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Velkommen til Grindsted Gymnasium
og hf-kursus
Til lykke med dit valg af ungdomsuddannelse og vel
kommen til Grindsted Gymnasium og hf-kursus.
Du har lige som ca. 40% af dine jævnaldrende valgt
en almen, kompetencegivende ungdomsuddannelse
og har dermed sikret dig, at mange muligheder vil stå
åbne for dig, når du har taget din eksamen. Der er in
gen tvivl om, at der vil blive stor efterspørgsel efter din
årgang fra såvel videregående uddannelsesinstitutio
ner som erhvervslivet. Vel at mærke de unge, der har
sørget for at skaffe sig gode kvalifikationer.
Det har du nu muligheder for.
Ansvaret for, at det går dig godt på din nye skole, og
at du trives, ligger først og fremmest hos dig selv. Du
kan medvirke til, at dine år her bliver lærerige og
spændende ved hver dag at deltage engageret i under
visningen og nogle af de mange andre aktiviteter, sko
len 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 med glæde resten af livet.
Hjertelig velkommen til de kommende års sam
arbejde.
Poul Toft
Rektor
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Første skoledag
Tirsdag den 6. august starter skoleåret 1997/98.
Nye elever møder kl. 8.00 i gymnasiets festsal, mens
de gamle elever først møder kl. 10.00.
Programmet for den første skoledag for de nye ele
ver er følgende:
Du bliver budt velkommen på skolen af rektor Poul
Toft, som også fortæller dig, i hvilken klasse du skal
gå, og hvem der bliver dine nye klassekammerater.
Derefter er det gamle elever, som tager sig af dig. Det
er de såkaldte tutorer. De vil vise dig og dine nye kam
merater skolen, og de vil også fortælle om praktiske
forhold, der kan være nyttige at kende fra starten. De
vil give dig dit skoleskema, så du kan se dine fag og
dine lærere, og er du i tvivl om noget, så kan de be
svare dine spørgsmål.
Den første dag vil du også få undervisning i 4. og 5.
time samt være med til at planlægge den lejrtur, som
du deltager i kort tid efter, at du er startet i hf eller i
gymnasiet.
Vel mødt til det nye skoleår!
Bjarne Steen Jensen
Administrativ inspektor
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Bestyrelsen for Grindsted Gymnasium
og hf-kursus
Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter for Ribe
Amtsråd, Grindsted Byråd, Kommuneforeningen, Er
hvervsrådet, skolens pædagogiske råd, det teknisk-administrative personale, de hf-studerende, gymnasiee
leverne samt to forældrevalgte repræsentanter.
Bestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål,
rammer og vedtægter, der er fastsat i henhold til lov
givning eller efter beslutning om delegation i amtsrå
det. Der bliver afholdt ca. 5-6 møder i et skoleår eller
efter behov.
I skoleåret 1996/97 blev der taget hul på detailplan
lægning af til- og ombygning af Grindsted Gymnasi
um. Et længe næret ønske, der nu går i opfyldelse. Be
styrelsen er repræsenteret i byggeudvalget og søger på
denne måde at få mest muligt ud af de kroner, der er
afsat i Ribe Amt til dette formål.
Rektor Poul Toft og undertegnede deltog i et dialog
møde med Undervisnings- og kulturudvalget for Ribe
Amt. Jeg benyttede lejligheden til, på bestyrelsens
vegne, at »slå et slag« for vigtigheden af vedligehold
og yderligere udbygning (bevillinger) af gymnasier
nes IT-ressourcer. Eleverne må ikke, i IT-sammenhæng, opleve et tilbageskridt på gymnasierne i forhold
til det, de bliver præsenteret for i folkeskolen eller bru
ger privat. Vi skal passe på, at gymnasierne ikke her
virker som en bremseklods.
Bestyrelsen er orienteret og har drøftet »rengørings
sagen« samt den dialog, der har været desangående.
Fremlagte budgetter og ferieplaner er blevet drøftet
og godkendt.
Informationsniveauet fra Grindsted Gymnasium til
forældrene omkring hverdagen og den daglige under

visningssituation generelt er kort blevet berørt i besty
relsen, men er i skrivende stund ikke færdigbehandlet.
Finn Vinther
formand for bestyrelsen
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Skolens målsætning
- At give eleverne optimale muligheder for at dygtig
gøre og udvikle sig i et trygt og kreativt miljø.
- At udvikle elevernes selvforståelse og selvrespekt.
- At give eleverne forståelse og respekt for andre.
- At udvikle elevernes evne til at tage ansvar og med
ansvar.
- At udvikle elevernes engagement, kreativitet, selvs
tændighed og sans for demokrati.
- At skole, hjem og samfund supplerer hinanden i den
ne lære- og udviklingsproces.

3. Sociale 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.
- Der arbejdes for at sikre et bedre studiemiljø, bl.a. i
forbindelse med indkøb af EDB-udstyr.
- Kulturelle arrangementer (musicals m.v.) og temada
ge prioriteres højt.

4. Samspil med omverdenen
1. Fysiske rammer
- Der arbejdes videre med planerne for en forbedring
af de fysiske rammer, herunder etablering af rygelokaler
- Skemamæssige løsninger med hensyn til at gøre sel
ve skoledagen så kort som muligt prioriteres højt.
Dette er væsentligt af hensyn til trafikforhold og mu
lighederne for at deltage i de frivillige aktiviteter på
skolen.
- Skolen skal arbejde for, at bus-tiderne til og fra sko
le indrettes således, at ventetider undgås.

2. Pædagogisk klima
- Et højt pædagogisk og fagligt niveau skal præge un
dervisningen. 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, ved kon
taktlærerfunktionen i 1. klasserne samt ved deltagel
se i brobygningsprojekt. Lektiecafé overvejes igen i
forbindelse med indførelse af EDB.
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- Kontakten til lokalsamfundet fastholdes og udbyg
ges, bl.a. gennem samarbejdet med egnens øvrige
uddannelsesinstitutioner i form af besøg af folkesko
leelever og -lærere samt genbesøg, orienteringsmø
der, der tydeliggør krav og forventninger o.lign.
- Udviklingsprojektet med international klasse videre
føres med skift mellem en matematiske og en sproglig
klasse.
- Ekskursioner og besøg af gæstelærere prioriteres
højt.
- Grindsted Gymnasium er byens og dgnens gymna
sieskole. Vi ønsker et løbende engagement i lo
kalsamfundet; ved at åbne dørene for befolkningen
er det vort mål at øge den tillid, der gør det naturligt
at lade de unge fortsætte deres uddanpelse hos os.

5. Kvalitetsudvikling
En stadig højnelse og synliggørelse af skolens kvalite
ter skal sikres gennem:
- Kvalitetsdebatter
- Brugerundersøgelser
- Tilbud om supervision, afholdelse af pædagogiske
dage o.lign.
- Opstilling, gennemførelse og evaluering af målba
re delmål

6. Personalepolitik
- De ansattes kvalifikationer skal styrkes gennem ef
teruddannelse, både af faglig og pædagogisk ka
rakter.
- Der gennemføres fortsat medarbejdersamtaler.
Poul Toft
Rektor
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Valgfag
Gymnasiet:
Højt niveau
biologi
engelsk
fransk
fysik (matematikere)
kemi (matematikere)
latin (sproglige)
matematik
musik
russisk
samfundsfag
spansk
tysk
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Gymnasiet:
Mellemniveau
astronomi
billedkunst
biologi
datalogi
design
dramatik
erhvervsøkonomi
filosofi
fysik (sproglige)
geografi
idræt
kemi
latin
matematik (sproglige)
musik
psykologi
samfundsfag
teknikfag

HF:
Tilvalgsfag
astronomi
billedkunst
biologi
datalogi
design
dramatik
engelsk
erhvervsøkonomi
filosofi
fransk
fysik
fysik-kemi
geografi
idræt
kemi
latin
matematik
musik
oldtidskundskab
psykologi
samfundsfag
spansk
teknikfag
tysk

Det første år med den nye udvalgsstruktur
Ved starten af skoleåret begyndte vi med en ny ud
valgsstruktur. Vi fik en række stående udvalg, hvori
såvel elever, teknisk og administrativt personale som
undervisere er repræsenteret.
Rektor lagde en del af sin beslutningskompetence ud
i udvalgene, og samarbejdsudvalget tillod udvalgene
at afgøre retningslinjer for de ansattes arbejdsforhold.
Flere personer er herved blevet inddraget i de reelle
beslutningsprocesser. Beslutningerne bliver nu taget
af de mennesker, som beslutningerne har konsekven
ser for. Alle grupper af mennesker på skolen har ad
gang til at øve indflydelse.
Denne udvalgsstruktur med beslutningskompetence
afprøves i fire år. Måske er det for tidligt allerede nu at
skrive om erfaringer med den. Dog er det uomtviste
ligt, at flere af udvalgene allerede har sat deres præg på
skolens liv.
Flere indslag i årets gang, som var ved at forvandles
til traditionelle indslag, er blevet underkastet et kritisk
eftersyn eksempelvis skolens forårsfest. Andre er ble
vet bragt i forslag, for eksempel arrangementet på af
gangsklassernes sidste skoledag og Prom.
Miljøet på skolen er der blevet taget hånd om. Det
gælder både rygning, rengøring og skolens samling af
kunstværker.
Kontakten mellem forældre, elever og undervisere i
form af blandt andet skolefest, forældremøde og stor
møder er til behandling, og nye regler for studierejser
er besluttet.
Hvor der tidligere kun var én, nemlig rektor, der hav
de kompetence til at beslutte, er der nu et stort antal be
slutningstagere. Det har gjort, at lysten til og interes
sen for at præge arbejdsdagen har fået bedre mulighe
der for at udfolde sig.

Dette første år er også for mange et omstillingens år.
Hvor vi før blot var modtagere af informationer fra le
delsen, er vi nu nødt til selv aktivt at søge informatio
ner og at bidrage til, at beslutninger bliver de bedst
mulige.
For pædagogisk råd er omstillingen kendetegnet
ved, at der nu bruges mere tid på meningstilkendegi
velser forud for endelig beslutning i det relevante ud
valg, og mindre tid på beslutning, der tages et andet
sted.
Set fra min plads synes vi at være kommet godt i
gang, og der er udsigt til, at Grindsted Gymnasium og
HF med sin nuværende og mere tidssvarende udvalgs
struktur bliver godt rustet til at klare fremtidige udfor
dringer.
Knud Voldby Mogensen
Formand for pædagogisk råd
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Byggeriet går i gang
Grindsted Gymnasiums hovedbygning er opført i
1963 til at huse et lille gymnasium med realafdeling
efter de behov, der eksisterede dengang. Ca. 10 år se
nere blev der på grund af et stærkt stigende elevtal op
ført midlertidige pavilloner med 10 undervisningslo
kaler, men ingen udenomsfaciliteter.
I 1984 gennemgik skolen en nødtørftig renovering
med bl.a. ny tagbelægning til hovedbygningen og livs
forlængelse til pavillonerne. Der er gennem årene sket
en naturlig nedslidning, især af pavillonerne, samt så
store forandringer i den gymnasiale undervisning, at
Grindsted Gymnasiums bygninger ikke længere kan
betegnes som tidssvarende. 1 1994 bad rektor derfor et
ombygningsudvalg med studielektor Hans Aagaard
Pedersen som formand udarbejde en rapport, der kun
ne være udgangspunkt for en byggesag.
I november 1994 indsendte skolens bestyrelse ved
den daværende bestyrelsesformand Tove Morell en
opfordring til Ribe Amt om at igangsætte en byggesag
med henblik på en ajourføring af skolens fysiske ram
mer.
Takket være lydhøre og handlekraftige politikere og
embedsmænd i Ribe Amt lykkedes det med budget
vedtagelsen i efteråret 1996 at få afsat 35 millioner
kroner på Ribe Amts budget til om- og tilbygning på
Grindsted Gymnasium. Bevillingen fordeles over tre
år:
1997: 7 mio.
1998: 14 mio.
1999: 13 mio.
De 20 millioner kroner skal bruges til en nybygning,
der placeres øst for den nuværende hovedbygning og
bygges sammen med denne, så al færdsel mellem de to
afdelinger kommer til at foregå indendørs.
15 millioner kroner skal bruges til ombygning og re
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novering af den nuværende hovedbygning samt inven
taranskaffelser. Skolens daglige liv med undervisning
og alle de andre aktiviteter fortsætter i byggeperioden,
der kommer til at strække sig over 2-3 år
Nybyggeriets 1.etape påbegyndes i uge 30 1997, og
byggeriet planlægges således, at etape 1 indeholder
mindst 10 klasseværelser til erstatning for klasse
værelserne i pavillonerne og placeres således, at pa
villonerne kan fungere under opførelsen af etapen.
1 .etape skal være afsluttet i uge 51 1997 Tetape af ny
bygningen skal afleveres i uge 26 1998.
Nybygningen skal rumme 21 klasselokaler til en
række fag, der placeres i klynger:
Klynge 1 (8 lokaler):
fransk, spansk, russisk, engelsk, tysk.
Klynge 2 (6 lokaler):
geografi, historie, samfundsfag, erhvervsøkonomi.
Klynge 3 (7 lokaler):
dansk, oldtidskundskab, latin, religion, filosofi, psy
kologi.
Hertil kommer 11 store grupperum, faglokaler til bil
ledkunst og design, et stort bibliotek, elevrådslokale,
lærerværelse samt lærerforberedelsesrum og pædago
gisk værksted.
Overalt bliver der rigelige tilslutningsmuligheder til
skolens edb-netværk.
I den nuværende hovedbygning skal der bygges elev
kantine ved overdækning af atriumgården. Desuden
skal der etableres garderobefaciliteter, og gennem om
fattende ombygninger skal der skaffes tidssvarende
undervisningslokaler til de naturvidenskabelige fag
samt musik og dramatik. Også skolens administration
og studievejledningen får til huse i den nuværende ho
vedbygning. Festsalen bliver der ikke rørt ved. Heller
ikke idrætsfaciliteterne inddrages i der foreliggende

byggesag af økonomiske årsager. Byggeudvalget har
dog vurderet, at der på sigt vil være behov for tidssva
rende idrætsfaciliteter.
Skolen kan se frem til en periode, hvor der vil være
behov for manges indsats, for at resultatet kan blive så
godt som muligt. Der vil også blive brug for tålmodig
hed og smidighed som følge af de uundgåelige gener,

der vil komme i byggeperioden. Men med mit kend
skab til elever og ansatte på Grindsted Gymnasium er
jeg overbevist om, at vanskelighederne vil blive taget
i stiv arm. Vi glæder os til at se slutresultatet i 1999!
Poul Toft
Rektor

32.
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Studievejledningen kan du altid bruge
Studievejlederne kan bruges i mange sammenhænge.
Din klasse får tilknyttet en fast studievejleder, som føl
ger din klasse gennem hele forløbet i hf eller gymnasi
et. Vi er fire personer, der betjener de forskellige klas
ser - Otto Kjærgaard, Bente Langelund, Willi Matthi
es og Jens Dybro Sørensen.
Studie- og notatteknik. Når du begynder i 1 hf eller
Ig, er det vigtigt, at du hurtigt finder et system i din
måde at tilegne dig viden. Derfor får du i begyndelsen
af skoleåret en almen indføring i studieteknik, hvor du
kan lære nogle enkle metoder til at effektivisere din
lektielæsning (som du måske ved, skal du læse lektier
i ca. 10 timer om ugen for at få noget ud af undervis
ningen) og dit udbytte i timerne på skolen.
Notatteknik er et led i studieteknikken. Der findes
flere metoder, som vil blive gennemgået i forbindelse
med studieteknikken. Notatteknik skal læres, og du
skal finde din egen metode, derfor er det kun de helt
grundliggende teknikker vi kommer ind på i studie
teknikken. Øvelsen og dine egne metoder må du selv
udvikle i de forskellige fag, hvor dine faglærere i løbet
af efteråret vil komme ind på emnet (skulle hun eller
han glemme det, så mind hende/ham om det). Vi har
kun tre timer til denne almene gennemgang af studieog notatteknik, så det er kun de store linier, vi kan nå
et gennemgå. Som afslutning på forløbet får du studi
evejledningen forevist (se: Studievej ledernes kontor).
1 løbet af din hf- eller gymnasieuddannelse vil du
sikkert få brug for at opfriske eller overveje din måde
at læse og lære, derfor får du udleveret en grundbog
om studie- og notatteknik, som du kan beholde til du
forlader skolen med din eksamen.
Studievejledernes kontor ligger i kælderen. Her
kan du finde og få oplysninger om de uddannelser, der
har din interesse. Vi har et rum med materiale om kor
14

terevarende uddannelser, hvor du også kan finde pje
cer om højskoler, kommercielle sprogkurser i udlan
det, au pair ophold og forsvarets uddannelser. I et an
det rum finder du oplysninger om længerevarende ud
dannelser, der bl.a. omfatter handelshøjskolerne, Dan
marks Tekniske Universitet (DTU), Landbohøjskolen,
universiteterne, ingeniør-, tandlæge-, bibliotekar- og
socialrådgiveruddannelserne osv.
Bogen STUDIE- OG ERHVERVSVALGET får
du udleveret til ejendom i løbet af efteråret i Ihf eller
Ig, og du bliver instrueret i at bruge den.
Orientering om valgfag. På hf har du en række fag på
skemaet, som alle hf’ere har. De kaldes derfor fælles
fag. Men du har også plads på skemaet) 2hf til en ræk
ke fag, der kan vælges efter evner og interesser. Disse
tilvalgsfag bliver du orienteret om i februar i 1 hf af din
studievejleder og af de faglærere, der underviser i fa
get. I gymnasiet er der mulighed for et valgfag i 2g og
tre fag i 3g, som vi ligesom på hf orienterer om i fe
bruar i hhv. Ig og 2g. Du kan vælge mellem- og højni
veau fag. På begge uddannelser - hf og gymnasiet - får
du et hæfte om valget og valgfagenes indhold.
Forsømmelser. Dine lærere skal i hyér jime notere,
hvem der er fraværende. Hvis du forsøtlnnjer for meget
i et eller flere fag, eller med at aflevere dine skriftlige
opgaver, bliver du henvist til din studievejleder. I fæl
lesskab skal vi så prøve at finde årsagerne til dine for
sømmelser og aftale, hvordan forsømmelserne kan
undgås eller i det mindste reduceres væsentligt. Du vil
få gennemgået reglerne for forsømmelser af din studi
evejleder, så der ingen misforståelser er då det punkt,
(se under: forsømmelser i GG-håndbog^n).
Problemer. I løbet af din uddannelse på GG kan der
ind imellem opstå problemer, som du kan diskutere
med din studievejleder, som har tavshedspligt. Proble

merne kan være mange slags (faglige, personlige,
gruppemæssige eller i familien), som påvirker dig i en
grad, så du ikke kan passe dit arbejde, dvs. at gå i sko
le og få noget fagligt ud af det. Din studievejleder har
en del erfaring med den slags og er en neutral person,
der netop derfor kan bruges til at endevende og
klargøre en situation, du oplever som uoverskuelig og
belastende.
Læserum. Lokalerne i kælderen bruges af mange
elever som læserum. Det har fungeret fint i mange år,
så du er også velkommen til at bruge dem, hvis du li
gesom alle andre rydder op efter dig.
Opslagstavlen. Mellem lokale 54 og 55 har studie
vejledningen en opslagstavle, som det kan være nyttigt
at holde øje med. Her bliver du løbende holdt å jour
om forskellige arrangementer og uddannelser, om jobs
og økonomi m.m.
Morgensamlinger. Hvis der er nyheder fra studie
vejledningen af interesse for mange elever, bliver de
bragt på de faste morgensamlinger, der med mellem
rum afvikles i festsalen. Det bliver ikke annonceret på
forhånd, hvad der vil blive informeret om på mor
gensamlingerne, så det er en meget god idé at møde
op, så du ikke går glip af vigtige oplysninger.
Kontortid. På opslagstavlen ved lokale 54 og til høj
re for døren til skolens kontor, samt på døren til studi
evejledningen kan du se, hvornår studievej lederne kan
træffes. Hvis det er et alment problem (SU-uddannelser osv.), du kommer med, står alle studievejlederne til
din disposition. Hvis det er et specielt problem (for
sømmelser, noget psykisk eller socialt), skal du op
søge din studievejleder.
Længerevarende uddannelser. I november måned
arrangerer studievejledningen en tur til Odense Uni
versitet og Odense Teknikum for Ig, 2hf og for 2g og

3g’ere, hvor du vil få mulighed for at blive orienteret
om to længerevarende uddannelser. Du tilmelder dig
de uddannelser, du vil høre om i god tid inden turen.
Korterevarende uddannelser. I december kommer
en række uddannelser på besøg på GG. Tilmeldingen
sker på et skema, som du får i god tid, inden oriente
ringen finder sted. Som for længerevarende uddannel
ser er det kun Ig’ere, der ikke kan deltage. De delta
gende får mulighed for at høre om to uddannelser. Det
betyder, at alle elever på GG har mulighed for at høre
om fire kortere- og fire længerevarende uddannelser i
løbet af uddannelsesforløbet på GG.
Udslusningssamtaler. Alle elever i afgangsklasser
ne får tilbudt en afsluttende samtale om de videre pla
ner, om uddannelse og arbejdsmarked efter hf- eller
studentereksamen.
Stavehjælp. Ved indledningen til det første skoleår
tester vi alle elever med en sprogøvelse. De elever,
som vi mener har problemer med dansk, får tilbudt at
følge et 15 timers træningsprogram i de specielle pro
blemer, den enkelte måtte have. Deltagelse er et tilbud
og helt frivillig. Undervisningen foregår efter normal
undervisningstid.
KOT. I marts måned får alle elever i afgangsklasser
ne udleveret ansøgningsskemaer til uddannelser under
den koordinerede tilmelding (KOT). Med skemaerne
følger en udførlig vejledning i, hvordan de skal udfyl
des, da det er vigtigt, at de udfyldes korrekt.
Dual. I studievejledningen har vi mange materialer
om mulige uddannelser, men det vigtigste materiale er
DUAL, som er to tykke bind med informationer om
mange typer uddannelser. De bliver fornyet hvert år,
og forhåbentlig får vi snart oplysninger på nettet, så du
kan få de opdaterede oplysninger straks.
SU. Reglerne om Statens Uddannelsstøtte (SU) kan
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du få i studievejledningen. Når der kommer nyheder
fra SU, bliver de hængt op på den lille opslagstavle til
højre for døren i studievejledningen, hvor der også står
et bord, hvor vi placerer aktuelle tilbud og pjecer, bl.a.
om Nordjob, session og åbenthus arrangementer. Her
kan du hente en folder om
ivuC*, der har kontor bl.a. i Kolding. De vejleder
dig, når du er færdig med din uddannelse på GG, men
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de har også andre informationer, som du kan bruge i
dine overvejelser om tiden efter din eksamen.
Og så skal du lige vide, at efter hf- eller studenterek
samen, er du som gammel elev altid velkommen til at
bruge studievejledningen på GG.

Jens Dynro Sørensen
Studievejleder

Af skolens dagbog 1996/97
August
7.Skoleåret starter.
12.-14. la og Ix med Karin Berg og Jens Dybro
Sørensen på introtur til Horsnæsbo ved
Juelsminde.
12.-14. Ib og ly med Jan Friis Mikkelsen og Hans
Johnsen på introtur til Ryekol ved GI. Rye.
14.-16. 1c og Iz med Ove Skov Madsen og Willi
Matthies på introtur til Horsnæsbo ved
Juelsminde.
14.-16. lp og Iq med Vivi Bak Jensen og Jesper
Kromann på introtur til Ryekol ved GI. Rye.

September
2.
3.
5.

5.

10.
11.
12.
16.

2p med Niels Bjerg Kristiansen og Jesper
Kromann på studietur til Tunesien.
2q med Palle Andersen og Ove Skov Mad
sen på studietur til Polen.
17.
Rektor deltager i uddannelseskonference på
amtsgården.
18.
2y og 2z på ekskursion med Willi Matthies
til Tønder og Vadehavet.
23.
Stormøde for Ib.
24.
Stormøde for 1 c.
25.
Stormøde for 1 x.
26.
Stormøde for Iq.
26.-27. Poul Toft og Klaus Brorholt til ledermøde på
Bjerremark.
30.
Stormøde for 1 a.
30.
-2/10 Hanne Leervad repræsenterer russisklærer
foreningen ved konference i Lithauen.

Jan Borg tiltræder som servicemedarbejder.
Valgmøde før valg til bestyrelsen.
Jette Nors Hansen, Niels Kristiansen og Ka
rin Berg deltager i Ribe Amts temadag
Oktober
»Målformulering og resultatvurdering«.
-7.
Grindsted Gymnasiums personale deltager
2. i
2b og Hans Aagaard Pedersen på ekskursion
kursus på Agger Tange.
til røntgenafdelingen på Grindsted Sygehus.
Stormøde for Iz.
7.
-13.
Elever og lærere fra Møre-Romsdal Fylke,
Ribe Amts venskabsamt i Norge, på udveks
Stormøde for ly.
Stormøde for lp.
lingsbesøg.
-23. 3gBl og 3gSAl med Gurli Nielsen og Niels
7.
Forældremøde for 1 a.
8.
Forældremøde for 1c og Iz.
Skovgaard på studietur i Tunesien.
3gENm og 3gENs med Hanne Eskildsen,
9.
Forældremøde for Ib og ly.
Elin Watts og Jeremy Watts på studietur til
21.
Brobygningselever har første skoledag på
London.
Grindsted Gymnasium.
21.
Forældremøde for 1 x.
3gFY og 3gMA med Olaf Nielsen og Jørn
23.
Elevrådsmøde med elevorganisationerne
Skoven Pedersen på studietur til London.
3gKE og 3gSA2 med Hans Hostrup og Jan
GLO og DGS.
25.
Rektor Poul Toft deltager i Grindsted Han
Friis Mikkelsen på studietur til London.
delsskoles 75-års jubilæum.
3gFRB og 3gTYF med Vibeke Theisen og
Johnny Quitzau på studietur til Strasbourg.
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November
4.-6.
6.-13.

6.

7.-9.
13.

15.
18.-21.
20.

20.
25.

29.

Besøg af elever fra Søndre Skole.
3a, Elin Watts og Niels Jacobsen har genbe
søg fra Boston College i England. Det er et
led i udvekslingen med internationale klas
ser.
Rektor Poul Toft og bestyrelsesformand
Finn Vinther til møde med U&K-udvalget
på amtsgården.
3gMUS og Niels Jacobsen på ekskursion til
København.
Orientering om længerevarende uddannel
ser på Odense Universitet. Elever deltager
sammen med studievejlederne Bente Lan
gelund og Willi Matthies.
Elevrådet holder hyggeaften.
Besøg af folkeskoleelever.
3gAs, 2g3gBi, 3gBI med Jette Nors Hansen,
Gurli Nielsen og Jørn Skoven Pedersen på
ekskursion til Århus.
Niels W. Jacobsen til konference om skrift
lig eksamen i musik.
Elever, Bente Langelund og Poul Toft til ide
seminar på Ungdomsgården: »Nej til nar
ko«.
Fællestime med gymnasiekorene i omegnen
og med efterfølgende koncerter på de andre
skoler.

Historielærerne på studietur t 1 Berlin.
19 elever fra Vestre Skole på iesøg.
Exaudio holder julebal på G irdsted Gy mnasium.
Juleafslutning i festsalen.

6.-9.
12.
13.
20.

Januar
9.
13.

Georg Mohr-konkurrencen fil der sted.
Gymnasiet har besøg af folkes kolelærere fra
omkringliggende skoler.
2hf og 3g skriver større opgav
Orienteringsaften for kommen d t elever.
Volleyballstævne i Hedehallei i.

28.-4/2
28.
29.

Februar
3.-4.
3.
4.
5.
6.

7.
20.
26.

Jens Dybro Sørensen til hf-1 conference på
Nyborg Strand.
Valgfagsorienteringsaften for la, Ib og 1c.
Valgfagsorienteringsaften for 1 x, 1 y og 1 z.
Valgfagsorienteringsaften for
Studievejlederne deltager i »J ob og uddannelse 97«.
Fællestime med Mårten Breurn.
Fællestime med Slesvigske Ft dregiment.
Jens Bredlund, Mogens Kjæ r Poulsen og
Poul Toft deltager i temadag m psykisk ar
bejdsmiljø.

Marts
December
2.

4.

5.
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Orientering om korterevarende uddannelse.
Arrangementet finder sted på GG under le
delse af Jens Dybro Sørensen.
Dramaholdet underholder ved fællestime
med Shakespeare-komedie »Stor ståhej for
ingenting«.
3z og Bodil Riber Jensen på ekskursion til
hindutempel i Brande.

1.
6.-7.
6.
6.-14.
10.-16.

Orienteringsmøde om hf.
Poul Toft til U&K-ledersemin ar i Billund.
Fagkonsulenten i musik. Fir n Graversen,
besøger skolen.
Terminsprøver.
2a med Erik Jørgensen og Kj; Id Graudal på
studietur til Athen.
2b med Else Nielsen og NieL W. Jacobsen
på studietur til Rom.

10.-17.

10.-21.

10.-14.
18.

20.
21.

2cx med Ole Dalsgaard Pedersen og Peder
Iversen på studietur til Firenze.
2y med Bodil Riber Jensen og Hans Johnsen
på studietur til Norge.
2z med Willi Matthies og Johnny Quitzau på
studietur til Berlin og Krakow.
la på udvekslingsrejse til Albert-EinsteinGymnasiet i Erfurt med Karin Berg og Bjar
ne Steen Jensen.
2u på udvekslingsrejse til England med Pal
le Andersen og Jens Bredlund.
Bente Lauridsen, som studerer på Designse
minariet i Højer, i praktik hos Jens Oxlund.
Fagkonsulent i design og billedkunst, Sten
Wæver, besøger skolen.
3gBks og Jens Oxlund på ekskursion til
Århus og Silkeborg Kunstmuseum.
Iz med Margrethe Lundorf i Kulturhuset for
at se »Frøken Smillas fornemmelse for sne«

April
6.

6.

9.
11.
16.

17.

21.

-18.
Den internationale klasse, 2u, har besøg af
elever og to lærere fra Albert-Einstein-Gymnasiet i Erfurt.
Fællestime med Peter Bastian.
Den årlige forårsfest afholdes med stort en
gagement fra alle sider.
De tyske elever og elever fra 2u besøger Be
sættelsessamlingen og møder danske mod
standsfolk.
Datalæreholdet med Ilse Haugaard på eks
kursion til Odense Universitet.
-25. Bente Lauridsens anden praktikperiode hos
Jens Oxlund.

Maj
7.

Sidste skoledagsarrangement for 2hf og 3g.
Lærerne underholder og eksamensplanen
offentliggøres.

Juni
20.

Der afholdes translokation.

Deltagere i frivilligt kor og skolens musik
lærere deltager i opførelsen af Carl Nielsens
»Hymnis Amoris« på musikhuset i Esbjerg.
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Midt i den sommergrønne Skov
der gaar den hvide Vej,
og det var der, jeg først fik Lov
at maatte kysse dig.
Der løb en Græssti halv forladt

med brune Olden smukt.
Vi plukked i et Nøddekrat
en grøn, ufærdig Frugt.

Du knuste dem ved Vejens Led,
mens Bier drog paa Fangst.
Og det var der, mens Sol gik ned,
og jeg stod stum og angst at syg af Tavshed, træt af Ild
fandt Mund til Munden Vej.
Men Sjælene var strejfet vild
og fandt hinanden ej.
Sophus Claussen:
Djævlerier
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Kor på Grindsted Gymnasium i skoleåret 1996/97
Der er efterhånden tradition for, at der opføres en
musical på skolen hvert andet år, og at vi hvert andet
år har et samarbejde med andre kor fra Ribe Amts
gymnasier. I det forgangne år har der ikke været musi
cal, men til gengæld to vidt forskellige korprojekter,
hvor vores kor blandede sig med andre kor.

Dirigenten Jens Johansen fra Århus kom med stor succes.
I efteråret øvede ca. 40 elever på nogle forholdsvis
svære rytmiske numre arrangeret af Jens Johansen.
Det var bl.a. numre af Sting, Peter Gabriel og Simon
& Garfunkel. Musikken var virkelig lækker, men man
ge onsdagsprøver var noget frustrerende, fordi korarrangementeme nogle steder krævede f.eks. to forskel
lige basstemmer og to forskellige tenorstemmer, og
hvad gør man så, når tre ud af ni drenge er syge, og tre
andre skal nå en bus NU?
Men det skulle vise sig, at det sure knoklearbejde
lønnede sig, for så snart vi fik en fællesprøve med de
andre skolers kor (Tarm, Varde og Esbjerg) lød der jo
stor, flot og medrivende kormusik.
Arbejdet kulminerede i november, hvor Jens Johan
sen selv kom og overtog dirigentstokken og desuden
medbragte et superband. Efter yderligere nogle timers
fælles øvning, drog korene på »turné« over to dage:
Der blev holdt to aftenkoncerter og tre skolekoncerter,
sådan at hver af de fem deltagende skoler fik hørt os.

Så var vi også trætte - men vældig tilfredse med det
hele, Jens Johansen og os selv.

Alexandra kom ikke....
I foråret skulle det nye musikhus i Esbjerg rumme den
første store orkesterkoncert med Vestjysk Symfonior
kester, og korsangerne fra de samme gymnasier, som
samarbejdede i efteråret, var inviteret til at være med i
et af værkerne. Dette korprojekt fik ikke samme til
slutning som det foregående, til dels begrundet i
manglende tid hos eleverne. Det udvalgte værk var et
stykke klassisk musik: »Hymnus Amoris« af Carl
Nielsen.
Nogle få elever faldt fra efterhånden som sværheds
graden og tonehøjderne blev afsløret, men det var en
sej, stabil gruppe, som holdt ud til det sidste. Vi endte
med at være 14, der deltog i den endelige opførelse
sammen med andre gymnasiekor, voksenkor, drenge
kor, pigekor, professionelle solister og det store sym
foniorkester. Det var virkelig en stor oplevelse at stå
der i det smukke musikhus og synge af fuld hals. Det
kunne godt tåle en gentagelse!
- Det var synd, at prinsesse Alexandra alligevel ikke
kunne komme og overvære den dejlige koncert.

Pia Ravnmark.
Musiklærer
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Studietur til Tunesien
Det var med store forventninger og lidt sommerfugle i
maven, at vi 6 piger fra 3gsamf/l stod og ventede sam
men med 3gBi og 2p i Billund lufthavn meget tidligt
lørdag den 14.september 1996. Efter en ca. 3 timers
flyvetur med 900 km/t og en flot udsigt ned over Eu
ropa ankom vi endelig til det solbeskinnede kontinent
Afrika. Efter en times venten i Monastir lufthavn (pga.
en misforståelse vedr. sommertid/vintertid) kom vi ud
på vores første bustur til Sousse, hvor vi skulle bo. Ef
ter lidt venten blev vi endelig vist til vores værelser og vi kunne som det første skifte til noget mere pas
sende tøj (temperaturen var 25-30°). Ellers gik den
første dag med at udforske Sousse.
Søndag var der kamelmarked i Sousse. Her oplevede
vi vores første tunesiske taxatur. Og hvilken tur! Færd
selsregler i Tunesien: Stopskilte: kig dig for en ekstra
gang. Rødt lys: måske en god idé at sætte farten ned.
Overhaling: nødvendigt, selvom der ikke er plads.
Horn: vigtigt at bruge hele tiden for at overdøve de
andre!! - Denne dag blev også brugt på solbadning ved
stranden (kun 5-10 min. gang fra hotellet), hvor vi vir
kelig opdagede den tunesiske »moral« og blev overbegloet af tunesiske hankønsvæsener i alle aldre. Tu
nesien virker ikke overbevisende muslimsk!
Mandag og tirsdag bød på ørkentur. En meget spænd
ende tur, hvor vi bl.a. så et amfiteater (å la Colosseum
i Rom), berberhjem (udhugget i klipper), Djævelens
Badekar (en udtørret saltsø på størrelse med Fyn) og
smagte nationalretten Couscous. Vi besøgte Kairouans
moské (så den dog kun udefra) - og dermed er vi iføl
ge islam blevet 1/3 frelst! Højdepunktet var dog da vi
efter en meget lang køretur fik »pakket kamelerne ud«
(dromedarer?) og red en tur ud i Sahara. Godt nok var
det faktisk helt mørkt, men bare fornemmelsen af at
være i Sahara var helt ubeskrivelig.
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Onsdag startede som en fiasko. Skolebesøget, som vi
skulle have været på, blev aflyst, og vores besøg på en
olivenfabrik var ikke nogen stor succes. Fabrikken var
lukket indtil november og lignede noget, man ikke
havde gjort noget ved i mange år, og vores »tolk« var
en forvirret kvinde uden sans for engelsk oversættelse.
Så det endte med, at Niels Skovgaard måtte simultan
tolke fra tunesisk-fransk til dansk (hvilket dog trods alt
gik lidt bedre).
Torsdag gik turen til Tunis og Kartago. Togturen til
Tunis var elendig, og vi blev ved med at i ænke »læn
ge leve DSB«... Kartago var spændqndj, men des
værre var vi meget trætte og sultne efter togturen og en
meget lang gåtur...
Fredag startede med et museumsbesøg, hvor vi så tu
nesernes smukke mosaikker. Derefter gik nogle af os
ned i Tunesiens underjordiske gange - Katakomberne,
hvor de kristne engang holdt til. Dagen (og turen) slut
tede med flyveturen hjem til Billund - og til kulden
igen.
Foruden kakerlakker, mænd og minareter (hvorfra
det til tider larmede flere timer i træk ud over hele
byen), var det en god, sjov, spændende og interessant
studietur.
De 6 piserfra 3gSA/l

2u på udveksling i England
Fredag den 7. marts kl. 17.00 stod 2u og dens lærere
forventningsfulde på Englandskajen i Esbjerg. Foran
os havde vi en ca. 18 timers sejltur, en uge i Boston
med privat indkvartering og derefter en uge i London.
Vi var indkvarteret hos elever og lærere fra Boston
College, hvor vi deltog i den normale undervisning. Vi
var til forelæsninger og på udflugt. Alt foregik naturlig
vis på engelsk. Værtsfamilierne var meget gæstfrie, og
vi fik et godt indblik i deres hverdag, som f.eks. deres
madkultur og deres besøg i de mange hyggelige pubs.
Den sidste aften mødtes vi alle i en club og sluttede
af, og lørdag morgen tog vi så videre til London med
håb om at ses med vore engelske værtselever til efter
året i Danmark.
Fra Boston til London gik turen i bus. Vi havde be
stilt værelser på et hotel, som blev vores base i Lon
don. I grupper på 4-6 elever skulle vi selv finde rundt
i London. Det gjaldt om at gennemskue undergrunds
banens systemer, løse de hjemmefra stillede opgaver
og få oplevet de seværdigheder, vi havde planlagt at
se. Opgaverne i de to fag, henholdsvis geografi og hi
storie, bestod i at undersøge nogle bykvarterer med
henblik på, hvilken socialgruppe der var placeret her.
Vi skulle også tale med folk på gaden om deres hold
ninger til det forestående valg i England.
Nok om det, der måske lyder som sure pligter, men
som faktisk var spændende og udbytterigt, når man
først kom i gang. Det sociale liv blev ikke forsømt i
hovedstaden. Her var der pubs, mulighed for at gå på
diskotek, og var man ikke til det, var der ofte kom
sammen på hotelværelserne. Endnu en stor oplevelse i
rækken af mange: vi var alle til musical om
rock’n’roll-stjernen Buddy Holly.
England skal opleves!
Susanne Andersen og Kirsten Egebjerg
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Udvekslingsrejse med la til Erfurt
Med store forventninger drog la med lektor Karin
Berg og undertegnede på udvekslingsrejse til vort ven
skabsgymnasium i Erfurt søndag den 9. marts kl.
22.30, et tidspunkt, der måske mere svarer til de unge
menneskers rytme end til en lærers, der med hensyn til
indgroede vaner har sin rod i forrige generations dog
me om »tidligt op, tidligt i seng etc.«. 1 mit stille sind
håbede jeg på Sandmännchens hurtige komme, så vi i
nattens mulm kunne bevæge os over tusind kilometer
ind i Europa og alligevel virke rimeligt veludhvilede
og veloplagte ved mødet med elever og kolleger ved
Albert-Einstein-Gymnasiet. I min barndom blev der
læst godnathistorier for en, så man kunne afslutte da
gen med opbyggelige børnebogspointer. Det er gam
meldags og helt ude af trit med den moderne civilisa
tion! I dag smækker man et par videofilm i maskinen,
og man får mulighed for at bringe sig selv ind i natte
søvnen med underbevidstheden fyldt med dramatisk
Hollywood-romantik eller splatterfilmens rædselsunderholdning. Mareridt burde være den logiske konse
kvens! Der var nu ikke noget, som tydede på dette.
Langsomt bredte nattesøvnen sig over de små lam,
som på trods af ubekvemme sovestillinger næppe be
høvede at tælle får.
Mandag morgen skulle der være velkomst på gym
nasiet, og første time var afsat til dette. Men ak: på mo
torvejen ca. 15 km. uden for Erfurt var der sket et
færdselsuheld, som forsinkede vor ankomst til Thürin
gens hovedstad med mere end halvanden time. Men vi
ankom med denne forsinkelse og blev modtaget af den
lærer, som i Erfurt havde taget sig af hele det praktiske
arrangement, Angelika Hartung. I en fart tømte vi bus
sen for bagage. Det foregik ret effektivt ved et stop
pested, der var forbeholdt den lokale bybus, og her var
busafgange med fem minutters mellemrum! Parke
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ringspladser var der kun få af i skolegården.
Frau Hartung fik os gennet op på tredje sal, for her lå
nemlig festsalen, et mærkeligt upraktisk fænomen,
som herhjemme vel kun kendes fra Rosenborg. Nogle
elever havde på dette tidspunkt sommerfugle i maven,
for hvem var nu deres vært? Gymnasiet- rektor, Herr
Chemnitius, bød velkommen med gaver og velvalgte
ord, og derefter var der familiesammenføring på tværs
af sprog og kultur. Snakken gik lystigt - i begyndelsen
nok mest i ens eget sproglige bagland. Skoleskemaet
ventede, og der var derfor straks undervisning.
Her vil jeg indskyde nogle bemærkningpr om skolen
og samarbejdet mellem vore to gymnasier. Det er fjer
de gang, at elever fra Grindsted Gymnasium besøger
Albert-Einstein-Gymnasiet i Erfurt. Af den grund har
vi fundet en form, som er givende bå(je for elever og
lærere, men som desværre ikke er uproblematisk. Et
stort problem er det, at det tyske gymnasium ikke kan
budgettere med et beløb afsat til internationale aktivi
teter. Ønsker man at deltage i den slags må skolen søge
om midler i undervisningsministeriet i Bonn, og da
man her uddeler beløbene efter retfærdighedsprincip
pet »Hvem fik sidst, hvem bør have i ^r?|:< er det van
skeligt for gymnasiet at indgå aftaler, da man ikke kan
være sikker på at få midlerne, i hvert fald ikke nød
vendigvis på det tidspunkt, hvortil aktiviteterne var
planlagt. Lærerne, der underviser vore elever, bliver
heller ikke honoreret herfor, men gør det altså af idea
listiske grunde. Anderledes forholder det sig med de
danske lærere, som bliver aflønnet for deres ekstraar
bejde, og som får deres udgifter dækket.
To andre problemer er af samfundsmæssig art. Erfurt
ligger i et område af Tyskland, hvor arbejdsløsheden
er stor, ca. 14 %, men reelt er arbejdsløshedsprocenten
snarere 19. Så området deler sig altså en befolk

ningsgruppe, som har fået del i de nye økonomiske
muligheder, og en lavindkomstgruppe, som nok kan se
det nye vareudbud, men som kun i begrænset omfang
kan tage del i gildet. Et andet problem er, at AlbertEinstein-Gymnasiet er et bygymnasium, og derfor bor
de fleste elever i lejligheder, som ikke er ret store.
Grunde og huse hører til i den dyre ende målt med
Tyskland som helhed, og et parcelhus kan være uop
nåeligt selv for familier med to indtægter.
Til gengæld undrede eleverne og deres to ledsagen
de lærere sig over alle de biler, der holdt på parke
ringspladser og i gaderne. Her kan man vise sine nye
økonomiske muligheder, men - indrømmet - det så
fremmedartet ud, at man parkerede BMW’er på stribe
i rendestenen.
Man kan godt forstå, at det kræver overvindelse i en
familie, når man beslutter sig for at åbne dørene, ikke
mindst for et menneske fra Vesten. Men var kvadratmeterne få, så var gæstfriheden omvendt proportional:
både elever og lærere oplevede en omsorg, som vi
måske følte os lidt dårligt til mode ved. Jeg tænker
f.eks. på, da elever kom til os og fortalte, at de fik lom
mepenge i deres familier. »Vi har jo lommepenge med
hjemmefra!« Eller gaver fra gæsteforældrene, bedste
forældrene, kammerater. Vi oplevede altså åbne arme
og oprigtig glæde ved at tage imod et ungt menneske
udefra.
Her er gevinsten ved udvekslingsture med privat ind
kvartering: det var mødet med privatsfæren, der gjor
de det største indtryk, og det vil blive husket! Jeg siger
ikke, at intet andet gjorde indtryk. Tværtimod var ind
trykkene mange: gymnasiets rammer, tonen på skolen,
familiens dagligdag, middelalderbyen med en over tu
sindårig historie, mødet mellem nyt og gammelt, det
gamle DDR-system, Vestens indtog, troen på fremti
den, angsten for samme...
Gevinsten var der også for lærerne. Især de lærere,
der før havde været på udveksling hos os, mødte os

med en oprigtig glæde ved at se os igen. Man følte, at
her var gamle venner, som de var glade for at få besøg
af. Denne gensynsglæde udmøntede sig i invitationer
til at møde familien og til udflugter i omegnen. Meget
blev vendt, og fortroligheden var stor. Man fik et tyde
ligt indtryk af, at rusen fra 1989 i mange tilfælde var
blevet til tømmermænd.
Af de efterfølgende tyske stile om turen til Erfurt
fremgår det, at seværdighederne i Erfurtområdet også
gav eleverne stærke oplevelser. Turen til koncentrati
onslejren Buchenwald gav anledning til at lade følel
serne få frit løb, men i kølvandet på følelserne kommer
erkendelsen af, hvad der førte til nazismens grusom
heder! Dette er en lærerig oplevelse for et ungt men
neske, der er ved at finde sit politiske ståsted. Også
Wartburg og Luther var spændende: Eleverne bar over
med Luther, der i oversættelsen af Det nye Testamen
te med sit kancelliprægede tyske sprog kom til at
lægge normen for det tyske sprog. Mangen gymnasie
elev ville nok ved nærmere eftertanke tilslutte sig pa
vens bandlysning af manden! Spændende var naturlig
vis også at møde en by, der indtil for 7 år siden var en
del af det tidligere DDR. Eleverne fornemmede stem
ningen.
Også små oplevelser har sin berettigelse: Her kan
f.eks. nævnes de kulinariske. Hvis eleverne boede tæt
på skolen, gik man hjem om middagen for at spise
varm mad - en enkelt spiste sågar hver dag hos sin
værts bedsteforældre! Havde man for langt hjem, fik
man den varme mad i skolens kantine. Det er absolut
indtrykket, at eleverne var godt tilfredse med forplej
ningen, selv om det naturligvis ikke forhindrede såvel
elever som lærere i at konsultere verdens bedste EisCafé, hvor isanretningernes størrelse og indhold af is
og frugt havde nogle dimensioner, som forundrede en
hver, der troede, at luxus i dagligdagen var forbeholdt
os der bor i vest!
Mandag den 17. marts tog vi med blanke øjne afsked
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med vore venner. Vor bus fandt frem til os igen, og
med sanserne overaktiverede på grund af de mange
indtryk gik tankerne til det hjemlige. Mødet med unge
under andre himmelstrøg havde gjort et uudsletteligt
indtryk på alle, og indkvarteringen hos familierne og
oplevelsen af familiernes hverdag var det egentligt
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grænseoverskridende i internationalisei ingen. Mon
ikke man roligt kan sige: eleverne i la og vi to lærere
bekender os som internationalister!

Bjarne Steen Jensen
Tysklærer

Det stod om os i avisen
Samarbejde på tværs af Nordsøen
Grindsted Gymnasium har i en uge haft besøg af 13
elever fra Boston College i Lincolnshire i det østlige
England. De er alle mellem 18 og 19 år og har deltaget
i undervisningen i 3g på den sproglige linie på Grind
sted Gymnasium, og besøget er et led i den udvek
slingsaftale som gymnasiet har med det engelske col
lege. De danske værter gæstede således England i
marts tidligere på året.
Julie Holland er en af udvekslingseleverne og hun me
ner at forskellen på England og Danmark er meget
stor. - Her er meget rent og pænt i forhold til England,
hvor der flyder med affald alle vegne, siger hun, og
syntes i øvrigt også, at danskerne er mere frie i tonen
end hun er vant til. Julie Holland er også meget beno
vet over at mange danske hjem har varme i bade
værelsegulvet og parketgulve uden gulvtæpper.

Det fremgår tydeligt, da vi var på besøg, at de danske
elever fuldstændig lever sig ind i det engelske miljø,
og stort set al kommunikation foregår på engelsk.
(Jydske Vestkysten, 14. november 1996)

Nordmænd på besøg
En snes norske og danske elever øver Beatles-sange,
mens andre er i svømmehal eller studerer vikinger.

På Grindsted Gymnasium har Ix besøg af 22 norske
elever fra Møre Romdals Fylkekommune i et pilotpro
jekt for fremtidig udveksling af unge under uddannelse.
I en uge er de to klassers normale skema suspenderet,
men der er masser af fagligt indhold i projektet foru

den debataften og fest, inden nordmændene i dag let
ter fra Billund Lufthavn.

- Det norske besøg giver os nye muligheder og lidt
pause efter en hård begyndelse på gymnasiet, og det er
sjovt at snakke med dem om Norge og om norske
synspunkter, mener Ig’er Anders Mogensen, der har
filmet hele ugen på video og nu venter på at få opta
gelserne fremkaldt.
Gymnasieklassen fra Grindsted skal i foråret 1998 en
uge til Ålesund for at lave den norske vinkel på be
søget set fra Spjelkavik Videregående Skole.
(Jydske Vestkysten, 11. oktober 1996)

Peter Bastian gæstede gymnasium
På plakaten var foredragsholderen annonceret som »et
dansk geni« - en titel Peter Bastian selv undlod at tage
stilling til.
Det kan undre, at en 53-årig uden problemer kan fast
holde 300-400 unges opmærksomhed i mere end to ti
mer, men her var Peter Bastian ikke i tvivl. Det er, for
di jeg er professionel... Når jeg forklarer forsøger jeg
så vidt som muligt at forklare tingene i billeder...
Gymnasieelever er det bedste publikum at holde fore
drag for. De er ikke så langt væk fra barndommen,
men alligevel er de blevet store nok til at gøre brug af
de voksne. De er totalt åbne, og så har de en stor intel
lektuel nysgerrighed. Jeg kunne jo se på deres ansig
ter, at de var tændte,...
(Jydske Vestkysten, 10. april 1997)

Markant fodboldsejr til gymnasiet
Selv om der skulle fightes til det sidste, så lykkedes det
for gymnasiets pige- og drengehold at sætte trumf på
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overfor holdene fra Handelsskolen, og de kunne efter
godt fodboldspil trække sig tilbage med cifrene 5-2 og
5-4.
Handelsskolens drengehold lagde ellers ud med veltil
rettelagt angrebsfodbold, der resulterede i en fortjent
føring på 4-1, og et kort øjeblik så det ud til at gymnasieholdet ville blive løbet over ende, men så fandt hol
det storformen frem og scorede hele tre gange, så kam
pen endte 4-4. I den forlængede spilletid lykkedes det
gymnasieholdet med en scoring til 5-4, at vise hvor
sejren hørte hjemme,...
Pigernes 5-2 kamp forløb mere jævnt, og begge hold
lagde ud med behersket angrebsfodbold med mange
tekniske og taktiske detaljer...
(Midtjysk Ugeblad, 13. november 1996)

Brobygnings-projektet er en følge af undervisnings
minister Ole Vig-Jensens ideer om, at alle unge men
nesker skal have en uddannnelse...
(Jydske Vestkysten, 15. i\pv^mber 1996)

Unge i trængsel for at høre om mulighederne

Gymnasiet får løft for 35 millioner

Lydhøre unge lyttede til både officerer, musikere,
pædagoger og stribevis af andre, der var på besøg på
Grindsted Gymnasium.
- De er vel nok høflige - selv om de har ringe i næsen.
- Må man godt sidde med benene oppe på bordet og
lave graffiti i bordene?

Amtspolitikere er enige om, at skolen trænger til en
kærlig hånd. Renovering foretages over tie år.
Grindsted Gymnasium moderniseres for 35 millioner
kroner, og dermed er skolen Ribe Amts næststørste
byggeopgave i de næste tre år.
- Gymnasiet har i mange år trængt til renovering, for
di undervisningen foregår i utidsvarende lokaler.,sag
de amtsborgmester Laurits Tørnæs.
(Jydske Vestkysten, 13. september 1996)

Den sidste af de to bemærkninger kom fra en ung pre
mierløjtnant i Flyvevåbenet. Han havde vel ikke for
ventet, at de unge ligefrem sad ret, men at et par af dem
smækkede benene op på bordet, mens han og en kons
tabel fra Hæren fortalte om en karriere i forsvaret, det
overraskede ham nu.
Det var imidlertid - hvad enten fødderne var plantet på
gulvet eller bordet - særdeles lydhøre unge fra gymna
siet og hf, der i går mødtes med en lang række uddan
nelser.
(Jydske Vestkysten. 3. december 1996)

19 elever prøver gymnasium
På Grindsted Gymnasium går i øjeblikket 19 10. klas
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se-elever på brobygnings-projekt. Det er første hold,
der afprøver ny lov.
Normalt forbindes brobygning ikke med et gymnasi
um eller andre læreanstalter. Men sådan hedder et op
lysnings-projekt for unge, og det foregår i øjeblikket
på blandt andet Grindsted Gymnasium
Her er 19 elever fra kommunens 10. klasser i gang
med et fire-ugers oplysnings-kursus, som har til for
mål at give de unge mennesker et indtiyk af, om gym
nasieter noget for dem.

Gymnasium har vist stor tålmodighed
Det er fantastisk, at Grindsted Gymnasium har for
mået at holde sit elevtal. Fantastisk, fordi lokalefor
holdene er, som de er. Der har virkelig væijet udvist tål
modighed, siger Ruth Jensen (V), amtsrådsmedlem.
Med en 25 år gammel pavillon, manglende kantine,
manglende bibliotek, et for lille lærerværelse og en lang
række ikke særlig holdbare ting, er det også på høje tid
at få noget gjort ved gymnasiet, sagde Ruth Jensen.
(Jydske Vestkysten, 6. november 1996)

Nyt gymnasium er led i en stor plan
Uddannelse er amtets nye kæphest.
En af Ribe Amts vigtigste erhvervsopgaver er at sørge
for ordentlige uddannelsestilbud til de unge. Og her er
amtet desværre bagefter.
- Det er vi i gang med at bøde på.

at et folk kan aldrig være skyldigt - det kan kun en
keltpersoner.
Dagmar Mørk Jensen slog trods egne og mandens op
levelser med tyskerne fast:
- Man har ikke fælles skyld - kun fælles ansvar.
(Jydske Vestkysten, 18. april 1997)

I en snak om amtets indflydelse på erhvervsudviklin 
gen siger Laurits Tørnæs, at regionen har brug for fle
re videregående uddannelser, ligesom man skal for
bedre de nuværende institutioner.
(Vejle Amts Folkeblad, 5. december 1996)

Dansk-tysk møde om krigen
Tyske gymnasieelever fra Erfurt mødte danske mod
standsfolk på Besættelsessamlingen i Grindsted.

På Besættelsessamlingen under Vestre Skole fik de
16-årige gymnasieelever en rundvisning i minderne
fra 1940-1945, og efter seks timers arbejde med emnet
fik de lejlighed til at stille spørgsmål og diskutere med
modstands- og museumsfolk.
Jydske Vestkysten spurgte de tyske elever, om krigen
og tyskernes rolle var noget, der burde glemmes sna
rere end diskuteres så meget.
Tyske Joy svarer:
-Det skal ikke glemmes, men det skal heller ikke byg
ges op til verdens største begivenhed. Vi unge tyskere
er lige så kritiske som den danske ungdom, så vi vil
først og fremmest gerne lære sandheden at kende.

Tidligere modstandsmand Villy Mørk Jensen fra Thy
fortalte de unge træk fra hans tid som tyskernes fange
i Brandenburg-fængslet.
Konfrontationen kunne slutte i fællesfolkelig forståel
se, da Mogens Hansen fra Grindsted Museum sagde,
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Så er vi på intemettet
I april er der blevet hul igennem! Vor skole har adgang
til internettet og dermed til alle de informationer, der
kan nåes via dette nye system.
I skrivende stund arbejdes der på at oprette et system,
så lærere og elever kan modtage og sende elektronisk
post.
Man kan altså sidde på Grindsted Gymnasium og
hente forskningsresultater fra f.eks. et universitet i Au
stralien, et regulativ fra EU-kommissariatet i Bruxel
les, et maleri fra Metropolitanmuseet i New York, en
befolkningsstatistik fra FN, valutakurser fra børsen i
Tokyo...
Mulighederne for at nå frem til informationer er
større end nogen sinde, og internettet viser tydeligt,
hvad man forstår under ordet informationssamfund. Vi
er midt i informationssamfundet!
Men informationer er ikke det samme som viden.
Med de mængder af informationer, som vi har adgang
til, er det evnerne til at sortere informationerne og be
arbejde dem, der bliver det centrale, og det er der intet
nyt i. Der er mængden og den lette adgang, der er ny.
Vi kan kun opfordre vore elever til at prøve selv. Gå
i kælderen i en fritime eller efter skoletid. Der ligger
vore to nye edb-lokaler, sæt dig til maskinen og prøv i
dit eget tempo. Jo dygtigere man bliver til det, jo sjo
vere bliver det.
Jørn Skoven Pedersen
Adjunkt
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Af en provinsbydegns dagbog
Da jeg blev cand.mag. i 1957, var stillinger ikke noget,
der hang på træerne. Hvis man var heldig, kunne man
hos en velvillig rektor trygle sig til et kortere vikariat
fra tid til anden. Ikke så få af mine studiekammerater
rakkede landet rundt i mere end 10 år, før de fik en fast
ansættelse. Jeg tog imidlertid et job på en privat nord
sjællandsk realskole, hvor jeg fik lejlighed til at un
dervise i fag, jeg overhovedet ikke havde kompetence
til: tysk og dansk til realeksamen og regning i de lave
re klasser foruden engelsk (skolen havde kun et
franskhold, så min lyst til at undervise i dette sprog
måtte jeg realisere ved at have noget aftenskoleunder
visning). På den måde henrandt 10 år, på enhver måde
lærerige, med aktiviteter inden for alle skolelivets om
råder, herunder skolekomedier o.s.v.
Men efterhånden løste udviklingen op for arbejds
markedet: Et større antal gymnasier blev grundlagt i
begyndelsen af tresserne, og det var på tide, at jeg kom
på den hylde, jeg havde uddannelse til. Og parallelt
med hvad der skete på et andet kontinent 100 år tidli
gere var det i hovedsagen en ekspansion vestpå. »Go
west, young man - that’s where the land and the mon
ey is«. Med andre ord: Et skift i lønnen fra folkeskole
lærer - til gymnasielærerniveau samt meget lavere pri
ser pr. tønde land.
Når man havnede i Grindsted i 1966 i sin egen
prærievogn (læs Hillman kassevogn årg. 1952, der
punkterede to gange mellem Juelsminde og Vejle på
vej til ansættelsessamtalen) havde man i udpræget
grad en fornemmelse af »the wide open spaces«. Der
er fristende at betegne den daværende kommunalbe
styrelses banebrydende projekt - den splinterny, arki
tekttegnede og i enhver henseende moderne skole som et cowboygymnasium på prærien. Dette mener
jeg udelukkende positivt. Der var en atmosfære af

friskhed og eksperimenteren, med plads til banebry
dende pædagogik og eklatante brølere og med en far
verig og nysgerrig rollebesætning på begge sider af
katederet (en møbeltype Grindsted Gymnasium havde
dengang - med tilhørende forhøjning). Byens befolk
ning havde i begyndelsen (d.v.s. i ca. 10 år) en noget
mistænksom holdning til »gummenasiet«. Denne
gøgeunge på bykortet repræsenterede en uddannelses
form, som kun meget få af de lokale havde haft kon
takt med, og de anskuede dens nytteværdi på linje
med, hvad indbyggerne i Broken Arm, Nevada (156
sjæle), ville have følt ved opførelsen af et musikkon
servatorium i deres by. Men kommunalbestyrelsen var
med os - både i ånd og finans. Skolen fik, hvad der
skulle til, af læremidler og apparatur af enhver art.
Som årene gik, dukkede mangen en fremmed op i
horisonten mod øst, sluttede sig til lærerkollegiet i en
periode og red atter bort mod andre mål - en lang ræk
ke markante kolleger. Et ikke ringe antal præster, der
underviste i fag som latin, religion og historie. Vi var
stadig så langt uden for »lands lov og ret«, at det til ti
der var vanskeligt at skaffe kolleger inden for disse
fag. Men efterhånden gik det jo, som det måtte. Civi
lisationen indhentede os: Grindsted Gymnasium blev
akcepteret af omverdenen. Til gengæld fik vi i stigen
de grad sat større grænser for sorgløse nybyggerakti
viteter: både love, cirkulærer og bestemmelser fra mi
nisterielt hold samt hvad der ramte os gennem amtets
lange arm.
Der blev stigning i vor procentdel af ungdomsårgan
gene, ekspansion og økonomiske kassesystemer,
større strømlinethed på lærerværelset... Men trods
denne udvikling er der et aspekt, der i mine 30 år på
stedet totalt er undgået ensretningstendenserne: ele
verne. De har repræsenteret den utrolige mangfoldig31

hed af oplevelser, glæder og udfordringer, der stadig
har kunnet kalde den indre wild west-fomemmelse
frem i en ganske almindelig 3. time, f.eks. en onsdag i
november.
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Tak for de år. Det har været sjovt.

Bjørn Paulli Andersen
Studielektor

Dimittender 1997
3a
Bendixen, Susanne
Christensen, Helle Lange
Christensen, Mette
Ejlertsen, Kirstine Østerby
Enevoldsen, Rikke Korgaard
Hermansen, Peder Hedeager
Jakobsen, Selma
Jensen, Louise
Jessen, Anja Viberg
Jørgensen, Bettina
Jørgensen, Katrine
Klausen, Diana Brun
Lauridsen, Linda
Lauridsen, Lissi
Madsen, Mie Mølgaard
Moustgaard, Christina
Nielsen, Anne Louise
Nielsen, Louise Birksø
Nyvang, Dorthe
Petersen, Anna-Marie
Rasmussen, Camilla
Simonsen, Jacob
Skjønnemand, Frederik

3b
Benner, Louise
Fasterholdt, Laila
Ferslev, Kenneth
Hansen, Allan Juul
Helbo, Mads
Holk, Marianne
Holte, Susanne
Hundebøl, Trine
Junker, Maria

Jørgensen, Henrik
Kondrup, Maria
Kristensen, Dorthe Lundsgaard
Larsen, Sanne
Madsen, Christian Chang
Nielsen, Jytte Elisabeth
Noer, Annette
Nyvang, Lone
Poulsen, Lise Mose
Rasmussen, Tilde
Skou, Tina
Winther, Pia Asta
Østergaard, Pernille Rønberg

3c
Halvorsen, Sara Birgitte
Jensen, Merete Sandager
Jørgensen, Lene Borrits
Nielsen, Manuel Veloso
Pedersen, Morten Flindt
Rasmussen, Hanne Karina
Rønne, Lotte
Sørensen, Anne

3x
Andersen, Ralff
Jakobsen, Mikael Bjærre
Jepsen, Berit
Kristensen, Eli Ansgar Robert
Lefevre, Claus Nørgaard
Lund-Petersen, Johnny
Madsen, Rasmus Starup
Nielsen, Dennis Holtegaard
Holm, Mette Lisbeth Stensgaard
Poulsen, Jannie Reinholdt
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Sørensen, Charlotte Burgdorff

3y
Donslund, Jeppe
Fasterholdt, Iben
Gregersen, Janni Hjortlund
Hansen, Mads Hartvig
Holmberg, Alice Daugård
Jakobsen, Mette Øllgaard
Jakobsen, Michael Breum
Jensen, Lars Bjørn
Jørgensen, Jette
Kruse, Sara Allermann
Larsen, Merete Zakarias Nørgård
Lorentsen, Henrik Wittendorff
Marcussen, Lene Vittrup
Mikkelsen, Marianne
Nielsen, Kate Albin
Nielsen, Michael
Nikolajsen, Lizette
Pedersen, Michael Klejs
Pedersen, Rudi Ødegaard
Petersen, Dorte Smedsgaard
Sørensen, Carsten Dalgaard
Øhlenschlæger, Jacob Peter
Øhlenschlæger, Karina Ahlmann

3z
Bech, Morten
Christensen, Tove
Danielsen, Christina Rafn
Døssing, Rikke
Jensen, Morten Gylling
Johnsen, Simon
Jønsson, Kenneth
Jørgensen, Line
Larsen, Christian Aas
Lyngbøl, Michael Bøje
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Madsen, Teis Mikael Terp
Mikkelsen, Kasper
Mortensen, Annette Marke
Mortensen, Mette Quist
Nielsen, Lisbet Grønhøj
Ottosen, Lise Rolsted
Pedersen, Marianne
Pedersen, Michael Neergaard
Petersen, Brian Simonsen
Rasmussen, Mette Hedegaard
Schmidt, Sanne
Sørensen, Marie
Volquartz, Sara

3u
Chrestesen, Jonas Buchholt
Christensen, Sune Aagaard
From, Mikkel Vestergård
Gregersen, Vivi Raundahl
Helbo, Martin
Jakobsen, Lars Lundø
Knudsen, Kristian Dupont
Kristensen, Susanne
Kristiansen, Ketty
Larsen, Jens Kamp
Lauridsen, Jacob Majland
Lund-Jensen, Mette Christina
Lundegaard, Maja Fahl
Nielsen, Kirsten Veber
Nielsen, Tina Elisa
Olesen, Mette-Marie Merrild
Pedersen, Lisbeth Aagaard
Pedersen, Tina
Poulsen, Morten Nørby
Storgaard, Michael
Sørensen, Claus Dybdal
Sørensen, Karin Charlotte
Tanderup, Anette

Thomsen, Jette Nygård
Thomsen, Pernille Redder
Tovsig, Jacob Aahave

2p
Andersen, Lene Rose
Bernecker, Isabell
Christensen, Tabitha Elbæk
Dideriksen, Malene
Hansen, Anne-Line
Hansen, Maria Gammelgaard
Horsted, Claus Puggaard
Jensen, Rikke Catrine Buhl
Klausen, Kitty Smedsgaard
Krath, Dorthe
Lauridsen, Michael
Mathiesen, Camilla
Meier, Jesper
Nygaard, Camilla Schaldemose
Pedersen, Carina Korp
Pedersen, Heide Juel Palshøj
Pedersen, Thomas Christian
Pradsgaard, Tine
Rehde, Lone
Simonsen, Sarah
Smith, Maiken
Winther, Lilian

Mortensen, Annette Stenderup
Møjbæk, Sonja
Møller, Nancy Gaarddal
Nielsen, Jan
Nielsen, Michael Leth Juhl
Pedersen, Gitte
Pedersen, Kaia Albin
Petersen, Anne Abildskov
Petersen, Mette Brandt
Wandall, Frederik Heller

2q
Birk, Jakob Gunnar
Hansen, Tina Mariette
Havn, Martin
Jacobsen, Casper Düring Kjærholm
Jensen, Jesper Pagh
Jensen, Lotte Lindholm
Lauridsen, Helle
Lorentsen, Jonas Volf
Madsen, Lisbet Møller
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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

Marit Andreren MA)
tysk
tlf. 75 31 02 75

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

Jan Borg
servicemedarbejder

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

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

Sigrid Søgaard Bæk
kantinemedhjælper
tlf. 75 32 18 81

Mette Engberg (ME)
engelsk-billedkunst
tlf. 75 31 08 67

Henrik Enstrøm (ES)
mat.-fysik-naturfag
tlf. 75 34 85 60

Hanne Eskildsen (HE)
engelsk-tysk
tlf. 75 32 31 89
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Ulla Fomsgaard (UF)
musik-religion
tlf. 75 32 22 67

Kjeld Graudal (KG)
matematik-fysik-naturfag
tlf. 75 32 35 22

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 2101

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

Ove Jensen
pedelmedhjælper
tlf. 75 34 34 10
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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

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

Anne-Mette Krejbjerg (MK)
dansk-tysk
tlf. 75 32 38 26

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

Alice Knudsen (lAK)
dansk-idræt
tlf. 75 32 32139

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 41 89

Poul Koppen (PK)
historie-oldtidsk undskab (orlov)
tlf. 75 32 20 10
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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-religion-old.
tlf. 97 18 20 87

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

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

Ulla Britt Dalmose Nielsen (UN)
idræt
tlf. 66 18 99 00

Birte Annette H. Nørregaard (BN)
engelsk
tlf. 75 32 52 30

Jens Oxkind (JO)
historie-billedkunst (orlov)
tlf. 75 38 30 60

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

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

Jørn Skoven Pedersen (JP)
matematik-f'sik
tlf. 75 32 31103

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

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

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

Pia Ravnmark (PR)
musik
tlf. 75 32 34 521
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Hans Schon (HS)
dansk-engelsk
tlf. 75 32 40 76

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

Niels Skovgaard (NS)
samfundsfag-filosofi-rel.
tlf. 75 32 36 31

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

Jytte Stjerne Ulbrich (JU)
musik
tlf. 75 32 57 33

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

Jeremy Watts (JW)
engelsk
tlf. 75 33 30 89
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Personalia
1 .august
Lektor Karin Berg tiltrådte som pædagogisk inspektor.

Nyansættelser
1 .august
Mette Engberg adjunkt på prøve i engelsk og billed
kunst
Henrik Enstrøm årsvikar i matematik, fysik og naturfag
Anne Mette Krejberg adjunkt på prøve i dansk og tysk
Ulla Brit Nielsen årsvikar i idræt
Birte Annette Hegnet Nørregaard adjunkt på prøve i
engelsk
Jytte Stjerne Ulbrich årsvikar i musik
1 .september
Jan Borg servicemedarbejder
25 .november
Marit Andresen adjunkt på prøve i fransk og tysk
1 .december
Ove Jensen pedelmedhjælper

Orlov
Hele skoleåret 1996/1997 har lektor Christian Møller or
lov.
Fra22.okt. 1996- 16.maj 1997 Ulla Fomsgaard barsels
orlov.
Fra 5.dec. 1996 - 18.dec. 1996 Ole Dalsgaard Pedersen
barselsorlov.
Fra 21.jan. 1997 - 4.febr. 1997 Niels Bjerg Kristiansen
barselsorlov.

Mindeord
Børge Ebbesen 1929 - 1996
Lektor Børge Ebbesen døde pludselig den 7. november
1996, tre uger før han skulle være gået på pension.
Som lærer var Børge af den gamle skole. Han var fag
42

mand til fingerspidserne og holdt de gamle dyder i hævd
ved at stille krav til sine elever: krav om faglighed, krav
om arbejdsindsats. Mange af de seneste års ændringer af
gymnasieskolen og gymnasielæreruddan.nelsen mente
han gik i den forkerte retning med sænkning af det fagli
ge niveau til følge. Og de hastigt skiftende pædagogiske
modefænomener havde han ikke meget til avers for.
Børge var en uhyre loyal og pligtopfylde ide lærer, der
stille og roligt passede sit arbejde uden de store armbe
vægelser. Man kan sige, at for Børge og hans kone Anna
Marie var skolen ikke blot et arbejde, men en vigtig del
af deres liv. Ingen har vist været mere flittige til at møde
op til skolens mange forskellige arrangementer. Altid
Børge og Anna Marie sammen.
Mange kolleger er gennem årene blevet noget overra
skede, når de opdagede, at der bag Børge Ebbesens stille
ydre gemte sig en spændende person med s lærke menin
ger. Meninger, som blandt andet kom frem i hans velfor
mulerede og skarpe artikler i »Gymnasieskolen« og di
verse dagblade. Eller når de opdagede^ hvilken utrolig
viden han gemte på og gerne ville indvie' tillløreme i. Han
var spændende at lytte til og var god til al krydre sine for
tællinger med sin karakteristiske lidt tøire form for hu
mor.
På skolen havde vi forestillet os, at vi på den sidste
skoledag i november skulle sige Børge tak for de mange
år på Grindsted Gymnasium. Det blev til over 28. Vi hav
de også forestillet os, at vi den dag skulle e nske for ham
og Anna Marie, at de sammen ville komme til at nyde
den nye tilværelse, der skulle begynde, når Børge gik på
pension den 1. december. Sådan skulle det ikke gå.
Anna Marie har mistet en elsket ægtefælle; skolen har
mistet en god kollega. Men vi kan fortsat være taknem
melige for den tid, vi har kendt Børge. Og det er vi.
Æret være Børge Ebbesens minde.

Råd og udvalg
Bestyrelsen

Aktivitetsudvalget

Erik Tychsen (Ribe Amtsråd)
Walther Friede (Grindsted Byråd)
Bruno Hansen (Kommuneforeningen i Ribe Amt)
Finn Vinther formand (forældrevalgt)
Maren Dybkjær Langvad (forældrevalgt)
Flemming Boisen (Grindstedegnens Erhvervsråd)
Knud Mogensen (formand for pædagogisk råd)
Jørn Skoven Pedersen (pædagogisk råd)
Inga Pedersen (teknisk-administrativt personale)
Kasper Willumsen (hf-studerende)
Rene Nielsen (gymnasieelev)

Niels W. Jacobsen
Ole Dalsgaard Pedersen
Elin Watts
Bodil Riber Jensen
Klaus Brorholt
Kirstine Ejlertsen, 3a
Kenneth Ferslev, 3b
Mette Lundgaard Pedersen, 2u
Miriam Have Watts, 2cx

Samarbejdsudvalget
Poul Toft (formand)
Klaus Brorholt
Jeremy Watts
Inga Pedersen
Knud Mogensen
Kurt Nielsen

Økonomiudvalget
Kjeld Graudal
Jesper Kromann
Hanne Eskildsen
Vivi Bak Jensen
Poul Toft
Bjarne Steen Jensen
Claus Dybdal Sørensen, 3u
Gudrun Gadegaard Pedersen, Ib

Introduktionsudvalget
Willi Matthies
Alice Knudsen
Hans Johnsen
Klaus Brorholt
Jannie Schon Kristensen, 1c
Lise Rolsted Ottosen, 3z

Informationsudvalget
Peder Iversen
Vibeke Theisen
Ellen Kirk
Inga Pedersen
Bjarne Steen Jensen
Anja Skoubo Poulsen, 2b
Camilla Mathiesen, 2p

Udviklings- og målsætningsudvalget
Niels Kristiansen
Palle Andersen
Jette Nors Hansen
Karin Berg
Mette Lundgaard Pedersen, 3u
Kirsten Egebjerg Jensen, 2u
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Miljøudvalget
Otto Kjærgaard
Jeremy Watts
Birgit Skovgaard
Kurt Nielsen
Klaus Brorholt
Lizette Nikolajsen, 3y
Rikke Korgaard Enevoldsen, 3a

Kantinebestyrelsen
Ove Skov Madsen
Jan Friis Mikkelsen
Kurt Nielsen
Poul Toft
Lars Egeskov Pedersen, 2z
Sara Ellermann Kruse, 3y

Elevrådet 1996/97
Jesper Pagh Jensen, 2q formand
Rene E. Nielsen, 2z formand
Lizette Nikolajsen, 3y kasserer
Lisbet M. Madsen, 2q sekretær
la: Lene Kristensen
Kasper Rasmussen
Ib: Gudrun Pedersen
Louise Ladefoged
1c: Lisette M. Valter
Jannie Schou Kristensen
Ix: Morten Loof Andersen
Iben Søbye
ly: Kjartan Ross
Mette 0. Poulsen
1 z: Anne Aasborg
Anja Sandal Nissen
lp: Amy Bech
Kasper Willumsen
Iq: Karina Thea Hansen
Rune Søe
44

2a:
2b:

2cx:
2u:
2y:
2z:

2p:
2q:

3a:
3b:
3cx:

3u:

3y:
3z:

Anja Egeskov Jensen
Mette Plougmann Sørensen
Anja S. Poulsen
Birgitte Morell
Miriam Watts
Klaus Pedersen Korsgaard
Mette Pedersen
Kirsten Egebjerg Jensen
Stine Møller Jepsen
Torben Juhl Ulrich
Rene E. Nielsen
Lars E. Pedersen
Lillian Winther
Camilla Mathiesen
Jesper Pagh
Lisbet Møller Madsen
Rikke Enevoldsen
Kirstine Ejlertsen
Kenneth Ferslev
Lone Nyvang
Morten Flindt Pedersen
Jannie Reinholdt Poulsen
Claus Dybdal Sørensen
Lars Lundø Jakobsen
Lizette Nikolajsen
Sara Allermann Kruse
Lise Rolsted Ottosen
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