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Velkommen til Grindsted Gymnasium 
og hf-kursus

Du har valgt en almen, kompetencegivende ungdoms
uddannelse og har dermed sikret dig, at mange mulig
heder vil stå åbne for dig, når du har taget din eksamen.

Ansvaret for, at du trives, og at det går dig godt på 
skolen, ligger først og fremmest hos dig selv. Du kan 
medvirke til. at dine år her bliver lærerige og spæn
dende ved hver dag at deltage engageret i undervis
ningen og de mange øvrige aktiviteter, skolen byder på.

Gymnasiet og hf åbner nye verdener for dig og bi
drager væsentligt til din personlige udvikling. Hertil 
kommer et positivt, menneskeligt samvær. Hvis du 
yder en indsats, er du med til at skabe nogle gode år, 
som du vil kunne tænke på resten af livet.

Til lykke med dit valg af uddannelse og hjertelig vel
kommen til de kommende års samarbejde.

Poul Toft 
rektor
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Første skoledag
Skoleåret 1996/97 starter den 7.august.

De nye elever møder kl. 8.00 i skolens festsal, mens 
de gamle elever først møder kl. 10.00.

Den første skoledag for de nye elever former sig så
ledes:

Rektor Poul Toft byder dig velkommen som ny elev 
eller kursist på Grindsted Gymnasium og hf-kursus. 
Rektor fortæller dig også, i hvilken klasse du skal gå, 
og hvem der bliver dine nye klassekammerater.

Derefter møder du gamle elever. Det er de såkaldte 
tutorer. De viser dig og dine kammerater rundt på sko
len og fortæller om praktiske forhold, som det kan 
være godt at kende fra begyndelsen. De vil også kun
ne hjælpe dig med at få klaret, hvad du måtte være i 
tvivl om. Du får udleveret dit skema, for at du kan se, 
hvilke fag og lærere du skal have.

Den første dag får du også tid til sammen med kam
merater og tutorer at planlægge den lejrtur, som alle 
nye elever deltager i kort efter, at du er startet i gym
nasiet eller på hf.

Vel mødt!

Bjarne Steen Jensen 
administrativ inspektor
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Bestyrelsen for Grindsted Gymnasium 
og hf-kursus

Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for amts
rådet, byrådet, erhvervsrådet, det pædagogiske råd. det 
teknisk-administrative personale, de hf-studerende, 
gymnasieeleverne og to forældrevalgte medlemmer.

I et skoleår afholdes normalt 4-5 møder.
1 skoleåret 1995/96 har vi vedtaget budget 1996, 

ferieplanen 1996/97 er også blevet vedtaget.
Rengøringskvaliteten på gymnasiet har været et 

meget omdiskuteret emne, og bestyrelsen tilslutter sig 
klagerne. Bestyrelsen vedtog også den anbefalede 
dukseordning for herved at sikre, at problemer med 
oprydning ikke er årsag til dårlig rengøring.

Bestyrelsen har vedtaget at tilbyde latin som valgfag 
på hf og astronomi som valgfag. Bestyrelsen tilslutter 
sig også, at gymnasiet indgår i brobygningsforsøg, hvor 
folkeskoleelever får et 4 ugers ophold på gymnasiet.

Rektor og undertegnede har som formand for besty
relsen deltaget i et møde med Undervisnings- og Kul
turudvalget for Ribe Amt, hvor problemerne med 
rengøringskvaliteten og ønsket af ombygning af gym
nasiet blev fremlagt og diskuteret. På denne måde bak
kede bestyrelsen op omkring to sager af stor betydning 
for gymnasiet og indtrykket var, at det lykkedes at 
fremhæve vigtigheden.

Rygning har også været diskuteret. Der er strammet 
op på reglerne, og der afventes nu idéer fra elevråd og 
pædagogisk råd for det videre forløb.

Tove Morell 
formand for bestyrelsen
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Af skolens dagbog 1995/96
August Oktober
14.-16. Introtur til Ryekol for lp og Iq med Jan Friis 9.-12. Besøg af elever fra England.

Mikkelsem og Christian Møller. 9. Forældremøde for la og Ib.
Introtur til Horsnæsbo for lex og lu med 11. Forældremøde for lex og iz.
Alice Knudsen og Ole Dalsgaard Pedersen. 12. Forældremøde for ly og lu.

16.-18. Introtur til Ryekol for la og Ib med Ulla 
Fomsgaard og Vivi Bak Jensen.

12. Lektor Elin Watts fejrer 25-å •s jubilæum.

Introtur til Horsnæsbo for ly og Iz med November
Hans Johnsen og Willi Matthies. 2.-4. 3gFY og Hans Hostrup på ekskursion til

19. Exaudiofest for eleverne. København.
29. Fællestime med titlen »Masken, mennesket 2.-4. 3gMU og Niels W. Jacobsen på ekskursion

og komedien«. til København.

September
13.-16.
14.

Besøg af elever fra Søndre S 
Otto Kjærgaard med elevér

<ole.
lil orientering

4.-16. Som led i internationalisering besøg af ele om længerevarende uddanne Is er på Odense
ver fra Albert-Einstein-Gymnasium, Erfurt. Universitet.

11. Stormøde for Iq. 15. Exaudio viser fodbold på storskærm i gym-
12. Stormøde for lu. nasiets festsal.
13. Stormøde for lex. 18. Lektor Jeremy Watts fejrer 2f>-års jubilæum.
14. Stormøde for la. 20.-24. Skolen tager imod folkes coleelever fra
14. Esbjerg Ensemble er gæster hos skolens mu Agerbæk, Ansager, Give og 1 Billund.

sikhold. 21. lp og Iq med Jan Friis Mikk elsen og Chris-
15. Pædagogisk dag med emnet processkrivning. tian Møller på ekskursion ti|l’ Ribe og Nolde
18. Stormøde for 1 p. Museet.
18.-24. 2q med Jette Nors Hansen og Ove Skov 23. Bo Vainø Søgaard med el eter til hånd-

Madsen på studietur til Prag. boldturnering.
19.-26. 3a og 3y med Ole Dalsgaard Pedersen, Jens

Bredlund, Karin Berg og Ulla Fomsgaard på December
studietur til Rom. 4. 3g-elever med Johnny Quitza 11 lil volleybali

20.-27. 3b og 3z med Hanne Leervad, Bo Vainø stævne i Ringkøbing.
Søgaard, Palle Andersen og Erik Jørgensen 4. Orientering om korterevarenc le uddannelser.
på studietur til Athen. 10. Elever og lærere deltager i opfcfrelsen af Bachs

27. Stormøde for Iz. juleoratorium i Grindsted Kirke.
28. Stormøde for 1 y. 21. Julearrangement for skolens । elever og lære-
29. Stormøde for Ib. re.



Januar
8. Elever fra skolen deltager i fysikolympiade.
11. Elever fra skolen deltager i Georg Mohr- 

konkurrencen.
19. -23. Musicalen »Atlantis« opføres for fulde huse.
22. Ribe Amts Fælleselevråd holder møde på 

Grindsted Gymnasium.
22. -25. Besøg af folkeskoleelever fra Hej nsvig, Vor- 

basse og Sdr. Omme.
25. lg-elever og 2g-elever deltager sammen 

med Frank Jensen i Gymnasieskolernes 
Landsturnering i volleyball i Ikast.

30. -6/2 2hf og 3g arbejder med større skriftlig opgave.
30. Orienteringsaften for kommende gymnasie

elever.
31. Studievejlederne deltager i uddannelsesdag i 

Lynghallen.
31. Skolesekretær Emma Munch har sidste ar

bejdsdag.

Februar
1. Som ny skolesekretær tiltræder Gunda Kor- 

gaard.
6. Folkeskolelærere besøger gymnasiet.
19. -22. Aftenmøder for elever og forældre ved

rørende valgfagsorientering for Ig og 2g.
26. Fællestime »Rock Comics«.
26. 2a holder forældreaften før Englandsturen.

Marts
2.
8.-15.
8.-23.

17.-29.

28.

Orientering om optagelse på hf.
Terminsprøver.
2a med Elin Watts og Niels W. Jacobsen på 
udvekslingstur til England.
lu med Margrethe Lundorf og Hans Hostrup 
på udvekslingstur til Tyskland.
2z med Vibeke Theisen og Otto Kjærgaard 
på ekskursion til Århus.

29. 2utyF og elever fra skolens andre tyskhold 
med Børge Ebbesen, Christian Møller og 
Bjarne Steen Jensen på museums- og teater
tur til Slesvig og Flensborg.

April
10. -14. 2gSA, Jan Friis Mikkelsen og Niels Skov- 

gaard på ekskursion til København.
19. Den årlige forårsfest med underholdning af 

skolens musikelever og dramaelever.

Maj
10. lu inviterer forældre, Margrethe Lundorf og 

Hans Hostrup til »eftergilde« oven på Er- 
furt-turen.
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Introtur 1995
Hvert år kommer der ca. 200 nye elever på Grindsted 
Gymnasium. Dette er historien om, hvordan 60 af dis
se oplevede deres introtur.

Introturen er en tradition. Den går ud på, at du tager 
2 nye 1 .klasser, propper dem ind i en hytte et eller an
det sted i Danmark, går ture med dem, synger med 
dem, leger med dem, griner med dem og kort sagt: har 
det sjovt. Lærerne kalder det socialt samvær ... vi kal
der det: »Få nye venner og ha’ det sjovt samvær«! Et 
er sikkert, at da ly og Iz i 1995/96 drog på introtur, var 
det en fantastisk oplevelse.

Onsdag morgen troppede 2 x 28 elever, 2 lærere og 5 
tutorer op med soveposer, guitarer og et lidt skeptisk syn 
på det hele. Vi kørte til Horsnæsbo ved Juelsminde, en 
spejderhytte lige på stranden. I starten syntes det hele så 
gråt og kedeligt, men så kom der musik på anlægget, og 
bikinierne blev fundet frem, og fra da af og de næste to 
dage var der liv og glade dage.

Tutorerne havde arrangeret mange forskellige aktivi
teter, deriblandt tillidsøvelse, som var, citat begynd:

»Klamt«, citat slut, orienteringsløb, som bød på alt fra
krigsmaling, over sangdigtning og Eiffeltårnets lille
bror til ømme rygge, og så var der gåture, beachvolley 
og fodbold.

Så var der jo også aftenerne, det hy ggeligste af det
hele. Vi sad ikke rundt om et bål, da det 
farligt, men det skulle ikke hindre os.

rar for tørt og 
I stedet sad vi

rundt om 20 stearinlys og sang alle de h; 
bålsange. Nogen satte sig ned på strande: 
nerne, snakkede, grinede, og vi havde 
bare suverænt hyggeligt.

yggelige lejr- 
n, så på stjer- 
det virkeligt

Så har jeg vist fortalt alt på nær lige det sure. Alle
må tage en tjans i køkkenet. »Føj!«. si irer I så. Men
det var faktisk ganske sjovt: f.eks. sorr da opvaske
maskinen boblede over p.g.a. for meget sæbe, eller da
man tabte chilibøtten ned i maden, eller som da man
spillede frisbee hen over alle glassenø - 
er helt fin!

Toke Rude

ih jo, introtur

Trangbæk, ly
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Mål- og rammestyring
I forbindelse med indførelsen af mål- og ramme
styring på Ribe Amts undervisningsinstitutioner blev 
der i 1994 fastlagt den første nedskrevne målsætning 
for Grindsted Gymnasium og hf-kursus.

Processen er siden fortsat med jævnlig evaluering, 
revision og dialog med UK-udvalget om målsætning 
og handlingsplaner.

Sideløbende hermed er indført økonomisk ramme
styring, således at skolen selv administrerer den årlige 
»pengepose«, hvis størrelse beregnes ud fra en detal
jeret budgetmodel.

Skolens betænkelighed ved indførelsen af den øko
nomiske rammestyring har hidtil vist sig ikke at holde 
stik. Rammestyringen med mulighed for overflytning 
af midler mellem alle konti og overflytning fra et 
budgetår til et andet har givet en langt større smidig
hed og en mere effektiv udnyttelse af de økonomiske 
ressourcer end tidligere, selv om pengeposens størrel
se er uændret.

Skolen samlede budget var i 1995 på lidt under 
26.mio. kroner.

Poul Toft 
rektor
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Fællestimer
Hvert år afholder skolen nogle fællestimer, hvor alle 
elever og lærere har flyttet undervisningen til festsalen 
for at blive undervist på tværs af fagene. Indholdet af 
fællestimerne kan være meget forskelligt fra gang til 
gang. Der kan være politiske møder, foredrag om at 
være udvekslingsstudent, solosang o.s.v.

I år har der ikke været mange fællestimer, hvilket 
skyldes, at der har været så meget andet på program
met. Vi skulle vænne os til bloktimer, og alle lærere 
har været på skriftlige basiskurser.

Fællestimen med størst succes høstede to musikere 
fra henholdsvis USA og England. De kaldte showet 
»Hole in the Wall«, og det var en historisk gennem
gang af rockmusikkens historie. Tidligere på skoleåret 
havde vi haft fællestime om teaterhistorie, men det var 
knap så stor en succes. Større var successen med Ope
ration Dagsværk, som eleverne arrangerede.

Vivi Bak Jensen 
adjunkt
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Rapport fra Arhus-turen
Torsdag den 28.marts skulle vi have en engelskblok og 
en danskblok. Da vi tidligere havde snakket med vores 
dansklærer om, hvor hårde sådanne 2 blokke i træk 
kunne være, foreslog hun, at vi tog på fællesekskur
sion til Århus. Der kunne vi tage på kunstmuseum, se 
danske guldaldermalerier, gå i biografen for se filma
tiseringen af en engelsk dannelsesroman, for til sidst at 
gå i teatret og se Frits Helmuth og Susse Wold spille i 
stykket »Magisk Cirkel«.

Da klokken var 8, stod vi alle og ventede på bussen i 
øsende regnvejr. Derefter kørte vi i l'A time, for at 
komme til Århus. I Århus regnede det heldigvis ikke.

Vi startede med at besøge kunstmuseet. Der lagde vi 
ud med at se og analysere/fortolke nogle billeder fra det 
danske maleris guldalder. Billederne var meget smuk
ke, og vi lærte meget ved at se de rigtige billeder og 
ikke billige reproduktioner. Billederne var naturtro på 
en forskønnet måde. Efter gennemgangen af disse bil
leder, gik vi ovenpå for at se en udstilling af billeder, 
malet af den danske maler Harald Giersing. Hans bil
leder var ikke så naturtro. Der var mere bevægelse i 
hans billeder. For at forstå dem, måtte man bruge sin 
fantasi meget. Museet havde også en mere moderne 
samling af kunst. Der var ikke kun malerier, men også 
affaldsskulpturer m.m. Der var bl.a. »springvand«, 
hvor der ikke kom vand op, men olie. Olien kom op fra 
en sort søjle, der stod mellem seks andre søjler. Kunst
værket var sort, og når man kiggede ned i den sorte 
olie, var det, som om man så ned i et hul, der var flere 
meter dybt. Denne effekt var meget fascinerende, og 
det er et af de bedste kunstværker, jeg endnu har set.

Efter rundturen på museet spiste vi frokost. Derefter 
gik vi ned i museets kælder, hvor vi havde fået lov til 
at låne auditoriet. Der færdiggjorde vi gennemgangen 
af det stykke, som vi skulle se om aftenen i teatret.

Efter en mini-udgave af en strøgtur, gik vi i biogra
fen. Vi skulle se filmen »Sense and Sensibility« eller 
»Fornuft og Følelse« på dansk. Den bygger på en dan
nelsesroman af forfatteren Jane Austen. Filmen ud
spiller sig i starten af det 19. århundrede og handler om 
de to søstre Marianne og Elinor og deres problemer 
med kærligheden. Handlingen er ret kompleks, og der 
er mange personer at holde styr på. Filmen er meget 
romantisk og må nok mest betegnes som en »tøse- 
film«. Drenge kan dog også se den.

Da filmen var færdig, skyndte vi os ned på et ita
liensk spisehus, hvor vi kunne spise alt det pizza, vi 
ville for 59 kr. Vi blev ret så mætte!

Vores teatertur var meget spændende. Vi skulle se 
stykket »Magisk Cirkel« af Per Olov Enquist. Vi har 
læst »Fra Regnormenes Liv«, som han også er forfat- 

13



ter til. Stykket handler om Aksel Larsen, tidligere 
DKP-formand og redaktør af »Land og Folk«. Vi er 
hele tiden på Aksel Larsens kontor.

Stykket handler om sandhed, og hvor meget af sand
heden, man skal fortælle til mennesker, der ikke ken
der hele sandheden. Stykket er svært at forstå, og vi 
var alle glade for den forhåndsviden, vi havde fået. El
lers havde vi ikke kunnet forstå noget, tror jeg.

Der var da også en lille sjov episode: I slutningen af 
2. akt. (der var 2 akter) kunne vi lige pludselig høre en 
svag snorken fra rækken bagved os. Der var nogle, der 
vendte sig om for at se, hvem det var. Det viste sig, at 
det var 2 gamle damer, der var faldet i søvn. Det var 
mere end nogle fra klassen kunne klare, og de be
gyndte at grine. Lige midt i den centrale del af stykket, 
hvor det hele blev opklaret! Det var ikke så godt. Der 

var da også nogle damer foran os, der blev forargede 
og vendte sig om for at tysse på dem, ær ikke kunne 
holde sig for grin.

Vi oplevede også den danske overklasse på nært hold 
og så, hvordan den opførte sig i teatret. 31.a. så vi en 
dame, der havde købt en pose slik. For it posen ikke 
skulle rasle under selve forestillingen, ha Idte hun ind
holdet over i en ny pose, der ikke raslede. Det havde 
jeg aldrig selv tænkt på!

Da teatret var slut, skulle vi med busser hjem. Vi var 
alle meget trætte, og der var da også nogle, der faldt i 
søvn. En lang, hård og spændende dag hvor vi op
levede kulturen på nært hold.

Lars Kristensen, 2z
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Studietur til Rom
I efteråret 1995 var 3a og 3y på studietur i Rom. Da en 
studietur er omlagt undervisning, var der hver dag fag- 
lige/kulturelle forpligtelser. Vi fra 3y rejste med fagene 
historie og religion, med lærerne Karin Berg og Ulla 
Fomsgaard.

Rom er for disse fag et oplagt rejsemål, da byen har 
så mange historiske bygninger, ikke mindst kirker. Der 
er flere kirker i Rom. end der er dage i året. Vi så 
blandt andet i faget historie Forum Romanum og Ostia 
Antica, som er Roms gamle havneby. For religions 
vedkommende så vi Peterskirken, Laterankirken med 
Den hellige Trappe og San Clemente Kirken, hvor
under der ligger to ældre kirker.

Men turen gik ikke udelukkende ud på at være faglig 
og kulturel. Rom har mange små cafeer etc., som man 
kunne besøge på alle tider af døgnet (næsten).

Et af turens absolutte højdepunkter var, da vi søndag 
tog ud til Stadio Olimpico for at se en fodboldkamp 
mellem Lazio, som var på hjemmebane, og Udinese. 
Eftersom vi sad hos Laziotilhængere, blev vi nødt til at 
holde med dem. Men da en dansk fodboldspiller, der 
spiller for Udinese, scorede, kunne vi ikke lade være 
med at juble bare lidt.

Folk på gaden virker meget venlige og gæstfrie. Trafik
kulturen er ret forskellig fra den danske. Bilerne dyttede 
konstant, og det var bare med at komme væk, for de kør
te hurtigt! De fleste biler var mærket af dette og havde op 
til flere buler. Også i butikkerne mødte man venlighed og 
blev nærmest opvartet som en royal person.

Både fagligt og socialt var turen en stor oplevelse.

Pia Mølgaard, 3y
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Atlantis
Den store musikalske begivenhed på Grindsted Gym
nasium og HF-kursus var i det forløbne skoleår op
førelsen af musicalen »Atlantis«, der havde premiere 
den 19. januar.

Vi fik kontakt med komponist og tekstforfattere, som 
var meget hjælpsomme med at skaffe nodemateriale, 
og som var overraskende large m.h.t. rettighederne til 
værket og til redigering i det. De gav dog udtryk for, at 
de syntes, det ville være synd at lave musicalen om til 
et teaterstykke med indlagte sange. Det råd fulgte vi, 
og bl.a. derfor blev »Atlantis« det hidtil største projekt 
blandt de musicals, vi har opført på skolen.

Det var nødvendigt at redigere i det omfattende ma
teriale. Vi foretog bl.a. den ændring, at koret blev til
delt større betydning end i originalen. »Musicalen blev 
gjort til ’fleres’«, som Marie Sørensen fra 2.z udtryk
ker det. Og hun fortsætter: »Koret på scenen måtte 
gerne forstærke publikums indtryk af en samarbejden
de helhed.«

Og det er lige, hvad sådan et projekt er og nødven
digvis må være, hvis der skal komme et godt resultat 
ud af det. Prøverne forløb over godt tre måneder, og 
det var ikke kun en dans på roser. Det var også hårdt 
arbejde, krisestemning og koncentrationssvigt, som 
kun kan overvindes ved, at alle står sammen. Om kri

sen siger Nikolaj Sloth fra l.z: »Så hja p eet, at der var 
et godt sammenhold i koret. Alle var o samlet der af 
samme grund, nemlig lysten til at synge, og da pre
mieren nærmede sig, kunne det konstateres, at alle 
tegn på manglende koncentration var væk.«

Så kom da forestillingerne. Som Niko aj Sloth be
mærker »herskede der en smule nervøs iite:, og den helt 
fyldte sal skabte spænding og intensitet. Der blev da 
også lavet fejl, men de var ikke bemærkelsesværdige.« 
Det bemærkelsesværdige var i følge Marie Sørensen 
»musikken, der bærer stykket fra begyndelsen, holder 
solisterne svævende højt oppe, og ikke slipper sit tag, 
før slutningen er nået.«

Fra lærerside vil vi gerne rose eleverne tor deres ind
sats. Ikke mindst i den hektiske slutfase udviste især 
solisterne meget stor ansvarlighed.

Vi vil også gerne rette et sidste spotlys på alle folke
ne bag scenen. De er meget vigtige for en forestilling 
af denne karakter, og de fortjener ros for deres indsats.

Endelig skal der lyde en stor tak til publikum for de 
mange roser, vi har fået. Der har været mange varme 
og anerkendende ord til orkestret og til folk på scenen.

På lærerm ppens vegne
Christian Møller
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lu’s forunderlige rejse
En grå og stormfuld søndag morgen i marts på Lun
derskov banegård mødtes 28 unge letfrysende stude
rende og to lærere. Den store dag, hvor vi skulle af
sted, var oprunden, og vi mængede os med de andre 
rejsende i to af et bumletogs vogne. Efter fem togskift 
vaklede vi ud på perronen i Erfurt. Vi var meget 
spændte og nervøse for at skulle møde vores kom
mende familie i to uger, men til vores store lettelse så 
de faktisk meget »normale« ud.

Meningen med den internationale ordning er bl.a. at 
få indblik i et fremmed lands kultur. Man kan kalde det 
indlæring uden for pensum. Det at være »udstatione
ret« alene hos en udenlandsk familie, udvikler i høj 
grad modet og lysten til at anvende et fremmed sprog 
i dagligdagen. Man præsenteres hurtigt for ungdom
mens omgangssprog, som i høj grad - på en god måde 
- erstatter grundbogens etikette.

Erfurt og opland (incl. Weimar, Jena og Eisenach) 
tilbyder et bredt udvalg af kulturelle seværdigheder. 
Erfurt er rig på hyggelige caféer og luxuriøse isbarer, 
og med sporgvognssystemet kommer man let og be
kvemt, hvorhen man vil. Vi er blevet mødt med stor 
gæstfrihed og har på intet tidspunkt kedet os. Både de 
i skolen planlagte arrangementer og fritidsbeskæfti
gelserne hos familierne har været velorganiserede.

Vi synes, at ungdommen idag er meget heldig med at 
have mulighederne for at lære andre lande og deres 
kultur at kende, og vi vil gerne opfordre alle til at be
nytte chancen for at komme afsted, - vi ser i alle tilfæl
de frem til en lige så spændende og oplevelsesrig tur 
til England i foråret ’97.

Elever fra lu
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Udvekslingstur til England
Vi ankom til England med meget store forventninger 
til de næste 13 dage, som skulle foregå hos en engelsk 
familie i den første uge, og derefter tilbragte vi resten 
af tiden i London.

Værtsfamilien var meget åben og imødekommende, 
og selvom der ikke var engelske unge med tid og plads 
nok, hvilket resulterede i at nogle af os blev indkvar
teret hos lærere, var alle overordentligt tilfredse med 
vores nye hjem og familier.

le løse nogle geografiopgaver om Londons befolk
ning. Dette gav os en større viden on) levevilkår i en
storby.

Tiden fløj af sted, for mulighederne er 
lands hovedstad: vi var i teatret, på muse
cals, shoppede. Mulighederne var uu

Vi havde forventet større kulturelle forskelle, end vi mød-
te. Men vi erfarede dog, at englænderne er vilde med the, 
blomstermotiver overalt og flæser. Thestellet, gardinerne 
og sengetøjet var f.eks. det samme blomstermønster.

Med hensyn til det engelske gymnasium havde vi for
ventet at se eleverne i deres traditionelle skoleuniformer. I
stedet oplevede vi, at de var flippede 
og levede, som de ville (vi så endda 
en med leopardplettet hår!!).

Undervisningen forløb nogenlunde 
som herhjemme, men forskellen var 
at eleverne var utroligt passive i ti
merne, og at elevantallet i klasserne 
svingede fra 3 til 25.

Efter denne utroligt sjove, 
spændende og inspirerende uge i 
Boston gik turen til London. Her 
boede vi på et billigt men pænt ho
tel nær centrum. I løbet af de fem 
dage, vi tilbragte her, skulle vi lave 
3 obligatoriske - og nogle fælles 
opgaver. Det gav os meget tid til at
udforske London på egen hånd og 
opleve den multietniske by fra fle
re sider. Vi mødte forskellige soci
ale samfundsgrupper, fordi vi skul-

store i Eng- 
rm, så musi

dtømmelige, o CT
vi nød det og udnyttede tiden så godt som muligt.

Vores udbytte af studieturen var stort både i engelsk
og i geografi, da vi lærte mere engelsk
forståelse for andre kulturer.

2a vil kraftigt anbefale international 
får et godt sammenhold og oplever and 

Denne udvekslingstur var suveræn.°

og fik større

klasse, da man 
re lande tæt på.

sf og Diana, 2 aLoui.

TWENTY-FIVE Danish students and two staff descended on Boston Co lege for a one 
week cultural exchange.
The group are staying with staff and students on the A-level and Leisure and Tourism 
programmes for the week and will repay the hospitality when the Boston students go 
on a return visit in the Autumn.

&
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EDB -efteruddannelse
Undervisningsministeriet ønsker inddragelse af EDB i 
undervisningen og har derfor taget initiativ til, at samt
lige landets gymnasie- og hf-lærere får opdateret deres 
EDB-viden inden for de enkelte fag.

I efteråret 1995 blev der derfor afholdt kurser på 
amtsbasis, således at lærere med samme fag mødtes og 
blev orienteret om EDB’s muligheder inden for netop 
deres fag. Samtidig var der mulighed for afprøvning af 
programmer, samt ikke mindst for at udveksle erfarin
ger om anvendelighed og niveau i det pågældende fag.

Grindsted Gymnasium og hf står netop over for at 
skulle indkøbe nye pc’ere og andet EDB-udstyr, og vi 
har fået mulighed for at komme med ønsker hertil. De 
fleste fag vil herefter kunne opfylde ministeriets ønske 
i det omfang økonomien, fagenes læseplan og pro
gramudbudene giver mulighed for det.

Hanne Leervad 
pædagogisk inspektor
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Astronomi på mellemniveau
Grindsted Gymnasium og hf-kursus har i foråret 1996 
fået dispensation til at gennemføre forsøg med under
visning i astronomi på mellemniveau i skoleårene 
96/97 og 97/98. Faget kan vælges af alle elever fra 2g 
og 3 g samt elever fra 2hf med afsluttet fysik/kemi. 11 
modige pionerer har tilmeldt sig det første hold, der 
begynder i skoleåret 96/97.

Astronomi er civilisationens ældste videnskab. Den 
var i de allerældste tider stærkt sammenknyttet med 
religion og har derfor haft stor indflydelse på vor ver
densopfattelse. I dag er denne forbindelse ikke længe
re til stede, men alligevel forsøger den moderne astro
nomi at give en forklaring på, hvor vi kommer fra.

På trods af at astronomi er en gammel videnskab, er 
den største udvikling af faget sket i løbet af dette 
århundrede, hvilket skyldes opdagelserne inden for fy
sikken. I gamle dage beskæftigede astronomer sig 
mest med at bestemme stjernenes og planeternes posi
tioner og beskrive deres bevægelse på nattehimlem, og 
denne gren af faget kaldes i dag den klassiske astrono
mi. Herudover er kommet en række nye discipliner så 
som astrofysikken, der bl.a. beskæftiger sig med, 
hvordan stjerner dannes, hvordan deres livsforløb er, 
og hvordan de ender deres dage. En anden vigtig gren 
er kosmologien, der beskæftiger sig med Universet 
som helhed. Man prøver her at forstå, hvordan Uni
verset er opstået, hvordan det har udviklet sig siden 
starten og ikke mindst, hvordan dets videre skæbne er.

Undervisningen i faget astronomi vil beskæftige sig 
med alle de ovennævnte emner, idet vi vil starte med 
at se på, hvordan astronomien har udviklet sig gennem 
tiden. Herefter vil vi studere vore nærmeste omgivel
ser (solen, månen og planeterne), og senere rykke læn
gere og længere ud i Universet for til slut at beskæfti
ge os med spørgsmålene omkring Universets opståen

og udvikling. Hertil kommer et valgfrit forløb af ca. 5 
ugers varighed, der for eksempel kan anvendes til ud
dybelse af et af de obligatoriske delemner.

Da astronomien jo støtter sig på eksperimenter og 
observationer, vil undervisningen også omfatte en 
række teoretiske og eksperimentelle øvelser i årets 
løb, og det er planen, at vi selv skal drage i felten med 
kikkerten under armen for at gøre vore egne observa
tioner, der så forhåbentlig kan danne grundlag for en 
del af øvelserne. Ulempen ved denne del af kurset er, 
at observationerne nødvendigvis må foretages i løbet 
af natten, og at den bedste tid for astronomiske obser
vationer er om vinteren. Disse ulemper skulle dog ger
ne opvejes af de oplevelser, man får.

ven Pedersen 
'e i astronomi

Hans Hostrup og Jørn Sko 
forsøgslærei
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Internationale klasser
Efter sommerferien starter en ny international klasse 
på skolen.

Det er fjerde gang, vi opretter en gymnasieklasse, del
er med til at udvikle en international dimension i et al
mindeligt gymnasieforløb. Klassen bliver undervist 
efter den samme bekendtgørelse som andre klasser, og 
der kræves ikke særlige faglige forudsætninger for at 
blive elev i en international klasse, så der er ikke tale 
om, at vi på skolen arbejder med forsøgsundervisning. 
Alligevel er eleverne i de internationale klasser en 
slags forsøgskaniner: de er to gange i deres gymnasie
tid ude i marken for at prøve at bo hos en udenlandsk 
familie og for at blive undervist på et fremmedsprog i 
en skole med en anden skolekultur end den danske, de 
kender fra folkeskole og gymnasium.

Dette har i alt 79 nuværende gymnasieelever på sko
len prøvet, og deres erfaringer er med til løbende at ud
vikle udvekslingsrejserne til Tyskland (i I g) og Eng
land (i 2g). Vi samarbejder med kontaktskoler, der har 
andre rammer end vore, derfor har det taget tid at fin
de fælles fodslag. Vi lægger vægt på, at eleverne skal 
undervises, når de er i udlandet: vores mål er, at de i 
udvalgte fag skal samarbejde om et emne eller et pro
jekt. Det har vist sig at være vanskeligt at koordinere 
forskellige landes læseplaner, bl.a. fordi elevernes for
udsætninger ikke er de samme, men efter tre år er vi 
kommet målet lidt nærmere. De genbesøg af uden
landske elever, vi afholder, er vores mulighed for at 
konkretisere de tanker, vi har. Den evaluering af ud
vekslingsrejserne, som gæsteeleverne og vore egne 
klasser foretager, viser generelt set stor tilfredshed 
med de afholdte forløb.

I den sammenhæng kan det nævnes, at skolen deltog 
i en stor landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, 
som Socialforskningsinstituttet foretog for Undervis

ningsministeriet i efteråret 1995 af 1000 læreres og 
1000 elevers erfaringer med internationale aktiviteter. 
Tallene er ved at blive analyseret og vurderet. Vi kun
ne se, at tilbagemeldingen fra vore elever er meget po
sitiv.

Det centrale i en international klasse er ikke udveks
lingsaktiviteterne, men den daglige undervisning som 
i enhver anden klasse. De lærere, der er tilknyttet en 
international klasse, er ansvarlige for, at bekendtgørel
sens krav bliver opfyldt samtidig med, at de er med til 
at udvikle den internationale dimension i undervisnin
gen. Også vi er forsøgskaniner, mens vi prøver at være 
tænketanke. Vi har erfaret, at vi skal bruge mere tid til 
at koordinere samarbejdet mellem klassens lærere for 
at føre målsætningen om en international dimension i 
den daglige undervisning ud i livet. Derfor har vi i det 
kommende skoleår til hensigt at oprette lærerteams i 
de internationale klasser for på den måde at tilgodese 
helheden.

I helheden indgår de forældre, der støtter skolens 
målsætning for de internationale klasser. Det er dem, 
der to gange har et forventningsfuldt fremmed ungt 
menneske boende. Både vore elever i udlandet og 
udenlandske elever her har meldt tilbage, at de er ble
vet mødt med åbne arme, at de er blevet forkælede, og 
at sprogbarrierer ikke har ødelagt udbyttet af at møde 
fremmed familiekultur. Derfor er vi glade for, at for
ældre og elever for fjerde gang bakker op om en inter
national klasse.

Margrethe Lundorf 
international sekretcer
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Pædagogiske dage - Processkrivning
I de seneste år har det skriftlige arbejde i gymnasiet og 
på hf haft en fremtrædende plads i den pædagogiske 
debat. En af årsagerne hertil er det omfang, det skrift
lige arbejde har fået i mange fag - med heraf følgende 
arbejdspres for såvel elever som lærere.

Et andet emne, der ligeså ofte er fremme i debatten, 
er Ansvar For Egen Læring, kaldet AFEL.

Processkrivning er en metode, der tilgodeser begge 
disse områder. Grundtanken er, at man lærer at skrive 
ved at skrive - undertiden til andre, men ligeså tit til 
sig selv! I det sidste tilfælde hjælper skrivningen til, at 
den enkelte selv bliver klogere på emnet - mens evnen 
til at formidle denne viden øves ved at skrive til andre. 
Skrivningen bliver en læreproces, hvor der hele tiden 
bygges ovenpå. Derfor indebærer processkrivning 
som regel omskrivninger, snak med andre elever eller 
læreren undervejs, ny skrivning, ny snak ...

Lærerne på Grindsted Gymnasium og hf ønskede 
derfor pædagogiske dage i processkrivning. De blev 

afholdt i efteråret 1995 med halvanden dags introduk
tion i september måned, fulgt op i de e fterfølgende 
måneder af enkeltdage, hvor skrivemeteden og dens 
anvendelighed i de enkelte fag blev afprøvet i praksis.

Elevers og kursisters første erfaringer med denne 
særlige skriveform vil ofte blive knyttet ti skrivning af 
danskopgaven, den første lidt større opgave, som elever 
og kursister skal løse i deres gymnasie- el ler hf-forløb. 
Efter de pædagogiske dage vil også lærere i andre fag
grupper være rustede til at bygge videre på disse erfa
ringer, så eleverne kan vente at støde på metoden i man
ge forskellige fag og sammenhænge i de kommende 
måneder og år.

Vi håber, at elever og kursister vil blive så fortrolige 
med processkrivning, at de også i tiden efter gymna
siet og hf vil få et godt udbytte af metoden.

Ha nne Leervad 
pædagogisk inspektor
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Bloktimer
I skoleåret 1995/96 er der på Grindsted Gymnasium 
og HF-kursus blevet gennemført et forsøg med lejlig
hedsvis at afholde bloktimer. Forsøget blev iværksat 
efter at både elever og lærere forinden havde udtrykt 
interesse for at gennemføre det.

Ideen i bloktimeforsøget er lejlighedsvis at komme 
ud over den opsplittede hverdag med indtil 8 fag i lek
tioner å 45 minutter, som både gymnasieelever og hf- 
studerende oplever. Ved en gang imellem at samle ti
merne i større blokke bliver der mulighed for mere 
sammenhæng i undervisningen og for større fordybel
se i stoffet i det enkelte fag.

Forsøget er blevet gennemført over 16 torsdage i 
løbet af skoleåret. Hver af disse torsdage har der været 
skemalagt to blokke å 4 lektioner. Hver af skemaets 
normale torsdagstimer har i løbet af de 16 torsdage 
fået tildelt 4 af sådanne blokke. 16 timer efter det nor
male skema er altså blevet samlet til 4x4 timer.

Bloktimerne er blevet brugt på mange forskellige må
der. De har været benyttet til ret traditionel undervisning, 
til afvikling af tekstbehandlings- og regnearkskurser, til 
gennemførelse af eksperimentelle forsøg i de natur
videnskabelige fag, til afvikling af mindre ekskursioner 
i lokalsamfundet, til besøg af gæstelærere, til film og til 
afprøvning af mange og forskelligartede pædagogiske 
forsøg, som det normale skema kun levner begrænsede 
muligheder for at gennemføre.

Forsøget er endnu ikke (i marts 1996) blevet eva
lueret. Både elever og lærere skal i løbet af april 
måned have afsluttet hver deres evaluering af forløbet, 
så forsøget kan ikke endeligt vurderes på nuværende 
tidspunkt. Men det er mit indtryk, at flertallet af både 
elever og lærere har taget godt imod det. Nogle har 
hele tiden udtrykt sig skeptisk om forsøget. Men man
ge har udtrykt glæde over at kunne gennemføre aktivi

teter og pædagogiske eksperimenter, som de normale 
skemamæssige bindinger lægger sig hindrende i vejen 
for.

Jeg håber ikke, bloktimeforsøget bliver en enlig sva
le. Jeg ser frem til, at lejlighedsvise blokdage under 
den ene eller den anden form fremover bliver et fast 
element i skolens undervisning.

Klaus Brorholt 
ledende inspektor
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Introduktion for folkeskoleelever
Gennem nogle år har vi på Grindsted Gymnasium la
vet et særligt tilbud til de elever, der måske påtænkte 
eller var sikre på, at de ville på gymnasiet eller hf. Op
rindeligt startede det med en ordning i Grindsted 
Kommune, hvor potentielle elever kunne opleve, 
hvorledes det ville være at gå en dag på gymnasiet som 
»rigtig« elev. Dette skete i mange år i uge 4, og også i 
år var dette tilbuddet til folkeskoleeleverne fra Grind
sted Kommune. De sidste år har vi udvidet tilbuddet til 
også at omfatte folkeskolerne og et par efterskoler 
uden for Grindsted Kommune. Det sker i uge 47.

En introduktionsdag betyder, at man skal tidligt op 
og måske med skolebussen ligesom de øvrige elever. 
Det er med til at gøre oplevelsen realistisk. Ved an
komsten til skolen samles de elever, der skal gå i 
»klasse« den pågældende dag og bydes velkommen. I 
god tid inden uge 4 eller 47 har man fået udleveret en 
plan for dagen og fået lektier til den pågældende dag.

I løbet af dagen følger de dels timer, hvor folkeskole
eleverne undervises som en normal klasse, dels timer, 

hvor de i mindre hold følger vore 1.klasser. På den 
måde sikres det, at de kan sammenligne den undervis
ning, de selv har modtaget og den undervisning, der 
gives til de øvrige elever. Det sikrer, at det ikke er pa
rade- eller showundervisning, de udsættes for, men at 
der gives et så realistisk billede af skolens hverdag, 
som det er muligt på en dag.

Der tilstræbes i tilrettelægningen at gi/e timer i et 
naturvidenskabeligt, et humanistisk og et orienterings
fag. Dermed skulle alsidighed tilgodeses.

Vi har nu kørt ordningen nogle år og synes, den har 
fundet en god form. Eleverne får en god nulighed for 
at se os an og finde ud af, om de kan tåle lugten i 
bageriet. Vi mener, at dette er en af de gode metoder, 
der findes til at få folkeskoleeleverne anbragt på den 
rette hylde og til at mindske - ja næsten eliminere fra
faldet, når først valget er taget.

Otto Kjærgaard 
studievejleder
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Brobygning
I 1995 vedtog Folketinget en lov om brobygning mel
lem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Sigtet 
med loven er at formindske - helst eliminere - rest
gruppe: de unge, som kun får en folkeskoleuddannelse 
eller dropper ud af en ungdomsuddannelse. Regeringen 
og Folketinget tilstræber, at alle unge inden år 2000 
som minimum får en ungdomsuddannelse. I 1992 var 
der 6%, som ikke startede på en ungdomsuddannelse 
efter folkeskolen. Yderligere 18% af ungdomsår
gangen gennemførte ikke en ungdomsuddannelse. Det 
er denne fjerdedel af en ungdomsårgang, loven om bro
bygning især er rettet mod.

Grindsted Gymnasium og HF-kursus tilbyder som 
de fleste andre ungdomsuddannelser at være med i 
brobygningsprojektet. Det betyder i praksis, at vi i 
skoleåret 1996/97 tilbyder to fireugers kurser til in
teresserede elever i folkeskolens 10. klasser og til ele
ver, der er droppet ud af en anden ungdomsuddannel
se. Det ene kursus henvender sig til potentielle gym
nasieelever. mens det andet kursus henvender sig til 
potentielle hf-kursister.

Målet med de to kurser er at give de deltagende ele
ver et realistisk billede af gymnasie- og hf-uddannel- 
seme. Vi håber herved at kunne yde et bidrag til, at de 
»egnede tvivlere« bedre bliver i stand til at afgøre, om 
gymnasiet/hf er noget for dem. Vi ønsker ikke at til
trække unge, som vil fortryde valget af gymnasiet el
ler hf. Vi ønsker at tiltrække de unge, som vil opleve, 
at gymnasiet eller hf er sagen for dem og er et funda
ment, de kan bygge videre på.

Vi vil forsøge at opnå kursernes mål ved at give de 
deltagende elever et solidt indtryk af

- gymnasiets/hfs fagrække

- de arbejdsmetoder, der anvendes i gymnasiet og 
på hf

- de krav (bl.a. med hensyn til lektiebyrde), der stil
les i gymnasiet og på hf

- såvel det almendannende som det studieforbe
redende sigte med gymnasiet og hf.

Gymnasieafdelingen i undervisningsministeriet har 
ydet et beløb, der skal bruges til at udvikle projektet. 
Selve gennemførelsen af de to brobygningskurser fi
nansieres af Ribe Amt.

Vi håber, at mange af de unge, som er i tvivl om, 
hvilken ungdomsuddannelse de skal vælge, og som er 
egnede til at gennemføre en gymnasie- eller en hf-ud- 
dannelse, vil benytte sig af vores tilbud.

Klaus Brorholt 
ledende inspektor
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Skolens målsætning
1 .Fysiske rammer

• Der udarbejdes forslag til amtet om en forbedring 
af de fysiske rammer.

• Skemamæssige løsninger med hensyn til at gøre 
selve skoledagen så kort som muligt prioriteres 
højt. Dette er væsentligt af hensyn til trafikforhold 
og mulighederne for at deltage i de frivillige akti
viteter på skolen.

• Skolen skal arbejde for, at bustiderne til og fra sko
le indrettes således, at ventetider undgås.

2 .Pædagogisk klima
• Et højt pædagogisk og fagligt niveau skal præge 

undervisningen. Det indebærer, at lærere og elever 
planlægger, gennemfører og vurderer undervisnin
gen som en fælles sag, alle har ansvar for.

• Overgangen til gymnasium/hf søges lempet bl.a. 
ved veltilrettelagte introduktionsarrangementer og 
ved kontaktlærerfunktionen i 1. klasserne.

• Lektiecafé søges etableret.

3.So ciale rammer
• En høj gennemførelsesprocent skal sikres gennem 

skolens vejledningsarbejde og holdning til eleverne.
• Den positive omgangstone skal fastholdes.
• Følelsen af ansvar og medansvar skal øges.
• Kulturelle arrangementer (musicals m.v.) og tema

dage prioriteres højt.

4.S amspil med omverdenen
• Kontakten til lokalsamfundet fastholdes og udbygges, 

bl.a. gennem samarbejdet med egnens øvrige uddan
nelsesinstitutioner i form af besøg af folkeskoleelever 
og -lærere samt genbesøg, grøn linie, orienteringsmø
der, der tydeliggør krav og forventninger o. lign.

• Udviklingsprojektet med international klasse vi
dereføres med skift mellem en matematisk og en 
sproglig klasse.

• Ekskursioner og besøg af gæstelærere prioriteres 
højt.

• Grindsted Gymnasium er byens og egnens gym
nasieskole. Vi ønsker et løbende engagement i lo
kalsamfundet; ved at åbne dørene fpr befolknin
gen er det vort mål at øge den tillig, der gør det na
turligt at lade de unge fortsætte deres uddannelse 
hos os.

5 .Kvalitetsudvikling
En stadig højnelse og synliggørelse af skolens kvalite
ter skal sikres gennem:

• Kvalitetsdebatter
• Brugerundersøgelser
• Opstilling, gennemførelse og evaluering af mål

bare delmål

6 . Personalepolitik
• De ansattes kvalifikationer skal styrkes gennem 

efteruddannelse, både af faglig og pa dagogisk ka
rakter.

• Der gennemføres medarbejdersamtaler.
• Der skal fastlægges en egentlig personalepolitik.

Poul Toft 
rektor
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Dimittender 1996
3a
Andersen, Litten Skeldal 
Andersen, Tina
Andreasen, Mikael 
Bindesbøll, Iben Watson
Bonde, Camilla
Christensen, Kira Høgh 
Hansen, Janne Stier
Hansen, Jane
Jensen, Anette Nørholm
Jensen, Lene
Jensen, Maria Schmidt 
Jeppesen, Stine Grinderslev 
Johansen, Pernille
Lützen, Anni
Madsen. Lene Stilling
Madsen, Marlene Beyer 
Møller, Pernille Høck 
Nielsen. Dorthe
Nielsen. Tea Porsgaard
Ottesen, Lars
Poulsen, Eva Gyde
Rasmussen. Jannie Bettina 
Rasmussen. Trine Grotie 
Sloth. Louise Hørlyk
Smedegaard, Thomas Timmerby 
Thiim, Susanne
Thomsen, Dorthe 
Warberg, Lone

3b
Christensen. Nicolai Linde 
Christensen, Rune Vestergaard 
Flensted, Janne 
Guldager, Pernille

Haahr, Louise
Hallin, Frank Jacob
Homilius, Signe
Iversen, Torsten Michael 
Jensen, Marie Louise 
Joensen, Helle
Kjær, Louise
Kjærgaard, Kirsa
Knudsen, Marianne Østerby 
Kristensen, Kaare Bork 
Kristensen, Louise Nyholm 
Kristiansen, Ann Duedahl 
Madsen, Ulf Fensten 
Nielsen, Helene Dorf 
Nielsen, Stine
Pedersen, Kathrine Bladt 
Pedersen, Rasmus Bøgelund 
Pedersen, Rikke
Poulsen, Tanja Birkedal 
Sloth, Nanna Bjerregård 
Svejstrup, Laura
Sørensen, Kristina Kousgaard 
Søsted, Karina

3x
Andersen, Heidi
Berg, Anne Marie
Clement, Kristine Modvig 
Ebbesen, Mikael Kloster 
Egknud, Tina Kidmose 
Eriksen, Søren Bruun 
Gabel, Bodil Rebecca 
Gier, Bjarne
Hansen, Gitte Green 
Hansen, Tina Storgaard
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Jensen, Heidi Mølgaard
Knudsen, Sussi Lund
Krath, Janni
Lnagvad, Morten Dybkjær
Ludvigsen, Henrik
Madsen, Søren Nørgaard
Mikkelsen, Christina Isabella
Mosegaard, Kim
Nielsen, Søren Johannes Dahlstrøm
Nordborg, Martin
Ovesen, Brian
Petersen, Birgitte
Sørensen, Esther Susanne Kisakeni
Sørensen, Sanne Grannet
Sørensen, Vibeke From
Toräng, Jonas

Pedersen, Jesper
Pedersen, Mads Peder
Simmelsgaard, Niels Christian Linde
Sommerlund, Jan Frøsig 
Stender, Niels
Thomsen, Stine

3z
Andersen, Thomas Egelund 
Christiansen, Tine Heideman 
Hansen, Dea Prithika Vedsted 
Hansen, Uffe Lysholt
Jakobsen, Rasmus
Jensen, Anne Fjordgaard
Jensen, Jette Leonhardt 
Jensen, Michael

3y
Bojsen-Møller, Tine 
Christensen, Kenneth 
Fog, Lisbeth 
Hansen, Malene 
Hansen, Signe Grann 
Holm, Henrik
Jakobsen, Morten Kjærgaard
Jesen, Kasper Breum
Jensen, Majbritt Alexandra Podzimski 
Jensen, Thomas Fogh 
Klemmensen, Poul Haahr 
Kristensen, Tina 
Larsen, Berit Haahr 
Lauridsen, Michael Lykke 
Mikkelsen, Søren 
Nielsen, Jan Jelling 
Nielsen, Lone
Nielsen, Pia Vera Mølgaard
Nielsen, Uffe Rørbæk 
Olesen, Ronnie

Jensen, Søren Meiner 
Johansen, Carsten Schäfer 
Kristensen, Grete Runnom 
Kristensen, Karsten Borg 
Kviesgaard, Rasmus Palmelund 
Lassen, Christina Dyrberg 
Laurvig. Mette
Ludvigsen, Kathrine
Madsen, Ingbritt Tolstrup 
Madsen, Mette Brig 
Marseen-Olsen, Kasper 
Mortensen, Allan Weis 
Mortensen, Peter Bjerre 
Nilsen, Morten Riser 
Risvig, Søren
Steffensen, Peter Johannes 
Sørensen, Pernille

2p
Andersen, Susanne Malene 
Arriens, Claus Henning 
Bruun, Helle Haltrup
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Glyvradal, Annika Hinge 
Hansen, Jørgen Peter 
Jensen, Anja Wolff 
Jepsen, Malene Kamp 
Jørgensen, Steffen Juni 
Kristensen, Betina Brøgger 
Kristensen, Rikke Høllund 
Laursen, Janni Lind Haubro 
Madsen, Ida Østergaard 
Markussen, Mette 
Mathiesen, Louise 
Meyer, Claus
Nielsen. Helle Hylleborg Gørges 
Nielsen, Niels Christian Alberg 
Olesen, Vivian 
Olsen, Martin Withus 
Pedersen, Steffan 
Petersen, Gitte
Sørensen, Kirstine Højgaard 
Vinbech, Ryan

2q
Ahier, Camille 
Allen. Christina 
Andersen. Martin Bruun 
Andersen, Monica 
Boddum, Sonja
Dalsgaard, Majken Andersson 
Friis, Lisbeth Berg
Gaarde, Marianne Bisgaard 
Hansen, Karina Nygaard 
Hansen, Maria Charlotte 
Hougaard, Mikkel
Jensen, Dorte Søndergaard 
Jensen, Henrik Risager 
Jensen, Mette Ruban 
Kristensen, Conny 
Madsen, Morten Møller

Mogensen, Nanna Steensgaard
Mortensen, Søren
Mølgaard, Rikke
Nielsen, Jan Michael
Nielsen, Mie
Soelberg, Jytte
Szram, Antonina Ewa 
Sørensen, Johan Ditlev 
Thomsen, Line Maria Dahl
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Personale

Bjørn Paulli Andersen (PA) 
studielektor, engelsk-fransk 
tlf. 75 65 62 28

Palle Andersen (AN) 
historie 
tlf. 75 12 85 54

Jens Bredlund (JB) 
idræt-geografi 
tlf. 75 50 00 40

Josie Birk-Sørensen (JS) 
engelsk 
tlf. 75 35 31 61

Klaus Brorholt (KB) 
ledende inspektor, samfundsfag 
tlf. 75 33 57 45

Børge Ebbesen (BE) 
tysk-fransk 
tlf. 75 32 07 23

Hanne Eskildsen (HE) 
engelsk-tysk 
tlf. 75 32 31 89

Ulla Fomsgaard (UF) 
musik-religion 
tlf. 75 32 22 67

Sierid Søgaard Bæk

Kjeld Graudal ( 
matematik-tysil 
tlf. 75 32 35'22

kantinemedhji 
tlf. 75 32 18 8

Karin Berg (BG) 
pæd. insp., histcrie-engelsk 
tlf. 75 32 43 08

:kg) 
k-naturfai
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Inger G. Hansen 
kantineleder 
tlf. 75 32 26 07

Jette Nors Hansen (JN) 
biologi-dansk 
tlf. 75 75 75 76

Ilse Haugaard (IH) 
matematik-datalogi 
tlf. 75 33 57 20

Hans Hostrup (HH) 
kemi-fysik-teknikfag 
tlf. 75 32 21 01

Grethe Dahlstrøm Iversen (GD) 
latin
tlf. 75 32 18 83

Peder Iversen (PI) 
matematik-fysik-naturfag 
tlf. 75 32 18'83

Niels W.Jacobsen (NJ) 
musik-geografi 
tlf. 75 32 49 24

Bjarne Steen Jensen (BJ) 
adm. inspektor, tysk-historie 
tlf. 75 32 48 12

Bodil Riber Jensen (BR) 
religion-idræt 
tlf. 75 38 83 14

Vivi Bak Jensen (VB) 
dansk-matematik-datalogi 
tlf. 75 32 47 23

Hans Johnsen (HJ) 
biologi-idræt 
tlf. 75 34 31 61

Kirsten Jonasson (KJ) 
tysk-fransk 
tlf. 65 96 20 80
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Erik Jørgensen (EJ) 
bog- og AV-insp. his.-rel.-old. 
tlf. 75 32 04 20

Ellen Lund Kirk (EK) 
fransk-spansk 
tlf. 97 35 22 11

Otto Kjærgaard (OK) 
studievejl. eng.-billedk.-design 
tlf. 75 32 25 52

Alice Knudsen (LAK) 
dansk-idræt 
tlf. 75 32 32 39

Gunda Korgaard (GK) 
skolesekretær 
tlf. 75 34 15 86

Niels Bjerg Kristiansen (NK) 
historie-biologi 
tlf. 86 64 40 28

Jesper Friis Kromann (JK) 
samfundsfag-historie 
tlf. 75 32 4 1 89

Poul KøppetL(Pk) 
historie-oldtidskundskab (orlov) 
tlf. 75 32 20H 0

Bente Langelund (BL) 
studievejleder engelsk-erhv.øk. 
tlf. 75 32 30 06

Hanne Leervad (HL) 
pæd.insp. russisk-latin-old. 
tlf. 75 81 50 85

Margrethe Lundorf (ML) 
international sekr. tysk-dansk 
tlf. 75 33 52 46

Ove Skov Madsen (SM) 
historie-religiorJ-old.
tlf. 97 18 20] 87
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Willi Matthies (WM) 
studievejleder geografi-historie 
tlf. 75 32 27 73

Jan Friis Mikkelsen (FM) 
dansk-samfundsfag 
tlf. 75 32 29 38

Knud Mogensen (KM) 
dansk-kemi 
tlf. 75 32 27 34

Christian Møller (CM) 
tysk-musik 
tlf. 75 32 40 04

Birgit Huss Nielsen (HN) 
matematik 
tlf. 75 32 02 96

Else Nielsen 
historie-fransk 
tlf. 75 50 32 35

Finn Lunde Nielsen (LN) 
datavejl mat.-fysik-naturfag 
tlf. 75 32 02 96

Gurli Nielsen (GN) 
biologi-kemi 
tlf. 75 33 50 11

Henning Bach Nielsen (HB) 
fysik-matematik 
tlf. 75 32 45 13

Kurt Nielsen (KN) 
pedel 
tlf. 75 32 18 33

Olaf Nielsen (ON) 
fysik-matematik-naturfag 
tlf. 75 32 37 12

Jens Oxlund (JO) 
historie-billedkunst (orlov) 
tlf. 75 38 30 60
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Anette Pedersen (AP) 
fransk-tysk (orlov) 
tlf. 75 42 49 56

Hans Aagaard Pedersen (ÅP) 
studielektor mat.-naturfag 
tlf. 75 32 18 96

Inga Pedersen (IP) 
skolesekretær 
tlf. 75 32 25 34

Jørn Skoven Pedersen (JP) 
matematik-ifysik 
tlf. 75 32 311031

Ole Dalsgaard Pedersen (OD) 
dansk-dramatik 
tlf. 75 93 83 65

Mogens Kjær Poulsen (KP) 
biologi-teknikfaa 
tlf. 75 39 62 75

Johnny Quitzau (JQ) 
idræt-tysk 
tlf. 75 53 64 84

Pia Ravmnark ( PR) 
musik

Torben Rode (TR) 
billedkunst 
tlf. 75 32 08 50

Hans Schou (HS) 
dansk-engelsk 
tlf. 75 32 40 76

Birgit Rud Skovgaard (BS) 
fransk-spansk 
tlf. 75 32 36 31

tlf. 75 32 34 52

Niels Skoveaard (NS) 
samfundsfag-filosofi-rel. 
tlf. 75 32 36 31
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Bo Vainø Søgaard (VS) 
dansk-idræt 
tlf. 75 33 95 19

Jens Dybro Sørensen (DS) 
studievejleder dansk-psykologi 
tlf. 75 33 52 46

Vibeke Theisen (VT) 
dansk-fransk 
tlf. 75 73 98 41

Poul Toft (PT) 
rektor matematik-fysik 
tlf. 75 32 07 45

Bo Vesterlund (BV) 
dansk 
tlf. 75 52 62 86

Elin Watts (EW) 
engelsk-russisk 
tlf. 75 33 30 89

Jeremy Watts (JW) 
engelsk 
tlf/75 3 3 3 0 89
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Personalia
1 .august

Adjunkt Bjarne Steen Jensen tiltrådte som adm.in
spektor.
Lektor Erik Jørgensen tiltrådte som bog- og AV-in- 
spektor.
Lektor Hanne Leervad tiltrådte som pæd.inspektor.

Jubilæer
12 . oktober

Lektor Elin Watts fejrede 25 års jubilæum ved 
Grindsted Gymnasium.

18 .november
Lektor Jeremy Watts fejrede 25 års jubilæum ved 
Grindsted Gymnasium.

Nyansættelser
1 .august

Josie Birk-Sørensen årsvikar i engelsk
Ellen Nielsen årsvikar i fransk og historie
Pia Ravnmark årsvikar i musik
Torben Rode årsvikar i billedkunst
Bo Vesterlund årsvikar i dansk

21 . november
Søren Geckler vikar i dansk

1 .december
Frank Jensen vikar i idræt

1 .februar
Gunda Korgaard ny skolesekretær

7. marts
Erling Hansen vikar i erhvervsøkonomi

Orlov
Hele skoleåret 1995/96 Jens Oxlund og Anette Pedersen 
sabbatorlov.
Fra 9.nov. 1995 Alice Knudsen barselsorlov.
Fra 4.marts 1996 Bente Langelund barselsorlov

Fratrædelse
Den 31.januar 1996 fratrådte skolesekretær Emma 
Munch sin stilling for at gå på efterløn efter 31 års 
ansættelse ved Grindsted Gymnasium.

Emma Munch har i mange år været en institution på 
skolen. Hendes faglige kompetence cg hendes kend
skab til hver krog af skolens virksomhed har været 
uvurderlige aktiver. Hendes hukommelse - ikke 
mindst hvad personer angår - er legendarisk. Hendes 
humoristiske sans og klare tale har piæget skolens 
kontor på en positiv måde gennem alle É rene.

Skolen takker Emma Munch for de m mge år i dens 
tjeneste og for et godt samarbejde. Hun vil blive sav
net i skolens hverdag som sekretær og som person.

Vi ønsker Emma Munch held og lykke i hendes nye 
tilværelse og håber, hun må få et indholdsrigt otium.
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Råd og udvalg
Bestyrelsen
Erik Tychsen (Ribe Amtsråd)
Walther Friede (Grindsted byråd)
Bruno Hansen (Kommuneforeningen i Ribe Amt)
Tove Morell formand (forældrevalgt)
Knud Nielsen (forældrevalgt)
Carl Erik Larsen (Grindstedegnens Erhvervsråd)
Karin Berg (formand for pædagogisk råd)
Christian Møller (pædagogisk råd)
Inga Pedersen (teknisk-administrativt personale) 
Louise Mathiesen (hf-studerende)
Peter Bjerre Mortensen (gymnasieelev)

Samarbejdsudvalget
Rektor Poul Toft (formand) 
Ledende inspektor Klaus Brorholt 
Lektor Jeremy Watts 
Skolesekretær Inga Pedersen 
Lektor Karin Berg 
Pedel Kurt Nielsen

Fællesudvalget
Rektor Poul Toft (formand) 
Lektor Karin Berg
Adjunkt Vivi Bak Jensen 
Adjunkt Jan Friis Mikkelsen
Adjunkt Ellen Kirk 
Pedel Kurt Nielsen
Lars L.Jakobsen, 2u
Majbritt A.PJensen, 2y
Alice Holmberg, 2y
Johan D.Sørensen, 2q

Kantineudvalget
Rektor Poul Toft (formand)
Lektor Ove Skov Madsen
Adjunkt Jan Friis Mikkelsen
Pedel Kurt Nielsen
Sune Christensen, 2u
Johan D.Sørensen, 2q

Ekskursionsudvalget
Adjunkt Jesper Kromann (formand)
Adjunkt Gurli Nielsen
Rektor Poul Toft
Lektor Elin Watts
Claus Sørensen, 2u
Benjamin M.S.Hjort, lu

Pædagogisk råds forretningsudvalg
Lektor Karin Berg (formand)
Lektor Christian Møller (næstformand)
Adjunkt Jørn Skoven Pedersen (sekretær)

Økonomiudvalget
Lektor Christian Møller (formand)
Lektor Jens Bredlund
Adjunkt Bente Langelund
Lektor Kjeld Graudal
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Elevrådets råd og udvalg pr. 23/8-1995
Overrådet:
Lars L.Jacobsen, 2u 
Niels Stender, 3y 
Jens L.Madsen, la 
Anne Marie Berg, 3x 
Louise Mathiesen, 2p

Introtursudvalget: 
Louise Mathiesen, 2p 
Bjarne Gier, 3x

Kunstudvalget: 
Pernille Redder, 2u
Mads Helbo, 2b

Køreplanudvalget: 
Johan D.Sørensen, 2q
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