og „vi
olette snabeltyrkersko på“. Nej,
det er tilsyneladende kun noget, der
foregår i min fantasi og historiebø
gerne. Eva brugte sin tid på lekti
er, og når hun havde fri, var hun
med i en studiekreds i italiensk, gik
i biografen, sang i kor og spillede
håndbold (vist nok mest på grund
af ture til København). Det var
„noget“ at gå på gymnasiet, men
talt fyldte det meget i dagligdagen,
og meget få havde f.eks. eftermid
dagsarbejde.

De kan da i det mindste hol
de kæft
„Vi vidste, at vi skulle lære noget,
det var vigtigt med en videregåen
de uddannelse, og vi havde en fæl
les referenceramme. Vi var gode
til at reproducere lærebogsstoffet,
og nogle gange diskuterede vi og
så, men vi lærte ikke at holde op
læg og dramatisere, det er elever
ne meget bedre til i dag. Eleverne i
1995 er gode til selvstændigt arbej
de, de er gode til at strukturere og
tage initiativ, hvis de brænder for
stoffet. Men de tager ikke ansva
ret for, om de lærer noget, det er
lærerens ansvar.“
Nu ser Ove og jeg helt vilde ud i
hovedet, her er noget, der interes
serer os, den daglige undervisning!
Er eleverne seriøse nok? Og hvor
dan får vi dem gjort interesserede

i samfundsfag og dansk? Eva be
kræfter os tilsyneladende i de appelerende blikke, der siger, at en
del af eleverne er ligeglade.
„Det er måske ikke så in at være
artig og pligtopfyldende, mange
elever tænker tilsyneladende: „Ah
skal vi ikke sidde og spille Karl
Smart.“ Og den går ikke, vi er en
eksamensskole, en arbejdsskole,
og det er eleven, der arbejder. Det
er vigtigt at opdrage en begynder
klasse, deres ego må ikke blive for
stort. Hvis de bliver sat til noget,
så skal de gøre det; de må selvføl
gelig gerne stille spørgsmålet hvor
for, men de må gerne samtidig
være høflige og velopdragne. De
skal lære at samarbejde, og det er
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for hårdt at skulle råbe „hold kæft“
hele tiden.“
Det lyder skrapt, for Eva taler i
overskrifter. Når man sidder over
for hende, virker hun engageret og
bestemt, men der er et eller andet,
der hele tiden nuancerer de bastante
udtalelser. Måske er det glimtet i
øjet eller smilet, der næsten efter
hver sætning udløses i et grin. Eva
griner i det hele taget meget; hun
taler om opdragelse, samarbejde,
ansvar og griner. Hun griner og
så, da vi spørger, hvordan den ty
piske lærer på Thisted Gymnasium
er?

Pædagogen
„Han er 40-50 år. Lærere er sarte

og fokuserede på egne fag, egoi
stiske, konfliktsky, individualister
og uinteresserede i fællesskab.“
Det kan godt være at I, elever
ne på TG, kan genkende allejeres
lærere, men sådan en svada kræ
ver da en uddybning. Nu griner
Eva ikke længere, hun smiler kun
underfundigt. Hun forklarer, at der
er andre kvaliteter end at kunne
læse en bog, det er vigtigt at have
sommerferiejobs og tage på Inter
rail. Historie for eksempel "er jo
ikke vigtigt", hvilket selvfølgelig er
en interessant udtalelse, da det er
ét af Evas fag.
„Eleverne skal ha’ en form for
dannelse, det er en fordel, at en vis
mængde stof er en form for fæl
lesnævner - deres kulturarv - ele
verne skal tilegne sig en kritisk
sans, men faget er ikke så vigtigt.
Eleverne har jo ingen grundig ori
entering, de læser ikke aviser. De
læser måske sporten og nogle an
noncer, herudover lytter de til pla
der, ser MTV og går i biografen.
Mit job er så at undervise dem og
interessere mig for dem, og det
gør man ikke ved at holde sig strikt
til sit fag og vise samtlige afsnit af
„En verden i flammer“ - jo histo
rie er vigtigt, men det bliver det
først, når man tager eleverne al
vorligt og samarbejder.“

Stemningen i det lidt kedelige

hjælperum skifter igen karakter,
Eva griner højt, og Ove og jeg spe
kulerer på, om rummets funktion
er af symbolsk karakter. Formår
vi at gøre vores fag vedkommen
de, møder vi eleverne der, hvor de
er? Jeg tænker på, hvorfor jeg
egentlig blev lærer, og Ove speku
lerer måske på, hvordan man „hol
der dampen oppe“ efter 20 år ved
de samme, men alligevel evigt nydekorerede graffitiborde. Han siger
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i hvert fald: „Du har været gym
nasielærer fra ’75 til ’95". Stem
melejet lyder ikke melankolsk,
nærmere nysgerrigt. Eva griner
igen højt, så man næsten ikke hø
rer et stille "7-9-13".

7-9-13
„Jeg går ikke ligefrem og tænker
på pension. Arbejde og fritid er
ikke adskilt, man kan hygge sig
meget ved at arbejde. Jeg forsøger

„Vi må stille krav til folk, gi’
dem et ansvar for deres eget liv.
Som lærere må vi provokere og
gøre opmærksom på forskellige
holdninger, vi skal være en mo
del, som de kan spille op imod.
Hvis der er noget, jeg ikke kan
fordrage, så er det holdningen
„det rager mig en høstblomst“,
eleverne skal protestere i stedet
for at sige „skråt op“, de skal væ
re bevidste og udvise konsekvens,
de skal for alt i verden ikke forsø
ge at behage læreren.“

"Det hænder, jeg læser en
bog"

at gøre alt bedst muligt, jeg er
stærk, har et godt helbred - 7-913 - jeg har et godt og stabilt fa
milieliv, en masse erfaring, men det
bliver da ikke nemmere med årene
at være lærer. Men drivkraften er
at få lov til at opleve eleverne her
på skolen og på rejser. Det bedste
ved jobbet er at se den udvikling,
de gennemgår i løbet af de tre år,
at se deres glæde og erkendelse
ved at have tilegnet sig et stof.“

Der varden igen - "7-9-13" - man
kunne næsten få det indtryk, at Eva
er overtroisk. Direkte adspurgt bli
ver hun næsten forlegen. Hun er vist
ikke engang særlig religiøs, rygter
vil i hvert fald vide, at hun sjældent
ses i kirken ud over ved højtiderne,
og når hun er der for at synge i ko
ret. Hvis man skal tale om en rette
snor i Evas liv, må det være det per
sonlige ansvar og hensynet til, at
ikke alle har lige vilkår.
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Nu endte denne artikel alligevel
med at blive en slags interview jeg
ved ikke, om den præsenterer Eva
som en morakker eller en hippie,
jeg ved heller ikke, om den siger
mere end billedet i forbryderal
bummet (måske skulle du alligevel
slå over på s. 32). Jeg ved heller
ikke, om rejsen fra Marselisborg
Gymnasium til Thisted Gymnasi
um og Thy er en tilfældighed. Men
jeg ved, at Eva allerede i 3.g be
stemte sig for at blive lærer, og når
hun ikke herser med eleverne på
TG, så bruger hun sin tid sammen
med familien („mange børn er det
vigtigste i livet“), hvis hun da ikke
synger i kor, går i filmklub eller
læser en historisk roman.

Flemming Jensen

På værksted
Værkstedsordningen består af
en række tilbud om ekstra fag
lig hjælp og faglig fordybelse for
alle skolens elever.
I skoleåret 94/95 har der væ
ret 3 åbne værksteder: et natur

videnskabeligt
værksted,
hvor der har været demonstre
ret en række forsøg, samt givet
faglig hjælp i rapportskrivning
indenfor de naturvidenskabeli
ge områder, og to dataværk
steder; et til almindelig brug og
et til mere avanceret brug („fre
aks“).
Værkstedernes åbningstider har
været efter skoletid, men det har
også været muligt at konsultere
værkstedslærerne efter behov.
Ordningen rummer også en
række rådighedstimer, der an
vendes på enkeltelever eller min
dre grupper af elever, der måt
te have et særligt ønske om/behov for et fagligt løft. Den fag
lige hjælp gives af de pågælden
de elevers faglærer efter fælles
aftale.
Endelig gives der forskellige
tilbud om eksamenstræning.
Et af tilbuddene er et længere
varende forløb om at lære at
bearbejde sin eksamensangst,
mens andre tilbud er kortere og
mere fagspecifikke.

Teutonerne hærger
stadig
En gang for mange år siden drog
nogle tapre thyboere, kaldet Teu
tonerne, ned gennem Europa for at
lære sydeuropæerne lidt kulturel
dannelse. De plyndrede, myrdede,
hærgede og lærte derved resten af
Europa, hvordan man festede i
Thy.
I dag hærger Teutonerne stadig,
dog kun på TG og under lidt „roli
gere“ forhold, thi en hård kerne
fører med stædighed de stolte tra
ditioner videre.
I løbet af et opslidende skoleår
med lektier, dårlig samvittighed og
fraværsprocenter, forsøger de at
formilde tilværelsen med 5 teu-fester samt et utal af fredagscafeer.
Til festerne forsøger de at til
trække mere eller mindre kendte
bands, mens underholdningen til
cafeerne klares af gymnasiets
musikfanatikere.

Hjælp fra TV
Som eksempel på noget nyt prø
vede de i år at lave eftermiddags
shows i form af stand-up komik
med Timm og Gordon samt „bøn
nemøde“ med Povl Kjøller. Disse
successer vil de prøve at gentage i
det nye skoleår, dog med andre
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kendte navne.Men uden medlem
mer går det ikke. Et medlemsskab
af den ærede forening koster kun
65,- kr. og giver en masse forde
le. Hvis man vil vide mere, kan man
snakke med foreningens formand,
Lotte Drechsler.
Jens Gærup Have

dag ser de fleste forskelligt på
gymnasiet som sådan, og på
formålet med at tage en stu
dentereksamen. For mig at se er
gymnasietiden den tid - eller star
ten på samme - vi har til at prøve
os selv af, tiden, hvor vi lidt efter
lidt danner vores eget billede af
det hele menneske, vi ender med
at blive. Gymnasiet kan enten væ
re et springbræt videre i den for
stand, at man måske allerede ved
dets start ved, hvad man kunne
tænke sig i det videre liv, eller det
kan være et redskab til at finde ind
til de interesser, man først bagef
ter vil videreudvikle. Ligegyldigt
hvordan vi forskelligt vil define
re meningen i og bag gymnasiet,
så vil vi nå frem til, at hovedop
gaven for skolen ligger i at kunne
inspirere eleverne, vise forskelli
ge perspektiver på vores liv, ver
den og måde at tænke på.
Med det i baghovedet sætter jeg
mig ned og tænker på ideen om det
ideelle gymnasium. Og allerede her
i processen opstår de første pro
blemer: For at blive til hele men
nesker, må vi prøve at berøre man
ge forskellige flader. Vi må lære,
erfare og opdage nye og uensarte
de ting. Det gør vi på sin vis også
i kraft af, at vi har fag som både
musik, biologi, dansk og historie.
Det må da siges at være alment.
Men der er bare det, at min ge
nerations definition på almenhed
for manges vedkommende ikke er

T

Hvis
skolen
vor
min...
Gymnasiet er et ho
ved uden en krop, si
ger Trine Ejlskov og har sit eget for
slag til, hvordan
gymnasiet kunne ind
rettes

Trine Ejlskov, 3b

lig tidligere generationernes. Hvem
siger, at et fag som historie skal
være obligatorisk i tre år, hvorfor
ikke i stedet have samfundsfag? Og
så er der måden, skolegangen kø
rer på: Hovedet er skilt fra krop
pen, og vi går rundt og føler os
mere eller mindre realistiske i tan
kerne. Det går heller ikke! Selvføl
gelig er gymnasiet - og det skal det
også vedblive at være - en boglig
uddannelse, men jeg tror, det ville
gavne både forståelse, indlevelses
evne og fantasi, hvis der var en
mere ligelig fordeling af teori og
praksis.

En tredie linie
De kreative fag vægtes heller ikke
nok i gymnasiet. Vi bliver spist af
med obligatorisk ét-årig musik og
billedkunst (og idræt i tre år), men

26

hvad hvis jeg nu hellere vil have
filmkundskab i stedet for old eller
drama i stedet for geografi?! Hvis
jeg nu anser det for værende mere
alment? Måske er løsningen på det
te, at jeg danner en helt tredie li
nie, der enten forener eller adskil
ler sig fra den sproglige og mate
matiske gren. (Hertil vil studievej
ledere sikkert sige, at alternativet i
dag erden fri ungdomsuddannel
se). Men den tredie linie skulle på
lige fod med de to eksisterende
være skemalagt, blot med andre
fag og måske flere ekskursioner og
studieture.

Eleven "Lise"
En anden dræbende ting ved gym
nasiet er karaktererne og eksami
nerne ... På sin vis er det nødven
digt at have en form for bedøm
melse, men; „du står til et 8-tal. du
er middel“. FEDT! Hvad skal man
så bruge det til? Problemet med
karaktererne ligger til dels i, at de
er blevet for vigtige, både hvad
angår eleverne imellem og i elevers
forhold til deres lærere.
Måske er vi blevet for fintfølen
de eller krævende, men det er helt
klart, at 0-13 skalaen er passé, og
der burde være en anden mulighed
for at skelne elev fra elev. Karak
tererne forfølger os også igennem
det, at vi går på gymnasiet for at
tage en studentereksamen. Her er
det tilbagevendende klagepunkt, at
det ikke kan passe, at vi bedøm

mes ud fra 20 min. eksamination.
Det har jo alligevel en hel del med
held at gøre.
Tag f.eks. „gennemsnitseleven
Lise“, hun er godt med i alle fag,
var i sommer oppe i geografi. Læ
ste naturligvis grundigt på pensum
og kom så op i det, hun allermindst
forstod og fik 6. Alle andre
spørgsmål ville måske ha’ givet
hende mindst 8, men nej, Lise var
desværre uheldig og har nu et grimt
6-tal stående på sit bevis... Den
situation kender de fleste.

Et fjerde år?
Det ideelle gymnasium vil give os
større mulighed for at gå i dybden
med flere ting, for det er jo hver
ken helt eller halvt tilfredsstillende
kun at berøre alt overfladisk. Må
ske er en forudsætning for dette,
at jeg udvider de nuværende tre år.
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Så er lektiebyrden også væsentlig
mere menneskelig. Nogle vil må
ske rynke på næsen og sige, at vi
er blevet forvænte og dovne. Men
jeg tror, at der er et stort behov for
mere fritid (ikke kun fritid med
diverse aktiviteter). For går man i
gymnasiet, er det ikke på halv
men heltid. Fra 8-15 på skolen, så
hjem og lave lektier i 2-4 timer. Og
oveni er der jo afleveringerne, som
kræver ekstra tid. Alle ville få me
get mere ud af de tre - eller fire år
- hvis dagene gik fra 8-14, og man
så kunne gå hjem og bruge halvt
så lang tid på lektierne. Vi har jo
heller ikke travlt, så hvorfor ikke
udvide de tre år til fire? De fire år
vil give eleverne større mulighed
for at videreudvikle deres selvstæn
dighed. Selvfølgelig har skolen - og
pensum - visse grænser (og regler
der skal overholdes), men skolen i
dag giver ikke individet plads nok,
og nogle gange træder den person
lige udfoldelse og tid og - som føl
ge deraf - også det personlige ud
bytte - i baggrunden.

Nu er det nemmere at samle de
forskellige brikker, der tilsammen
danner billedet af det ideelle gym
nasium: flere forskellige fag, stør
re mulighed for at afprøve den kon
stant nyerhvervede viden og ingen
stemplen eleverne med karakterer.
Samtidig en udsigt til fire mere for
dybende år, hvor skolen ikke er det
eneste, der fylder i dagligdagen...

Klasseudveksling
med engelske
high school
elever

aldrende skoleelev, deltager even
tuelt i dennes skoleundervisning og
ser selvfølgelig de kulturelle og fag
ligt relevante seværdigheder i om
eg går i 1 .y på Thisted Gym
rådet. Senere kommer den frem
nasium og var i uge 9 på en udmede klasse på genvisit og oplever
vekslingsrejse til England.
vores hverdag og lokalsamfund.
Nærmere betegnet i Leiston, Suf
folk, som ligger ca. 150 kilometer
Efter en sejltur, hvor bølgerne
nord for London.
gik højt i både den ene og den an
den forstand, blev vi nysgerrigt
En klasseudvekslingstur er noget
men hjerteligt modtaget af vores
forholdsvist nyt sammenlignet
udkårne familier. For mit vedkom
mende betød det to kvinder, der
med de traditionelle studieture. Jeg
har ikke været på studietur og kan
havde slået pjalterne sammen og
arbejdede som møbel-dekoratører.
derfor ikke foretrække det ene
Den ældste af døtrene, som var
fremfor det andet, men på en ud
vekslingstur har man udover se
med i udvekslingen, var meget ven
værdighederne stadig det sociale
lig og sov gerne hos moderen i
campingvognen, af hensyn til mit
aspekt med sin klasse, men yder
mere kommer man meget tæt på
velbefindende i hendes seng. Hu
set, de boede i, var omkring hun
kulturen i det pågældende land og
drede år gammelt og havde svært
man er i større omfang tvunget til
ved at holde tapetet på væggene.
at tale sproget.
Baghaven bar præg af dovenskab.
Sådan en tur forløber således:
Dog matchede de gamle vaskema
skiner, rustne gyngestativer og
Man bliver indlogeret hos en jævn

J
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utallige mulvarpeskud husets afskallende maling godt.
Inden man kunne tage bad, skulle man huske at varme
vandet op en halvtimes tid i forvejen. Da jeg senere sam
menlignede med mine kammeraters oplevelser, forstod
jeg, at dette var en del af kulturen, og det var jo netop
den, vi var kommet for at opleve. Det var en meget kær
lig familie, som var utroligt interesseret i mig og Dan
mark. Ligeledes var de politisk orienterede og ville ger
ne diskutere deres engelske regering, sociale problemer
etc. Det hele mundede faktisk ud i, at moderen svor om
en 3. verdenskrig med Tyskland som skurken inden læn
ge. I denne forbindelse blev mine engelske sprogkund
skaber samt min viden om Danmarks samfundsstruk
tur ordentlig støvet af.

Med min engelske madpakke, som fyldte en hel kuf
fert, begav jeg mig hver dag sammen med mine klasse
kammerater på lærerige ekskursioner. Vi så bl.a. King’s
Chapel i Cambridge, et atomkraftværk, som gav elek
tricitet og arbejdspladser til store dele af lokalbefolknin
gen i Leisten, samt en masse middelalderborge, som vi
på forhånd havde studeret i historietimerne. En dag fulg
te vi undervisningen på skolen, hvilket var ret interes
sant. Det engelske skolesystem er temmelig forskelligt
fra det danske. F.eks. er det derovre normalt kun at ha
ve tre timer på en dag.

Hver dag blev selvfølgelig afsluttet på bedste engel
ske vis i en pub. De var flinke til at arrangere fester og
lignende hver dag. Det var vi danskere meget glade for,
fordi vi dér kunne snakke om de skøre englændere og
også være sammen med dem på en mere afslappet og
festlig måde.
Der var ingen tvivl om. at næsten alle var begejstrede
for denne udveksling, og tanken om. at vi snart har for
nøjelsen af at vise dem rundt i Thy er også meget op
muntrende i den ellers lidt anonyme hverdag.
Simon Andreasen
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Thisted Gymnasium og HF
Personalet i skoleåret 1994-95
Ag
Amelung, Kirsten
Fransk-idræt
Langdysselund 4,
7700 Thisted
97-921495
adjunkt

CA
Andersen, Carl Christian
Musik-billedkunst
Møllevej 37,
7700 Thisted
97-926865
adjunkt

KA
Andersen, Knud Holch
Historie-dansk
Røllikevej 11. Hillerslev
7700 Thisted
97-981648
lektor

HA
Andreasen, Henrik
Fysik- matematik
Toftholmvej 2. Vester Vandet
7700 Thisted
97-977140
adjunkt

MA
Andreasen, Manfred
Matematik-datalogi
P. L. Haldsvej 46 D,
7700 Thisted
97-926343
lektor, datavejleder

Bk
Bak, Kristen
Matematik-kemi
Åsvej 33,
7700 Thisted
97-931414
lektor

KB
Bansmann, Kaj-Erik
Tysk-dansk
Højtoftevej 83
7700 Thisted
97-922200
adjunkt

LB
Birk, Lene
Dansk-idræt
Todbølvej 14.
7752 Snedsted
97-934729
lektor

JB
Bolko, Jakob
Fysik-matematik
-datalogi-naturfag
Rolstrupparken 24
7900 Nykøbing Mors
97-723993
adjunkt

BJ
Bolt-Jørgensen, Henrik
Latin-græsk
-oldtidskundskab
GI. Sjørringvej 17,
7700 Thisted
97-971318
lektor

GB
Bundgaard, Grethe
Møllevej 5,
7700 Thisted
97-923696
kantinebestyrer

Ei
Eisum, Birthe Koch
Engelsk-spansk
Østermøllevej 17,
7700 Thisted
97-922906
adjunkt

BE
Elvang, Bodil Skov
Græsk-latin
-oldtidskundskab
Australiavænget 17,
7700 Thisted
97-920680
lektor

BF
Fink, Bo
Geografi-erhvervsøkon.
Sundbyvej 156,
7950 Erslev
97-746395
lektor, studievejleder

Fo
Foged, Birthe
Tysk-dansk
Teglbakken 28,
7700 Thisted
97-925894
lektor________________

RF
Frank, Rita Sørensen
Engelsk
Australiavænget 20,
7700 Thisted
97-926212
adjunkt

Fr
Frohn, Birgit
Nørrevænge 26,
7700 Thisted
97-922504
sekretær

Gr
Gram, Erik
Matematik
Hornshøjparken 157
7500 Holstebro
97-402901
årsvikar

EG
Grauenkjær, Eva
Historie-fransk
Parkvej 4, V. Vilsund.
7700 Thisted
97-931634
lektor

BG
Gravesen, Bent Bryld
Historie-fransk
Karetmagervej 6.
7900 Nykøbing Mors
97-740553
årsvikar

NH
Hansen, David Nors
Dansk-historie
Degnevangen 16,
7700 Thisted
97-923280
lektor

GH
Hansen, Gunhild
Engelsk
Skjernvej 4, 2.sal
8000 Århus C
86-185787
adjunkt

OH
Hegnhøj, Ove
Samfundsfag-historie
Åbrinken 67,
7700 Thisted
97-924436
lektor, inspektor, rektors
stedfortræder

SH
Helleberg, Sejr Smed
Historie-idræt
Fjordlystvej 22,
7700 Thisted
97-926995
lektor, boginspektor

Ho
Horsbøl, Gitte
Dansk
Elstedvej 36, 3.th.
8520 Lystrup
86-229317
årsvikar

CH
Humlum,

Carsten

Biologi-idræt
Næstrupvej 42,
7700 Thisted
97-971508
lektor

HH
Hust, Hans Henrik
Matematik
Legindvej 39, Sønderhå
7752 Snedsted
97-939120
lektor, skemalægger

JI
Iversen, Johannes
Religion-tysk-filosofi
Gyvelvej 35,
7700 Thisted
97-921745
lektor, fagkonsulent

TI
Iversen, Torben Schack
Geografi-samfundsfag
Kastet I
7700 Thisted
86-920707
adjunkt

KJ
Jacobsen, Kirstin
Musik-fransk
Refsvej4I, 2.th.
7700 Thisted
97-912324
årsvikar

TJ
Jensbye, Lars Thøger
Engelsk-oldtidskundskab
Kapitalstræde 5, Sennels
7700 Thisted
97-986013
adjunkt

FJ
Jensen, Flemming Steen
Dansk-psykologi
Tingstrupvej 50.
7700 Thisted
97-920581
adjunkt

HJ
Jensen, Hermann P.
Historie-samfundsfag
Markvænget 10 C.
7700 Thisted
97-923986
lektor, inspektor

SJ
Jensen, Søren
Krogsgaard
Dollerupvej 3
7700 Thisted
97-971443
pedelmedhjælper

JJ
Jessen, Jacob Bertel
Biologi
Lønnerupvej 9. Østerild
7700 Thisted
97-997266
lektor, studievejleder

VJ
Jessen, Vibeke
Biologi
Lønnerupvej 9, Østerild
7700 Thisted
97-997266
lektor

RJ
Johansen, Rita Maj
Dansk-russisk
P. L. Haldsvej 55,
7700 Thisted
97-925935
lektor, studievejleder

JO
Jorsal, Finn
Græsk-latin-oldtidsk.
Dragsbækvej 31
7700 Thisted
97-910203
rektor

WJ
Jørgensen, Henning
Wolder
Fysik-matematik-naturfag
Gramsvej 17,
7700 Thisted
97-925384
lektor

EK
Kempf, Ernst
Fysik-matematik-naturfag
Kronens Hedevej 12,
7700 Thisted
97-974242
lektor

MK
Kjær, Mogens
Engelsk-dansk
Tvorupvej 24.
7700 Thisted
97-974132
lektor

NK
Kjær, Nanna
Musik-russisk
J.P. Jacobsensgade 12,
7700 Thisted
97-926973
adjunkt

AK
Knudsen, Anja
Spansk-dansk
Kastet 1,
7700 Thisted
97-920707
adjunkt

LK
Kofod, Lone
Fransk-tysk
Solbakkevej 55,
7700 Thisted
97-920134
lektor, Pædagogisk Råd fmd.

LL
Ladehoff,
Lisbeth Margrethe
Dansk-religion
Markvænget 24 A.
7700 Thisted
97-910067
lektor

Ba
Larsen, Barbara Kalmus
Idræt
Døjholtvej 15, Nors
7700 Thisted
97-981565
adjunkt

JL
Lassen, .Jette
Dansk-tysk
Iversensvej 26,
7700 Thisted
97-922089
lektor, studievejleder

La
Lauritsen, Jens B.
Dansk-billedkunst
Søvej 2, Sønderhaa,
7752 Snedsted
97-939068
adjunkt

KL
Lemming, Karen
Engelsk-dansk
Tvorupvej 24,
7700 Thisted
97-974132
lektor

VL
Lund, Viggo
Kemi-fysik
Store Torv I B.
7700 Thisted
97-923331
lektor, skemalægger

Lynge, Jonna
Kirkestræde 4,
7700 Thisted
97-910621
sekretær

HM
Madsen, Henriette
Engelsk-fransk
Dragsbækvej 35
7700 Thisted
97-922124
lektor

LM
Madsen, Lars Stenbæk
Geografi-idræt
Bakkedraget 31,
7700 Thisted
97-924886
adjunkt, boginspektor

KM
Martinussen, Karl
Christian
Latin-oldtidskundskab
LP. Jacobsensgade 16, 1.
7700 Thisted
97-911713
adjunkt

MM
Mielke, Marianne
Musik
Venneslaparken 93,
8300 Odder
86-560736
årsvikar

AM
Møller, Anders Gylling
Dansk
Trapsandevej 61, Vang
7700 Thisted
97-974019
lektor

Mø
Møller, Kirsten
Østerbakken 65
7700 Thisted
97-925464
kontormedhjælper

HN
Nielsen, Henny
Kjærsgaard
Islandsvej 30.
7700 Thisted
97-922402
sekretær

PN
Nielsen, Preben
Tysk-engelsk
Kvædevej 6. Vilsund,
7700 Thisted
97-931583
lektor

SN
Nielsen, Sven
Fransk-spansk-latin
Brendhøjvej 6, Hundborg
7700 Thisted
97-93745 1
lektor

.IN
Nordkvist, Jørgen
Biologi
Markvænget 14 C,
7700 Thisted
97-924165
lektor

Ny
Nyvad, Annette
Kemi-fysik-naturfag
Klosterengen 54
7700 Thisted
97-986098
adjunkt, studievejleder

AN
Næsdorf, Anne Maj Eikrein
Historie-billedkunst-oldtidskundskab
Skolebakken 39, Sundby M.
7950 Erslev
97-746321
lektor, tillidsrepræsentant

CO
Olsen, Curt Verner
Kemi-fysik-naturfag
Præstegårdsvej 3, Sjørring
7700 Thisted
97-971557
lektor, datavejleder

CP
Pedersen, Carsten
Samfundsfag-filosofi
Parnasvej 19,
4180 Sorø
53-631534
adjunkt

JM
Pedersen, Jean McVeigh
Engelsk-drama
Bøgevænget 3,
7800 Skive
97-512590
adjunkt

JP
Pedersen, John Erik
Vestergade 19B, 2.tv.
7700 Thisted
pedelmedhjælper

OP
Poulsen, Orla
Historie-dansk
Gyvelvej 32,
7700 Thisted
97-922838
lektor

Pe
Radmer, Per David
Russisk-idræt
Kapitalstræde I, Sennels
7700 Thisted
97-986050
adjunkt

Re
Rechendorff, Jens
Fysik-matematik-naturfag
Jyllandsalle 16,
7700 Thisted
97-923960
lektor

Ro
Roed, Gunner
Dansk-engelsk
Klosterengen 36, Sennels
7700 Thisted
97-985023
lektor, studievejleder

LR
Rohde, Lene
Dansk-billedkunst-design
Bangsgade 12,
7900 Nykøbing M
97-720665
adjunkt

Si
Sigh, Karen Margrethe
Vestergade 60.
7741 Frøstrup
97-991603
biblioteksmedhjælper

GS
Smidt, Gitte Bay
Hørstedvej 7,
7752 Snedsted
97-931007
sekretær

FS
Steffensen, Finn
Matematik-datalogi
Rosenkrantzgade 14, 2.tv.,
7700 Thisted
97-926388
lektor

DS
Stevn, Dorthe
Birkevej 51
7700 Thisted
97-922520
kontorelev

Sø
Søndergaard,
Michael Aspegren
Fysik-matematik-naturfag
Aspe vej 13,
7700 Thisted
97-910805
adjunkt, studievejleder

PS
Sørensen, Peter
Historie-religion-spansk
P. L. Haldsvej 55.
7700 Thisted
97-925935
lektor

SS
Sørensen, Søren
Søndergårdsvej 8, Sjørring,
7700 Thisted
97-971298
pedel

JT
Thomsen, Jens Jørn
Historie-geografi
Parkvej 4, V. Vilsund
7700 Thisted
97-931634
adjunkt. AV-inspektor

MT
Thomsen,

Morten

Samfun dsfa g-historie
GI. Aal borgvej 27
7741 Frøstrup
97-991696
lektor, HTX-koordinator

CT
Thybo, Christian
Matematik
Nørregade 49,
7700 Thisted
97-910736
lektor, bibliotekar

TT
Trap, Tina
Historie-dansk
Havnestræde 12A
7700 Thisted
97-911395
adjunkt

PU
Ubbesen, Peter Møller
Musik
Lodbjergvej 32,
7770 Vestervig
årsvikar

BS
Vestergaard-Thomsen,
Benedikte
Dansk-religion
Kærleddet 6, Sennels
7700 Thisted
97-986063
adjunkt

BT
Vestergaard-Thomsen,
Bo
Musik-religion
Kærleddet 6, Sennels
7700 Thisted
97-986063
adjunkt

AV
Vossen, Ton
Langebæksvej 81
7700 Thisted
97-931859
kontormedhjælper

MV
Vinter, Mogens
Idræt-matematik
Jyllandsalle 22,
7700 Thisted
97-926554
lektor

FW
Weber, Frank
Historie
Platanvej 25,
7700 Thisted
97-921131
årsvikar

Wi
Windfeld, Bent
Dansk-tysk
Klosterengen 38.
7700 Thisted
97-985274
lektor

Fagene og afgangsklasserne 1995
1 af fagene musik eller billedkunst og 2 af fagene
biologi, fysik-kemi eller geografi. HF-kursisterne skal
desuden vælge mindst 3 af følgende tilvalgsfag:

Gymnasiet
Alle gymnasieelever får undervisning i fællesfagene
billedkunst, biologi, dansk, engelsk, geografi, histo
rie, idræt, musik, oldtidskundskab og religion.
Eleverne på sproglig linie har desuden latin, natur
fag, tysk og et af sprogene fransk, russisk eller
spansk.
Matematikerne har fysik, kemi, matematik og et af
sprogene fransk, russisk, spansk eller tysk.
Foruden fællesfagene har alle eleverne undervisning
i 2-3 fag på højt niveau samt 1-2 fag på mellemni
veau.

Tilvalgsfag på HF
BK=billedkunst BI=biologi
DE=designfag EN=engelsk
FI=filosofi
FR=fransk
GE=geografi
ID=idræt
MA=matematik MU=musik
PS=psykologi SA=samf.fag.
TY=tysk

DL=datalogi
EØ=erhvervsøko.
FY=fysik
KE=kemi
OL=oldtidskunds.
SP=spansk

Valgfag på højt niveau
BI=biologi
EN=engelsk
FRB=fransk
FY= fysik

GR=græsk
KE=kemi
LA=latin
MA=matem.

HTX

MU=musik
SA=samfundsfag
SP=spansk
TYF=tysk

HTX-eleveme får undervisning i fællesfagene biolo
gi, dansk, engelsk, fysik, kemi, matematik, samfunds
fag, teknik, teknologi og tysk.
De har desuden 2 højniveaufag samt 1 af mellemni
veaufagene på gymnasieniveau eller tilvalgsfagene på
HF-niveau. Som højniveaufag kan vælges:

Valgfag på mellemniveau
Bi=biologi
Bk=billedkunst
De=designfag
Dl=datalogi

Eø=erhvervsøk.
Fi=filosofi
Ge=geografi
ld=idræt

Ke=kemi
Ma=matematik
Ps=:psykologi
Sa=samfundsfag

Valgfag på højt niveau
Fy-A=fysik
Ms-A=maski nteknik
El-B=elteknik

HF

Ma-A=matematik
El-A=elteknik
By-A=byggeteknik

Klasselisterne på de følgende sider viser eleverne i
afgangsklasserne samt de højniveaufag, mellemni
veaufag eller tilvalgsfag, de har valgt.

Fællesfagene på HF er dansk, engelsk, historie, idræt,
matematik, religion, samfundsfag og tysk - desuden

42

3a
Øverste række fra venstre:
Rasmus Breth vad
GR. LA, Fi
Rikke Torp
GR, LA, Bi
Tina Helleberg
GR. LA. Fi
Tina W. Vestergaard
SP, TYF, Ps
Henriette Nordentoft
EN. TYF, Id
Anne H.Jepsen
EN, SA, Id
Elisabeth Gade
SP, TYF, Ps
Marie Winther-Olesen
EN, SA, Fi
Nederste række fra venstre:
Kristiane Guldberg
EN, SA,Ps
Isabella Nielsen
SA, TYF, Ps
Linda Pedersen
EN, GR, LA
Pernille Jensen
EN, SA, Ma
Malene Sørensen
GR, LA, Fi
Gitte Skaarup
EN, SA, Ma
Peter Hove Olesen
EN, SA. Id
Mangler på billedet:
Jeppe Laursen
EN, MU, Fi

3b
Øverste række fra venstre:
Jannie Pedersen
Vitus Nielsen
Thomas Andersen
Stine Odder
Helle Knudsen
Filip Nikolic
Gitte Bang
Charlotte Hansen
Susanne Dahl
Pia Rostock
Louise Christensen
Nederste række fra vt
Hanne Christensen
Anne Vils Pedersen
Dorte Hansen
Kristina Farsinsen
Trine Ejlskov Jensen
Tina Kanstrup
Charlotte Straby
Sisse Bjerre Jensen
Kirsten Juul Sørensen

EN. SA. Ps
EN. MU, Fi
FRB, MA, Bi
EN, TYF. Ps
SA, TYF, Ps
FRB. MU, Fi
EN, SA, Ps
EN, FRB, Sa
GR, LA, Bi
FRB, MU, Ps
EN, FRB, Ps
EN, TYF, Ps
EN. FRB, MA
EN, MA, Sa
FRB, TYF, Fi
GR. LA, Fi
EN, FRB, MA
FRB, GR, LA
GR, LA, Sa
FRB, MU, Ps

3c
Øverste række fra vensi
EN, FRB, Fi
Pia Tøfting
EN. FRB, Sa
Lars Madsen
FRB, GR, LA
Anders Rafn
MA, SP. TYF
Lone Smed
Mette Hove
EN, FRB, SA
EN, TYF, Ma
MarianneNørby
EN, SA, Mu
Ann W. Jensen
Line K.Jensen
EN, FRB, Ma
Nederste række fra vensi e:
Susanne Gregersen
EN, GR, LA
Anette R. Christensen
EN, FRB, Ma
Marianne Jensen
EN, SP. Ma
EN, TYF, Bk
Thomas Clarup
Merete B. Hansen
EN. SA. Ma
EN. FRB. Fi
Caroline Rasmussen
EN. SA, Ps
Lene Sloth
EN. SA, Ma
Rikke Elsberg

3u
Øverste række fra venstre:
Brian Vegeberg Eriksen
FY, MA, Ge
Jens Anders F. Hyldahl
KE, MA. Dl
EN, MA, De
Esbern H. Andersen
MA, SA, Ge
Mikael Høj bak
Henrik T. Madsen
MA, TYF, Eø
Thomas D. Andersen
KE, MA, Sa
Morten Flye Jensen
BI, MA, Id
Birgitte Brunse
EN, SA. Ke
Midterste række fra venstre:
Mette Yde Dam
KE, MA, Sa
BI, MA, Bk
Christina Hundahl
Bitten Tobberup
SA. TYF, Ge
Merete H. Sørensen
KE, MA, Sa
BI, MA. Ps
Camilla L. V. Jensen
Kirsten Baltesen
KE. MA, TYF
Anne Hyldahl
BI, TYF, Ps
Nederste række fra venstre:
Joe V. Jensen
FY, MA, Dl
Heidi Agergaard Thing
MA, MU, Sa
Anne B. H. Christensen
EN. SA, Ge
KE, MA, Sa
Henrik Holst Jensen
BI, MA, Sa
Helle B. Haagensen
Mangler på billedet:
FY, MA, Bi
Lene Bach Madsen

3x
Øverste række fra venstre:
Finn Aachmann
KE, MA. Ge
Brian T. Christensen
BI, FY, Id
Michael Madsen
FY, MA, Sa
Jens R. Søndergaard
MA, SA, Eø
Daniel T. Pedersen
EN, KE, Id
Heine Pedersen
FY, KE, Id
Christian Rechendorff
FY, MA, Ge
Peter Bønløkke
FY, SA, Fi
Midterste række fra
Grethe Andersen
EN, MA. Mu
Pia Kristiansen
FRB, MA, Sa
Tina Vognstrup
FRB, KE, Bk
Ane Iversen
FRB, SA, Ge
Stine Frederiksen
KE, MA, Bi
Hanne E. Hansen
KE, MA. De
Claus Olesen
FY, MA, De
Nederste række fra venstre:
Louise A. Danstrup
EN, MA, Bi
Karoline B. Nielsen
FRB, MU. Bi
Mette R. Hegnhøj
MA, MU, Bk
Susanne T. Lauridsen
FRB, SA, Ge
Eva Alstrup
KE, MA. De

3y

Øverste række fra venstre:
Henrik Jensen
MA, SA, Id
Hans Christian G. Hansen FY, MA, SA
Kristian Schiltmann-Kr. EN, MA, Eø
Bo Petersen
MA, TYF, Eø
Per Christensen
EN, MA, Fi
Jens Emil Nielsen
EN, MA, Bk
Midterste række fra venstre:
Helge Jensen Vestergaard EN, SA, Bi
Julie Marg. Christiansen BI, EN, Mu
Bolette Frøkjær
MA, SA, Id
Merete Hansen
EN. KE. Fi
Anne Stobbe Nielsen
MA. MU, Id
Dorte Sørensen
MA, TYF, Eø
Birgitte K. Christensen
EN, MA, De
Tenna Korsbæk Olsen
EN, KE, Fi
Nederste række fra venstre:
Mette Holst Pedersen
BI, EN, De
Linda Nielsen
MA, TYF, Ps
Anja S med s trup Pedersen EN, KE, Mu
Mette Heskjær Thagaard BI, EN, De
Charlotte N. Christensen MA, TYF, Bi
Lene Skadholm
BI, MA, Sa
Anne Marie S. Kristensen MA, TYF, Eø
Kristian O. Nielsen
BI, TYF, Id
Tina Frostholm
MA, TYF, Sa
Mangler på billedet:
Anne Mette D. Pedersen BI. EN, Ps

3z
Øverste række fra venstre:
Svend Eigil Walter
Rommenhøller
FY. TYF. Bk
Laust Mortensen
FY, MA, Fi
EN, SA, Ge
Bodil Færch Jørgensen
Christoffer Rødbro
FY. MA. Fi
Morten Olsen
EN. MA, Bk
Nederste række fra venstre:
Lene Thomsen
BI. EN, Ps
Astrid Agerholm
KE. MA, Ps
Gitte Hartz Bruun
BI. EN. Ps
Helle Schouboe Jensen
FY, KE, Dl
Tina Førby Larsen
BI, EN. Bk
Christian Hundahl
MA, SA, Bi

2p (HF)
Øverste række fra venstre
EN, SA. TYF
Gitte Larsen
EN, PS. SA
Susanne Cederholm
Brian H. Vestergaard
EN. PS. SA
T. Lodberg-Christensen
ID. PS,SA
Jonas K. Plejdrup
PS. SA. Fi
Rasmus Hald
KE, MA, FY
Karina Kraghede
EN, PS, TYF
EN, PS. TYF
Pia B. Henriksen
MA, SA,FY
Nikolaj Reilev
Midterste række fra ven si re:
Annette M. Poulsen
EN. PS, SA
Mette K. Mikkelsen
EN, SP.
EN, SP. SA
Heidi Olesen
Ulla B. Christensen
ID, MA. PS
Anita Pedersen
EN. PS. SA
Trine Houe
ID. PS, TYF
Charlotte Liebach
BI. EN. PS
Nederste række fra vens ~e:
Annelise M. Eriksen
DE, FRB
Belinda Jensen
BI, MA. FY
EN, MA, PS
Britta S. Madsen
Helle Y. Christoffersen
BI, ID. PS, Fi
Malene Y. Jensen
EN, PS, SP
Mangler på billedet:
EN. PS, SA
Sanny Kjeldsen
Jannie Andersen
EN, PS. TYF
Jette Møller Larsen
EN. PS

2q (HF)
Øverste række fra venstre:
Jesper G. Nielsen
BI, PS, SA
Martin M. Rasmussen
ID, MA. PS
Anne H. Eriksen
BI, DE. EN
Else Mikkelsen
PS, TYF, bi
Gitte L. Larsen
EN, SA, TYF
Anja H. Petersen
MA, PS, SA
Janne Y. Larsen
BI. PS, SA
Lars H. Andersen
EN, PS, SA
Midterste række fra venstre:
Rikke Jensen
DE. PS. Bk
Eva Isaksen
BI. EN, SA
Mette Mikkelsen
MA, PS, TYF
Iben D. Nielsen
BI, PS, SA
Helle B. Andersen
BI, ID, PS
Line K. Andersen
BI. DE, PS, Bk
Dorthe Bojer
BI, PS, SA
Benthe Boesen
DE, FRB, MA
Sidsel M. G. Jakobsen
DE, EN, PS
Nederste række fra vensti
Heidi Møller
PS. SP
Melte V. Laursen
EN, SP, Fi
Michale B. Overgaard
EN, MA, Eø
Rudi J. Petersen
EN, ID. MA. SP
Mangler på billedet:
Rikke Amby Nielsen
EN, PS, Fi

2r (HF)
Øverste række fra venstre:
Gert André Larsen
EN, SP, TYF
Michael Hansen
PS. SA, Fi
Pia R. Larsen
FRB, TYF, Bk
Charlotte B. Vinther
EN, PS, SA
Lisbeth Steffensen
DE. ID. PS
Ayub Nielsen
EN. ID. PS
Michael Hald
EN. ID, MA
Jesper Odder
ID, MA, SA
Bo D. Larsen
EN, ID, SP
Laila G. Nielsen
ID. KE. PS
Midterste række fra venstre:
Heidi B. Rasmussen
EN, FRB
Christina H. Bojer
FRB, PS, TYF
Anja K. Andersen
EN, FRB
Anne-Malene V. larsen
EN. FRB. PS
Ulla Vestergaard
BI. PS, Fi
Ditte M. Thomsen
EN, PS, SA
Nederste række fra venstre:
Hatla F. Johnsen
EN, MA , SA
Ida M. Mørkegaard
BI, KE, Bk
Nina G. Langvang
ID, KE, MA
Sanne H. Nielsen
BI. EN, PS
Signe Bjerregaard
PS, SA, TYF
Monica Pedersen
BI. KE. PS

3f (HTX)
Øverste række fra vensi re:
Ole B. Larsen
Ma-A, Ms-A, ID
Jeppe Rysgaard
Ma-A. Ms-A, ID
Robert F. Nørgaard
Ma-A, El-A, El-B,
Uffe R. Sørensen
Ma-A, Fy-A. El-B.
Allan Madsen
Ma-A, El-A, Dl
Bjarke Jansen
Ma-A, By-A, Bk
Søren B. Kjær
Ma-A, Fy-A, El-B,
Poul Nielsen
Ma-A, By-A, Dl
Tommy S. Jensen
Ma-A, El-A. ID
Midterste række fra vei s tre:
Jes Smed
Ma-A, Fy-A, El-B,
Bo B. Immersen
Ma-A. By-A, ID
Ma-A, By-A, Eø
Allan Møller
Mikael K. Jensen
Ma-A, El-A, ID
Morten Fonseca
Ma-A, By-A, ID
Jeppe Roelsgård
Ma-A, By-A, Sa
Torben Nielsen
Ma-A, EI-A, El-B,
Nederste række fra venstre:
Birgitte Bonde
Ma-A, Fy-A, By-B
Ma-A, By-A, De
Johanne Lundager
Mette R. Jensen
Ma-A, By-A, De
Karina Tobiasen
Ma-A, By-A, De
Morten Hald
Ma-A, Fy-A, El-B.
Mangler på billedet:
Svend Clausen
Ma-A, Ms-A, Eø
Paul Heinrichsen
Ma-A, Ms-A. ID
Lone M. Nielsen
Ma-A, Fy-A, El-B.
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22
23
24
25
26
27

sekretærkontor
lærerværelse
fotokopirum
inspektorkontor
rektor
handicaptoilet

30-31 musik
32
billedkunst
33
design

1-5

studievejledere og psykolog

59
60
61-63
64-66

28
34
37

kantine
datarum
bibliotek

39-43
44
45-47
48-49

fysik
øvelsesområde
kemi
biologi

a/v-rum
spansk
fransk
tysk

67
datarum
68-71 matematik
72-74 græsk, oldtidskundskab og
latin

75-77 geografi
78-79 samfundsfag
80-83 historie

50-54 engelsk
55-57 dansk
58
religion
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