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SKOLENS OPBYGNING
Grindsted Gymnasium har i skoleåret 1978-79 haft 3-1. gs, 4-1. gm, 
2-2. gs, 3-2. gm, 2-3. gs, 3-3. gm = 17 gymnasieklasser samt 2- 
1. HF, 2-2. HF = 4 HF klasser.
Samlet klassetal = 21.
Samlet elevtal = 524.
Eleverne i 1 .g skal ved skoleårets slutning vælge mellem 2 el. 3 gren-mulig
heder: for de sprogliges vedkommende, om eleverne vil fortsætte i 2. og 3.g 
på den nysproglige linie eller den sproglig/samfundsfaglige gren; for 
matematikerne gælder valget den mat./fys. gren, den mat./nat. gren, po
pulært kaldet biologiske eller den mat./samfundsfaglige. Ved overgangen 
til 2.g skal eleverne endvidere vælge, om de vil have musik/sang eller 
formning/kunstforståelse.

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

nysproglig samfundssprog
gren lig gren

2-g 3.g 2-g 3-g
Engelsk 4 6 3 5 (evt. ty)
Tysk 3 0 0 0
Latin 4 0 0 0
Samfundsfag 0 1 5 5
Geografi 0 0 3 2

Den naturfaglige gren afviger fra den matematisk-fysiske derved, at hoved
vægten lægges på faget biologi med biokemi, der indføres fra 2.g, samt ved, 
at faget geografi fortsætter op i 3.g, sådan som det fremgår af nedenstå-
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