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Velkommen.

Vi vil gerne med dette introduktionshæfte byde de nye
elever og lærere velkommen til Fredericia Gymnasium. Hæftet
er redigeret af et udvalg bestående af tre elever og tre læ
rere o
Det er vort håb, at hæftet vil give Jer svar på en del
af de spørgsmål, der vil melde sig lige fra jeres første dag
her på skolen.
Læs hæftet og tag det med hver dag i den første tid.
Hæftet indeholder nemlig også oplysninger om en række prak
tiske forhold,, som I skal være bekendt med.

Redaktionen
Birgit Bjulver
Kaare Eriksen
karie Fink-Nielsen
Heinz Jacobsen
Anne-Marie Jørgensen
N»0. Berg Petersen

Forside:. Lars Olesen
Bagside :• Kaare Eriksen
Fotograf Søren Pedersen
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tektor Carl Jørgensen.

Kære nye elever!
Velkommen til Fredericia Gymnasium! Vi, der også
var her i sidste skoleår, hilser jer og håber på godt
samarbejde»Vi tror, at I er kommet til en skole, som
I vil komme til at holde af. Erfaringen fortæller os
dog, at starten i gymnasiet eller på HF-kursus kan
blive vanskelig for nogle. Der er nye omgivelser for
jer, nye lærere og nye klassekammerater. Der er ingen,
der af gammel vane respekterer en, fordi man plejede
at svare rigtigt- man skal til at gøre det igen! Lan
forbereder sig ekstra godt og synes måske alligevel,
at man ikke helt forstår det. han skal til at bygge
hele sin position op fra grunden. Det kan gøre en
sårbar, usikker, utilfreds«
I denne korte, men ofte lidt vanskelige over
gangsperiode kan det være rart for jer at huske på,
at I er velkomne - hver og en. Vi lærere er rede til
at hjælpe jer, både når I er i flok og når I kommer
enkeltvis, både i starten og i de mange normale
arbejdsmåneder, der følger efter.
Frisk mod - god fornøjelse - velkommen til
arbejde og til menneskeligt samvær.

Carl Jørgensen
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Praktiske oplysninger.

Opslagstavle.

Hvis en lærer er fraværende, meddeles dette på opslagstavler;
til venstre for hoveddøren. Her vil du også finde kontorets
oplysninger om, hvad du skal foretage dig i den pågældende
time. Du kan altså ikke bare give dig selv fri, fordi du i
.huset har hørt, at en lærer er fraværende.

I det hele taget indeholder denne opslagstavle meddelelser
og oplysninger, som har betydning for dig.

Ringetider.
1. 8.00 - 8.45
2. ’ 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30

5.
6.
7.
8.
9.

12.00
12.55
13.55
14.50
15.40

-

12.45
13.40
14.40
15.35
16.25

Morgensamling.
Tre gange om ugen holdes morgensamling i fællesarealet i
firkvarteret 9.4o-9»5o. På disse samlinger gives meddelel
ser fra rektor, kontoret, Sermo og elevråd. Men også du kan
frit tage ordet.

Pællestimer.
Fællestimerne afholdes i kælderen, og da de falder i

skoletiden,er deltagelse obligatorisk. Hensigten med
fællestimerne er at orientere skolens elever om emner
af almen interesse.

G

ORDENSREGLER m.v.

Skolens ordensregler fastlægges i samarbejdsudvalget, hvor
både elever og lærere er repræsenteret. For tiden gælder føl
gende :
Det er kun tilladt at indtage fødemidler i kantine og

fælles

areal. Tobaksrygning er tilladt de samme steder. I fløjene og
dermed i klasselokalerne må der således hverken spises, drikkes
eller ryges.

I klasselokalerne skal stolene hænges op under bordene efter
sidste time.

I- kantinen gælder særlige regler. Flasker og service skal an
bringes på de dertil indrettede steder. Madpapir, mælkekarto

ner og deslige skal anbringes i de store blå bøtter. Askebægre
er kun beregnet til aske. Stolene skal efter endt kantinebesøg
hænges op under bordene.
Da det har vist sig vanskeligt at efterkomme reglerne, især i

kantine og fællesareal, er der indført den ordning, at klasser

ne på skift har ansvaret for, at der bliver ryddet op i disse

områder. Efter frokostpausen skal service og flasker ryddes

væk, og hertil må turhavende klasse anvende 5 minutter af 5.
time. Efter 6. time skal alle stole hænges op og service og
flasker ryddes på plads, så skolen ser ordentlig ud, når den

forlades.

En klasse sørger for oprydning en uge af gangen. Udvælgelsen
af klassen foregår på den måde, at overtrædelse af de foran
nævnte regler medfører, at overtræderens klasse bliver sat til
at rydde op. Det betyder, at hvis enhver rydder op efter sig
træder ordningen ud af kraft.

Indre inspector

Fraværelse.
Der er principielt for HF som gymnasiet ingen forskel på lov
ligt og ulovligt fravær. For din egen skyld skal du efter at
have haft en eller flere fraværelsestimer eller -dage på kon*
ret udfylde en attest (de ligger på bordet), hvorpå du skrive
dato og klokkeslet samt årsagen til fraværet. Har du haft påi
dende meget fravær på bestemte tidspunkter, er det rart at he
ve en dokumentation for, at dette virkelig var af hensyn ti'
det brækkede ben el. lign. Du bør aflevere disse attester um;
delbart efter ophøret af dit fravær, så de kan være til stede
når administrationen gennemgår fravær.
Det er pligt at aflevere skriftlige opgaver, hvorfor manglen«
aflevering af disse i yderste konsekvens kan medføre bortvis
ning.

Klasseværelse.

Kantine.
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OM UNDERVISNINGSMATERIALER MED MERE.

Skolen udleverer gratis til eleverne hæfter, bøger o. a. under
visningsmidler. Dette sker fortrinsvis ved skoleårets begyndelse,
men også i mindre omfang i skoleårets løb. At bøgerne er gästis
indebærer:
1. At man skal behandle den hensynsfuldt i enhver henseende. Så
ledes skal man ved modtagelsen binde dem ind, og det er forbudt
at skrive -i dem.

2. At man skal aflevere dem igen. Beskadigede og manglende bø
ger vil man blive afkrævet betaling for.

Det har indtil nu været muligt at sæl'e brugte bøger til elever
ne til væsentligt reduceret pris, hvilket er en praksis, som sko
len håber og forventer at kunne fortsætte. Dette salg sker på det
tidspunkt, hvor vedkommende bøger indkræves af skolen, ikke løben
de.
Ved problemer eller spørgsmål angående undervisningsmateriel
henvender man sig i kontortiden på administrativ inspektorkon
tor.

Om andre praktiske problemer af forskellig art henvender man
sig på skolens kontor, hvor en af de tre kontordamer vil være
behjælpelig med løsningen. Disse tre kontordamer er:

FREDERICIA GYhNASIUF

BIBLIOTEKET

Skolens bibliotek er endnu ikke endeligt opstillet
efter flytningen og omregistrering, men dot anvendeligt
Der er i reglen åbent fra 8-1'i.
Opstillingen sker efter folkebibliotekernes deci malklassesystem og hver bog har i alt tre kort i
kartoteket:

i) Alfabetisk kartotek efter forfatter
2)-------------------------------------- ------------ titel
5)Systematisk kartotek, ordnet som begerne står
på hylderne efter decimalsystemct•
Lån af beger foregår efter selvbetjeningsprincip^
idet lånene noteres på 2ånerseedel:

FREDERICIA GYMNASIUMS BIBLIOTEK
Undertegnede har. ...

. IS

af biblioteket lånt

(dato)

V.

(torfatter;

OLT»ENBorR£M£ Atøv£H>tto«>E
(titel)

Anton
(navn og kl.)

*

'y
der anbringes i en plasticlomme-, som sættes på bogens::
plads. Udlånstiden er ikke begrænser, ren vær så venli;
at aflevere bogen så hurtigt som muligt!
LiKEGEDLER ShaL BENYTTES VED ETHVERT L/.L ÄF BAGER:
Asger Christiansen

Aktiviteter på skolen«.
FRISPORT

Udover de obligatoriske timer i gymnastik vil der blive mu
lighed for at dyrke frivillig idræt på skolen. I det forløb
ne år har der været atletik, badminton, basketball, rytmisk gym.
og volleyball, og hvis interessen er stor nok, d.v.s. mindst lo
elever pr. idrætsgren, vil der igen blive oprettet hold i fri
sport, såfremt der er gymnastiklærere til rådighed i de timer,
salen er ledig. Der gøres opmærksom på, at salen ikke må be
nyttes, hvis der ikke er en lærer tilstede. Med hensyn til bad
minton gøres der også opmærksom på, at eleverne selv må medbrin
ge ketchere og bolde.
Skolen plejer at deltage i de stævner, vi bliver invite
ret til, og i det forløbne år har vi deltaget i gymnasieskoler
nes landsturnering i atletik, håndbold, basketball og volley
ball, og det vil vi gøre igen, hvis interessen viser sig at væ
re stor nok.
Opslag om tilmelding kommer umiddelbart efter skoleårets
begyndelse.
FRIVILLIG MUSIK
I skoleåret 75-76 har følgende større frivillige musikak
tiviteter fundet sted på gymnasiet:
Et kor, der synger ældre og nyere musik.
Et blokfløjteorkester, der hidtil har dyrket renæssancemusik.

Et spillemandsorkester, der fortrinsvis har spillet danske
melodier.
Desuden har der i vinterhalvåret kørt en studiegruppe, der
har beskæftiget sig med beatmusik.
Også i år håber vi på, at de ovennævnte orkestre kan fort
sætte - gerne med flere deltagere. Specielt er vi meget inte
resseret i at få nogle flere herrestemmer til koret. Til spil
lemandsorkesteret mangler vi en klarinettist, en bassist og evt.
en trommeslager.
Skolens to musiklærere vil selvfølgelig også være jer be,hjælpelige med at oprette andre orkestre, ligesom vi måske også
kan give jer nogle gode råd med på vejen.
Skolen stiller lokaler til jeres disposition, og i enkel
te tilfælde instrumenter: klaver, violin, brai/ch, klarinet, el
bas med forstærker, trommer, guitarer og blokfløjter.
I er iøvrigt altid velkomne til at henvende jer til os og
komme med forslag og ideer.
God fornøjelse.
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Aktiviteter uden for skolen.

Fredericia Musikforening.

Som HF- og gymnasieelev kan du blive medlem af Fredericia
Musikforening på meget fordelagtige vilkår, idet selve med
lemskabet er ganske gratis, og så skal du ovenikøbet - på
grund af et tilskud fra amtet - kun betale halvdelen af den
normale billetpris, hvilket for dit vedkommende vil sige kr,
4,00 for en "almindelig" koncert og kr. l,oo for en kirke
koncert. Medlemskort fås på gymnasiet, hvor du også før hver
koncert får et program.
Og hvad foregår der så i musikforeningen? Det må nok straks
siges, at der ( endnu ikke i hvert fald ) har været arrange
ret beat- eller jazzkoncerter. Repertoiret er i alt væsentlig
klassisk, mer man bestræber sig i øvrigt på at være så alsidi
som overhovedet muligt i tilrettelæggelsen af de fem eller
seks koncerter, som foreningen har i løbet af en sæson - og
klassisk musik er jo så meget: det er f.eks. orkestermusik,
klavermusik, kammermusik, viser, kirkemusik etc. - der er såmænd nok at tage af.

FILMAKTIVITETER

I samarbejde med dir. Bertelsen - BIO - har vi i skoleåret 1975/r
kunnet vise en række film i BIO for skolens elever. Der har være'

tale om lukkede eftermiddagsforestillinger til meget moderat prii
nemlig 5 kr.
Af programmet kan nævnes: John and Mary, Frenzy, Løgneren, Butch

Cassidy and the Sundance Kid, French Connection I, Harry og kamnn
tjeneren.
Tilslutningen har været pæn, og vi har endda kunnet oparbejde et
overskud, hvoraf vi har givet 800 kr til skolens scene.

Denne filmaktivitet vil vi søge fortsat og udbygget i det nye ske

Det skal også nævnes, at elevforeningen SERMO har vist en række
16mm spillefilm i skolens egen mini-biograf.

lærerne

21.
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leKtpr Agnete Behrndt Andersen
faglærer Annelise Andersen
lektor Arlette Andersen
adjunkt Erik Langer Andersen
lektor H. Behrndt Andersen
adjunkt Lis Busk Andersen
lektor Ole Andersen
lektor Vagn Andersen
adjunkt Chr. Holst Andresen
adjunkt Børge Bagger
adjunkt Birgit Bjulver
adjunkt Bente Christensen
adjunkt Kjeld Christensen
adjunkt Asger Christiansen
adjunkt Marie Fink-Nielsen
adjunkt Erling Foss
adjunkt Dorte Funding
lektor Bodil Gemal
lektor Peter Gemal
lektor Ulla Hansen
timelærer Ole Hermansen
faglærer Edith Jacobsen
rektor Carl Jørgensen
studielektor 0.Herskind Jørgensen
studielektor Ove Korsgaard
adjunkt Bjarne Bangsgaard Laursen
lektor S. Worm Madsen
adjunkt Jens Jørn Mahler
adjunkt Jørgen Møller
timelærer Anders Dahl Nielsen
adjunkt Erling Nielsen
adjunkt Ole Hjølund Pedersen
lektor Jørgen Pedersen
adjunkt Leif Petersen
adjunkt Nils Ole Berg Petersen
adjunkt Elisabeth Poulsen
adjunkt Lis Poulsen
adjunkt Ove Kjær Poulsen
adjunkt Thorkild Rasmussen
lektor Bjarne Rydahl
lektor Inga Sadderup
studielektor Holger Schelde
adjunkt Hanne Schultz
adjunkt Jeanne Spiro
faglærer Ruth Thomsen
adjunkt Yvonne Øster

I løbet af skoleåret 1975/76 har flg. lærere forladt skolen:
Studielektor Svend Aalbæk Madsen,

der fra 1929 underviste i naturfagene

og på en række områder var aktiv i skolens liv, bl.a. ved rejsearrangementer og

som lærerrådsformand 1948-1974.

Lektor Vagn Rasmussen,

der efter år i Afrika og USA blev ansat ved skolen 195

Ved siden af sin undervisning gjorde han en stor indsats for skolens internatio
nale forbindelser.
Lektor P.

W.

Frølund,

der siden 1943 med stor piigtopfyldenhed havde under

vist i fysik. Lektor Frølund måtte forlade skolen på grund af de tragiske følger
af en ulykke.

VALGMULIGHEDER I R.?.

HF bygger som bekendt på tilvalgsprincippet. Det vil sige, at mar
nogle såkaldte fællesfag, som alle skal have, mens man så desuder
vælge et vist antal tilvalgsfag for at få en fuld HF-eksamen. ' d
følgende skema over fagene vil det ses, at nogle fag kun firdes f
valgsfag, mens andre tilvalgsfag består i en udvidelse af timeta"
for et fællesfag.

Ugentlige timer
l.sem.
FÆLLESFAG
Dansk...............................................
Religion........................................
Historie.......................... ..
Biologi...........................................
Geografi........................................
Matematik............
Engelsk............................. ..
Tysk...................
Samfundsfag............. ..
Mus ik/formni ng..........................
Idræt............ ..................................
TILVALGSFAG:
Biologi..........................................
Matematik.....................................
Engelsk.........................................
Tysk.......................... .......................
Samfundsfag ................... .............
Musik...............................................
Formning............ ......................... ..
Idræt.......................... .
3. fremmedsprog........................
Fysik..................................... ....'.
Kemi........................................
Psykologi................................. ..

n

3
6

3
3
3
5
4

3
2
2
2

G
G
C
G
C

0
C
0
0
0
0

2.sem.

2.sem.

3
G
3
2
2
5
3
3
2
2
2

4
3
3
0
G
G
4

G
C*

4

1
0

c
0
0

c
3
3
G
0

G
G
G
0

6
5
3
4
4
4
4
6

5
3

4.sei
4

3
3

G
c
G

4
C
G

C

r

4
4
T
C
3
4

4
4
4
5
G
•z

Llvalgsfagenes pointstal er:
ividet biologi.................................... 8
ividet matematik..............................12
ividet engelsk.....................................7
ividet tysk......................................... lo
ividet samfundsfag........................... 6
ividet musik......................................... 8

udvidet formning.......................8
udvidet idræt..............................8
3.fremmedsprog (fransk)..11
fysik.............................................. 14
kemi.................................................lo
psvkologi....................................... 6

iover tilvalgsfagene gives der mulighed for kursus førende frem til
an lille latinprøve. Dette kursus giver ikke tilvalgspoints.
at første valg, som man skal foretage allerede inden kursets begvnöels
c, om man ønsker musik eller formning som fællesfag. T'an kan kun fort
ette på tilvalgsniveau i det af de to fag, som amn har velgt som fælssfag.

am man sikkert ved, skal man have mindst 2o roints i tilvalgsfag,
isse points skal man blot have samlet sir i løbet af hele kurset,
at vil sige, at man ikke nødvendigvis skal have valgt tilvalgsfag i
. semester, men evt. kan verte til 3. semester og så alligevel nå
t få points nok. Det er naturligvis også muligt at vælge flere tilval'
ag end de "tvungne". Dette må afhænge af, hvor meret mar a^n magte,
g vhilke fag man har brum for ved en videregående uddannelse, idet de
orskellige uddannnelsesinstitutioner jo af og til kræver bestemte tilalg.Der gøres opmærksom på, at tilmeldingen til et tilvalg er bihdeha, selvom man har points nok i de øvrige tilvalgsfag.

ar vil både i 1. semester og 2. semester blive givet orientering om
ilvalgsmulighederne i følgende semester og deres betydning for senere
tudievalg, ligesom lærere i de enkelte fag vil orientere om fagenes
udhold.

et skal dog til sidst bemærkes, at tilvalgshold kun kan onrettes,
vis der melder sig et tilstrækkeligt antal interesserede (mindst 7)
g der er lærere til at undervise i det pågældende fag. Der er en reel
isiko for, at enkelte fag ikke kan samle tilslutning nok.
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VA’’ Gi ULIGHED’R I GYMNASIA.
Inder, du møder i gymnasiet, har du valgt, om du vil gå i sproglig ell
matematisk linie.
I l.g vil undervisningen i næsten alle fag foregå samlet for hele kis
sen, men i 2.g og 3.g vil hver linie blive delt op i flere grene. Det
er dog forudsætningen for oprettelsen af en gren, at der melder sig
mindst 7, samt at der er lærere til at undervise i det enkelte fag.

Senest 1. april næste år skal du derfor vælge, hvilken gren du ønsket
Inden dette valg vil eleverne på forskellig måde blive orienteret om
de forskellige grene, hvorledes undervisningen er, og hvilken betydni
valget har for et fremtidigt erhvervsvalg. Denne orientering vil delf
finde sted i de nekelte klasser med læreren i erhvervsorientering, d«
på et fællesmøde, hvor også forældre er indbudt. Endvidere vil hver
elv få udleveret hæftet "Grenvalget". Det må i denne forbindelse til
føjes, at en student ved suppleringskursus altid senere har mulighed
for at sunplere sin uddannelse i enkelte fag, så han/hun kan blive ac
gangsberettiget til en videregående uddannelse, selv om den gren ell(
linie, man har valgt, ikke umiddelbart giver adgang.
Den væsentligste betingelse for at vælge rigtigt er imidlertid nok, ;
du i løbet af l.g finder ud af, hvilke fag der særligt interesserer t
samt evt. hvilke fag du har særligt let eller svært ved.

For alle gymnasieklasser gælder det, at eleverne i 2. og 3.g kan vælf
om de vil have formning/kunstforståelse eller sang/musik. For begge :
vedkommende drejer det sig i 2,g om 2 timer, og i 3.17 om 1 time ugenPor at du kan få et indtryk af, hvori den væsentlige forskel mellem
grenene beatår, vil det specielle for hver gren i det følgende blive
gennemgået i hovedtrækkene.

Sproglig linie.
Nysproglig gren fortsætter stort set den undervisning, du har fået
i l.g med hovedvægten lagt på tysk og engelsk (fransk er fælles for
alle grene). Geografi afsluttes efter l.g. Matematik (gælder alle sp:
lige), latin og oldtidskundskab afsluttes efter 2.g, mens man i 3.g
på alle grene får biologi. - Skriftlig studentereksamen omfatter dans
tysk og engelsk. Med hensyn til mundtlig eksamen gælder det for alle
linier og grene, at det afgøres lige før studentereksamen, hvilke fat
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man skal op i.
Klassisk-sproglig gren giver en meget omfattende undervisning i lati:
og græsk med oldtidskundskab, mens engelsk og tysk falder væk. T de
øvrige fag har man samme undervisning som de nysproglige. Skriftlig
eksamen omfatter dansk samt oversættelse fra latin til dansk. Tundtl
eksamen omfatter et fag mere på klassisk-sproglig end nå ^vmnasiets
øvrige grene, fordi der er et fag mindre til skriftlig eksamen.

■por alle grene gælderdet, at karaktererne for de fag, der afsluttes r
eksamen inden 3.g overføres til studentereksamensbeviset. Br engelsk,
tysk eller latin faldet væk efter l.g (gælder klassisk-snrogli^e og
samfundssnroglige) overføres årskarakteren fra l.g til studertereksan
beviset.
Matematisk linie.

Fatematisk-fysisk gren lægaer, som. navnet iger, stor vægt på mate
matik og fysik. Geografi, kemi o~ for alle grne oldtidskundskab, arsl
tes efter 2.g. Biologi læses kun i 3.g. Skriftlig eksamen omfatter
1 prøve i dansk, 2 prøver i matematik og 1 i fysik.
Naturfaglig (biologisk) gren har færre timer matematik og fysik og så
til gengæld geografi og biologi med biokemi i både 2. og 3.g. Skrifti
eksamen omfatter 1 prøve i dansk, i urøve i matematik og 2 prøver i h
ologi.

Der gives mulighed for at orrette forsøgsgrene, såsom fransksproglig,
engelsk-matematisk m.fl. Sn betingelse er dog, at forsøgs.grenene ikke
økonomisk bryder de rammer, der er lagt for skolen. Endvidere skel
mindst 16 elever udtrykke ønske om at få onrettet en sådan gren, o? d>
fornødne lærerkræfter skal forefindes på skolen.
Deltagelse i legemsøvelser/idræt er obligatorisk for alle skolens ele'
Man kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet - for elever, der er fy"
18 år eller har indgået ægteskab, fra eleven selv - fritages helt ell*
delvis for en uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger. Frita
gelse ud over 4 uger kan >un tilstås efter fremlæggelse af lægeattest.

Foreninger og forbund.

FREDERICIA GYMNASIUMS VENNER

Foreningen Fredericia Gymnasiums Venner, som nu har eksisteret
i 21 år, har en trofast forældrekreds bag sigc Medlemmernes kontin

gent (mindst 15 kr. årligt) har i årenes løb sat foreningen i stand
til at virke på mange forskellige områder. Den har kunnet støtte
elever, der har haft akutte økonomiske vanskeligheder; det har været

muligt at hjælpe elever, der skulle deltage i en faglig ekskursion,

men manglede penge til det; der uddeles årligt legater af FGV til
enkelte elever, og endelig påtænker foreningen at give et beløb til

en eller anden form for udsmykning af det nye gymnasium.

Imidlertid er medlemstallet de sidste år gået tilbage, selv om
skolens elevtal er stigende, og vi vil derfor gerne opfordre nye

elever og deres forældre til at melde sig ind i foreningen, Ind

melding kan ske til Lis Poulsen, Odinsvej 27, 7ooo Fredericia.

KFS - Kristeligt Forbund for Studerende og Skoleungdom

"Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbår
ne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men
nave et evigt liv". - Gud elsker også både dig og mig. Det kan
du få mere at vide om i KFS. KFS bygger på_ Bibelen som det ene
ste grundlag for kristen tro, lære og liv - og forbundet arbej
der inden for Folkekirken. Formålet er, at unge studerende kom
mer til personlig tro på Jesus Kristus.
Aktiviteter: Månedlige møder med taler, som giver et oplæg,
hvorefter vi kan stille spørgsmål og tale om emnet. Så drikker
vi kaffe og synger sammen.
Også en gang om måneden holder vi bibeltime. Her går vi ud
fra et stykke i Bibelen, som vi taler om, ligesom vi ved dis
se møder også drøfter aktueile problemer.
Hver dag i spisefrikvarteret holde r vi skoleandagt med .Løn,
andagtsstykke - og selvfølgelig spisep. use.
Desuden arrangeres jævnligt week-ends og lejre i de forskellige områder af landet.

Danmarks

Kommunistiske

Ungdom.

Når man som ny gymnasieelev eller HF'er begynder på F.G.,
bliver der væltet en masse nye tilbud ned over en, om hvad
man skal og hvad man ikke skal, uden at man egentligt bliver
klogere.
Du vil også hurtigt opdage, at mange fag og undervisningsme
toder er håbløst forældede. Samtidig er det svært at få pen
gene til at slå til på grund af de indskrænkede stipendie muligheder. Endvidere foregår der en masse ude omkring, som
det kan være svært bare at sidde overhørig. I CHILE myrdes
patrioter, i VIETNAM er der et mægtigt genopbygningsarbejde
efter sejren over imperialismen, og i EUROPA må alle kræf ter sættes ind på at sikre fred og sikkerhed for at få NATO
afskaffet og Danmarkud af EF. For at alt dette kan ændres
må du også gøre DIN INDSATS: Bliv medlem af DKU, Danmarks
Kommunistiske Ungdom,
DKU er stedet, hvor de smukke ord forvandles til aktiv hand
ling. Mange viger tilbage fra at blive medlem, fordi de ikke
synes, de ved nok om f.eks.: marxisme - leninisme, prole tarisk internationalisme. Men ingen er jo født DKU1er, og all
der anerkender DKU's love, politik og organisatoriske princip
per kan blive medlem.

&

Din kontaktmand på F . G . er Karsten 2p.
Kontaktadressa er Jyllandsgade 55» 7000 Fredericia.

D.G.S.

- L.A.K.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er den snart 14
år gamle studieorganisation for landets godt 41ooo gymnasie
elever. DGS har til formål at varetage gymnasieelevernes
interesser, og det medfører et arbejde på en lang række
områder, hvor vi som gymnasieelever kan fremvise fælles
interesser.
Således arbejder DGS gennem sin repræsentation i Rådet
for Uddannelsesstøtten for en bedre støtte til gymnasie
eleverne; desuden arbejdes der for en forbedring af kollegie
forhold, for indførelse af en ordentlig studievejledning
i gymnasiet, for større økonomiske tilskud til elevråde
ne m.m. DGS giver også gratis social, juridisk og uddannel
sesmæssig bistand til det enkelte medlem.
DGS arbejder altså både for den enkelte elev og for elev
rådene .
DGS repræsenterer gymnasieeleverne over for Undervis
ningsministeriet, Socialministeriet, Statens .uddannelses
støtte og andre offentlige instanser og er repræsente
ret i en række ministerielle råd og udvalg, der har at gø
re med gymnasieuddannelsen og gymnasieelevernes forhold.
Hvem bestemmer i DGS ?
DGS er en demokratisk organisation, hvor medlemsgymna
sierne fastlægger politikken, vælger bestyrelse m.m. DGS's
øverste myndighed er det årlige landsmøde, som består af
valgte delegerede fra landets gymnasier. Landsmødet fastlæg
ger DGS1 s arbejds- og principprogram, vælger den 11 mand
store bestyrelse, som leder arbejdet i det daglige, og ned
sætter 5 forskellige udvalg til at beskæftige sig med de
forskellige arbejdsområder.
Mellem landsmøderne er der 3 repræsentantskabsmøder, som
er den øverste myndighed mellem de årlige landsmøder og
består af en delegeret fra hvert medlemsgymnasium. Repræ
sentantskabsmøderne fastlægger DGS's øjeblikkelige opgaver
og vedtager en arbejdsplan for de næste par måneder. Repræ
sentantskabet kontrollerer også om bestyrelsen har rettet
sig efter de retningslinjer, som landsmødet har vedtaget.

Hvis du er interesseret i at høre mere om DGS kan du hen
vende dig til DGS1 s kontaktgruppe her på skolen. Gruppen
administrerer DGS's lokale arbejde på gymnasiet; Henvendelse
kan ske hos følgende :

Søren 2u, Lene 2b, Peter 3z, Helga 2a, Bjarne 2c

2?

D.N.H.L.A.

står for Dansk National -og Højreliberal

Aktionsgruppe o Organisationen, der blev grundlagt på
F.G, d.

IO/9 1975, har primært som formål at styrke

danskernes nationalfølelse, og at modvirke de venstre
orienterede tendenser der findes hos det danske folk.

Af mærkesager kan bl.a. nævnes:

1) Fuld ligestilling af Grønland og Færøerne med
syddanske amter.

2) Styrkelse af det danske forsvar.

3) Det danske sokkelområde i Vesterhavet afgrænset
ved ligeafstandsprincippet.

4) Danmarks snarligste udtræden af E.F.
5) Nej til atomkraft,

(anses for urentabelt)

6) Bevidstgørelse af sydslesvigerne om deres danske
tilhørsforhold.

Ethvert ønske om indmeldelse i D.N.H.L.A. bedes rettet
til forretningsfører Carsten Sohl 2.U eller landsformand

Heinz Jacobsen 2.X.

Vær med til aktivt at kæmpe for

støt og eller virk i D.N.H.L.A.

Danmarks sag,

Slesvig-Ligaen,

er en organisation, der arbejder for

ad åre ved folkeretslig vej, at genforene Sydslesvig

med Danmark.

Som alle burde vide,

er det den dag i dag danskere,

der bor i Sydslesvig. Den eneste forskel,der er på
rigsdanskere og sydslesvigere er sproget. Både kultur-

relt,

etnisk,

socialt og historisk er de stadig danskere.

Formålet er altså ganske enkelt, at opklare de tysksinde

de sydslesvigere om deres rette tilhørsforhold,

og deref

ter at arbejde for en hurtig genforening.

Denne store opgave kan ikke klares i Sydslesvig alene,

men skal for at give resultat, følges op med en moralsk

og økonomisk støtte fra rigsdanskerne.

Derfor: Meld dig ind i Slesvig Ligaen ved henvendelse

til:

Heinz Jacobsen 2X, eller direkte til
S.L. H.C. Ørstedsvej 57

30.

I879 København V.

ELEVRÅDENE.
Vi har 2 elevråd her på skolen;

et HF-elevråd og et gym-

nasieelevråd,med hver 7 medlemmer.

Elevrådets opgave er at varetage elevernes undervisnings

mæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske

interesser.

De fleste sager,som elevrådet får til behandling, afgø
res på fællesmøder.

nes

die,

Blandt elevrådets virkefelter kan næv

: arrangement af fællestimer,

skolebal og skolekome

organisationsrepræsentation samt almindelig informa

tion om tilsendt materiale.

I de fleste af disse punkter

falder vi altså ind som naturligt mellemled for skole og

elever; ved vore reprasentationer i skolens forskellige
udvalg har vi altså ligeledes check med , hvordan nogle
af skolens vigtigste organer,(skolenævnet,

samarbejds

udvalget m.m.), arbejder, uden at der tages beslutninger
over hovedet på os

Vores lokale ligger i D-fløjen,

(ved musiklokalet).

Dette lokale deler vi med skolebladet Forum,

og den der

ved opståede pladsmangel bevirker at der normalt er tem

melig rodet derinde. Du er dog altid velkommen i elev—
rådsrummet,(det er jo også dit j). Der kan du finde ak
tuelt materiale på opslagstavlen og på hylderne.

Vi har ingen fast træffetid, men hvis du har nogle pro
blemer eller ønsker oplysning angående emner,

der ind under vort virkefelt,

som fal

er du naturligvis velkom

men til at rådspørge dig hos en af elevrådsmedlemmerne.

t. Lev tråden &

HEINZ

SOHL

ABEL

LENE

KAARE

SØREN

STEEN

HF:

£VA______ SIZE___ dEZLE___ QA

Om mandagen i spisefrikvarteret holder vi fællesmøde,
hvor vi

drøfter de ting der er kommet os i hænde i u-

gens løb. Her er man naturligvis også velkommen til

at møde op og give sin mening til kende. Vi holder
desuden jævnligt aftenmøder, når dette skønnes nødven
digt.

De nye elever vil ret hurtigt stifte bekendt

skab med os. Første skoledag viser vi jer rundt på sko
len.

(Det vil være fornuftigt at medbringe denne bog,

da I nok vil få brug for den i begyndelsen). Vi reg
ner dog med, at vi ret hurtigt efter sommerferien vil

holde et orienterende møde, hvor vi vil fortælle om
vores arbejde.

HF-elevrådet er tilsluttet LAK. Det er HF-ernes "fag
forening",

som i givet fald hjælper sine medlemmer i

situationer, hvor der opstår problemer de ikke selv
kan klare. Gymnasieelevrådet er,

trods afstemning i

skolerådet 75-76, ik.ce medlem af nogen elevorganisa

tion.

ELEVFORENINGEN SERMo„

Hej 1.giere, Vi vil gerne have lov til at byde jer velkom
men til skolen og dermed også til Sermo. Vi er, som over skriften allerede har fortalt, jer, en elevforening, der em
og alene tager vare på jeres interesser« Vi arrangerer bus ture til Tyskland hvor man kan købe chokolade med hjem til
sine forældre.
Hvis der er tilslutning vil v.i også arrangerer koncertture
til f, eks. Vejle og Odense. Men sidst og ikke mindst arran
erer vi en hel række ting- på skolen, sa som konkurrencer,
fester og filmaftener.Vi kan oplyse at i årets begyndelse
kan du købe et Sermo - kort« Dette giver billigere adgang
til alle vores fester og kan købes.for 5 kr.
Som før nævnt arrangerer vi en hel række ting, men vi er
altid åbne for ideer, så hvis du har en god ide til et ar
rangement el. lign, kan du blot smide det i vores røde Sermo - kasse, så skal vi nok gøre vores. Alle vores meddelser
til jer kan i finde på vores opslagstavle for enden af kan
tinen«
Til sidst men vigtigst• Sermo er en instans der er valgt af
skolens egne elever. Det betyder at der en gang om året er
Sermo - valg. Og hvis du kunne have lyst til at opstille er
bestyrelse har du også mulighed for at komme til at sidde 1
Sermo - bestyrelse.
God fornøjelse og på gensyn.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

räum

er gymnasiets skoleblad, der ikke tager noget politisk

standpunkt. Alle elever har mulighed for at ytre sig gennem dette

organ,

og i årets løb har vi haft mange gode indlæg mellem redak-

lens egne.

Desuden indeholder Forum referater og billeder fra ak-

.teter og begivenheder på skolen,

rubrikken "Oh cand mag" med et

.e udsnit af vore respektive læreres mangfoldige fjollede bemærk-

;er,

samt aktuelt stof fra "Uofficielle Synspunkter". Tegninger,

;e og småhistorier er naturligvis meget velkomne. Alle indlæg bedes

c i Forums BLÅ KASSE,

som står i fællesarealet,

påført navn og klas

samt det mærke, man eventuelt ønsker indlægget underskrevet med.
Ladets økonomi er baseret på annonceindtægter og på salg af bladet,

koster en krone.

L er meget interesserede

at udvide redaktionen med nye medlemmer!

•••••••••••••••••••••••••••••••

SKOLENÆVNET

Skolenævnets medlemmer

1975-76.

Amtsrådsmedlem Svend Christensen, Fru Jyttesvej 5

tlf.

6000 Kolding,

(05) 52 77 9^•

Amtsrådsmedlem Egon Nyegaard, Stationsvej 27,
Pjedsted,

7000 Fredericia,

tlf.

Amtsrådsmedlem Peer Skov Thulesen,

8764 Åle,

tlf.

(05) 95 41 88»
Lillebjerre,

(05) 64 74 11.

Fru Inge Eriksen, Strevelinsvej 83, Erritsø,
7000 Fredericia,

tlf.

(05) 95 20 03-

Fru Karen Mai, Bakkehuset, Fædriftvej, Hvidbjerg,
7080 Børkop,

tlf.

(05) 95 72 48.

EKSKUR?TONER.

Lørdag den ll/lo 75

4en 12-13/3

lr med ELA på en kvartargeologisk ekskursion
til Egtved-området. Ruten var i store træk
Fredericia - Vejle /-dalen - Randbøl - Egtve
Vork bakker og tilbage til Fredericia.

Ib med ELA på ekskursion til Sønderborg. Fre
gen bød dog på en tur til Vadehavs-området(
med BE deltog i denne del af ekskursionen) C
lørdagen arbejdede eleverne med Sønderborgs
grafi.

S§aen 26 - 27/5

Lørdag den 5/A lørdag den lo/4

1c med ELA på ekskursion til Als. Om fredage
kørte vi rundt på Als (bla. Nordborg) Om lør
dagen arbejdede eleverne med Sønderborgs geo
grafi.

2y og 2u med TR op ELA på historisk geografi
ekskursion til London. Turens formål var at
dere de emner som klasserne havde beskæftige
sig med i timerne forud for ekskursionen. Tu
forløb Planmæssigt.

LCroON, 10-10-75 til 17-10-75, 3nb.

Som led i engelskundervisningen tilbragte vi i efteråret en uge
i nondon. uren foregik med tog og båd fra Esbjerg. Af den prune
blev den reelle tid i London nedskåret til ca. 4 dage.Vi nåede
dog at få et varieret indtryk af storbyen. Vi oplevede det bro
gede liv ved retticoat Lane og Speaker’s Corner. Kendte steder
som St. Kaul's Cathedral, käme Tussaud, National Gallery og Tat
Gallery blev besigtiget. /.n eftermiddag besøgte vi en forstadsyj-gesKOle, hvor vi bl.a. fik lov at følge undervisningen i fors
j.ige fag.— m stor, oplevelse var det også at overvære en fbrrvg
de opførelse af Rock operaen ’Jesus Christ .urerstar’.
FN

Ekskursion for 2a med BB. 14/12-22/12 1975«
Ekskursionens mål var London, hvor hovedformålet var at
få et overblik over byens historiske udvikling gennem ca.
2ooo år, dog med særlig vægt på den byplanlægning, der har
fundet sted i 19oo tallet.
Alle elever havde udarbejdet rapporter før afrejsen ud
fra Steen Eiler Rasmussens bog : London, og disse rapporter
dannede grundlag for de daglige gøremål.
Ekskursionsplan.
d. 14/12. Tog til København. Fly til London. Ankomst til
Addison Hotel kl. 19oo.
d. 15/12. Fodtur gennem Cityområdet.
d. 16/12. Tower, East End, Bri. Museum.
d. 17/12. Soho, West End.
d. 18/12. Commonwealth Institute, Kensington Gardens, mu
seumsbesøg (hl. a. Geologisk Museum).
d. 19/12. Welwyn Garden City nord for London. Parlamentet,
d. 2o/12. Naturhistorisk Museum. Eftermiddag fri (fodbold),
d. 21/12. Hjemrejse. Fly til København.
d. 22/12. Ankomst med tog til Fredericia kl. o5ol.
Yderligere blev der i London om aftenen foretaget frivillige
gruppeaktiviteter i form af teaterbesøg, musikoverværelser

af enhver art og pubcrawlings.
Børge Bagger.

EKSKURSION TIL ROM

Fra d.15.-22.dec.1975 var 2b klassikere+nysproglige på ekskursion
til Rom. Inden afrejsen var ruren blevet forberedt ved,at eleverne
i grupper havde arbejdet med en række opgaver om især antikkens og
barokkens Rom. Turens formål var derfor primært historisk,men der
blev dog også gjort opmærksom på sociale og politiske problemer i
nutidens Rom. Programmet var meget stramt, men det lykkedes at gen?
nemføre udflugterne stort set efter planerne, bl. a. takket være en
udmærket fysisk kondition hos eleverne.Turen blev forberedt af Lis
Poulsen og Peter Gemal’, mens selve rejsen lededes af Bodil Gemal
og Peter Gemal.

3. ff: Ekskursion til Cherbourg.
I oktober rejste 3.ff til Cherbourg i Normandiet. Vi
blev her indlogeret på kostafdelingen på "lycée Jean-Francois
Millet, hvor vi i 14- dage skulle opleve fransk skolegang og
-liv. I de timer, vi fulgte på skolen, havde vi rig lejlighed
til at studere franske skoleforhold, hvor især forskellene
sprang i øjnene (i visse fag stærkt lærerstyret undervisning,
rel. store klassekvotienter, skolegang om lørdagen, andre fag)<
Ligeledes var reglementet for kosteleverne og ikke mindst ma
den en oplevelse.
Yderligere havde skolen for os arrangeret diverse virk
somhedsbesøg (Cherbourgs flådehavn (atomubåde), telefoncentralfabrik, atomstation, tekniske skoler), ligesom der var arran
geret en officiel modtagelse med byens borgmester og udskænk
ning af champagne på rådhuset. Vi havde en vellykket udflugt
til Bayeux (les tapisseries, domkirken) og landgangskysterne
med talrige minder fra invasionen i 1944.
Vi blev modtaget meget venligt og hjerteligt af de fran
ske elever og lærere, og i vzeek-end’en var vi alle gæster i
et fransk hjem, hvad der vel for de fleste var den største op
levelse. Den nare kontakt med vore franske venner gav i det
hele taget et stort udbytte i form af en stærkt udvidet sprog
beherskelse og et vist indblik i fransk livsform.
På selve rejsen blev der ydermere lejlighed til en dags
ophold i Paris.

AOA/HP

4©

3a: i ugen 15-22 december 1975 var 12 ikke-fransksproglige elever samt undertegnede lærer i Rom.
Formålet med turen var at undersøge monumenter fra
oldtiden, renæssancen og barokken. Forud for turen
havde eleverne udarbejdet mindre opgaver om de ting,
vi skulle se.
Selvom turen omfattede de traditionelle turistmål bl. a. et besøg i havnebyen Ostia - var den alligevel
vellykket. Ikke mindst fordi vi ikke var mere end en
halv klasse og næsten var nødsaget til at være sam
men fra morgen til aften.
Turen var derfor også et studium i sociale samværs
former.
TR

12/5 1976

Under ledelse af adj. Bangsgaard Laursen deltog ca. 5o elever i en
teatertur til Odense Teater, hvor vi var inviteret til at overvære

skuespillerelevernes ekssmensforestilling. Teatrets elever opførte
Ulla Ryums første skuespil, og bagefter diskuterede vi forestillinge
med dem.

Legater
1.

Hans og Vilhelm Møllers legat, 2 å 45o kr.
Poul Bertelsen, 3y
Susanne Ankerstjerne,3z

2.

Rektor I.M. Sechers legat, 2oo kr.
Helle Lundberg, 3b

3.

Gamle Latinskoleelevers jubilæumslegat, 4oo kr.
Karen Andersen, 3z

4.

Fredericia Gymnasiums jubilæumslegat, 2oo kr.
Per Sørensen, 3u

5.

Pontoppidans legat, loo kr.
Jørgen Nielsen, Ju

6.

Justitsråd Bruuns legat, loo kr.
Steen Andersen, 2 HF

7.

I.M. Eibeschütz og Hustrus legat, 2oo kr.
Inge Gotfred-Rasmussen, 2 HF

8.

Grev Moltkes legat, 125 kr. halvårligt.
Hans Henrik Knudsen, 3y
Filip Meyer, 3z
Hasse Herlevsen, ly

9.

Fredericia Gymnasiums Venner, A ä loo kr.
Maja Petersen, Ja
Anne Gerdes, 3y
Filip Meyer. 3z
Michael Jørsal, 2 HF

lo.

Rektor J.A. Kristensens mindelegat, bøger,
suppleret af FGV med 5o kr.
Karsten Schwennesen, 2 HF
Morten Mikkelsen, 3x

11.

Frihedskæmperne Hans Eeg og Iver Lassens mindelegat, bøg«
suppleret af FGV med 5o kr.
(Efter indstilling fra Sermo og lærerrådet)
Steen Ladegaard Andersen, 3c
Peter Bennedsen,3a

12.

Sparekassens studielån, lo.ooo kr.
Finn Madsen, Ju

13.

Dansk Arbejde, bøger
Anette Jørgensen, 3b
Else Nielsen,2 HF

14.

En studenterhue
Per Härlung, 3b

M2

AMEX

1?7

Studentereksamen bl ny best Act nf
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ri evør :

DEN SPROGLIGE LINIE

Nysprogl

Pnfor Carl Faunrckov Bonnodsm
Lis Di tlox son
Mona Kjær Ditlevsnn
Stig Moberg lian jon
Vine Motto Henriksen
Vibeko Edel Jonsen
Henny Josson
Vibeke Jorgenson
Wi nn i e Li ndho 1111
Ejner Mnnkohro
Pen i o 01 son
Maja Peterson
Bente Rasmussen
Lene Vssing

Fransksprog!i go:
Birgitte Lund Christensen
Por F. V. Hasle Harlung
Lorents Larsen
Marianne Larsen
Dorte Kring Mortensen
Agnethe Fine Nielsen
Maj-Bri t t Tango Pedersen
Jan S trobæk
Ho 1 ene Trap

K1 a ssi sksprog1 i go:

'lari anno Fr > seh Andersen
Mort on Gordo?
Anne-Liso Henneberg
Dorrit Li in Jensen
Eva Brandt Jørgensen
Jane Jørgensen
Tone Adelheid Jørgensen
Sten Tiengaard
Helle Meyer Lundberg
Anette Koch Nielson
Karen WulPf

Anette Elisabeth Jørgensen
T.ise Kinch Olesen

73

c)
Nysorogi j ge :

Fransksprog!i go:

.Tospor Tombol t Andersen
Jørgen Skytte Andersen
Stoen Ladegaard Andersen
Elisabeth Bach
Helene Halbe
Bri t Hansen
Finn Jensen
Berith Findstrup Madsen
Karen Vestergaard Madsen
Niels Rasmus Nielsen
Mari anno Si ttrup Nørgaard
Jette Herdis Pedersen
Peter Holst Stjernholm
Jan Sonder

2)

Berit Frederiksen
Inger Gertrud Kristensen
Jutta Trene Larsen
John Tom Olesen

Klassisksproglige:

Henning Mygind Bertelsen
Fa Susanne Pehrson
Lars Poulsen

DFN MATFMATTSKF TTNIF

Naturf aglige:

Fysiske:

Carsten Skøde Billund
Nina Billund
Ru th De1eura n
Pernille Westenbeck Flensborg
Jette Honor/'
Brik Sondergaard Jensen
Per Fauerskov Jensen
Anne Mette T.und Koed
John Mikkelsen
Morten Mikkelsen
Charlotte Bailøgaard Poulsen

Ove Christensen
Steen Kölling Rydemark
Per Holleufer
Poul l.yndby
Jens Frik Pedersen
Mikael Neumann Poulsen
Marie Tarsen Storndorff

44

y)
Naturfagl ige :
Anno Gerdes
Johnny René Brahe Jørgensen
Hans Henrik Højer Knudsen
Thomas Serritzlev Nielsen

z)
Naturfag!ige:
Karen Frvdendal Andersen
Susanne Ankerstjerne
Tars Feldthaus
Aase Jensen
Erling Børge Jensen
Birgitte Kristensen
Jan Friis Petersen

u)
i\a Lurfagnge :

Inga tiousted Hoim
Birgitte Østerby Laaegaard
Birte Katoorg Mausen
Axei Kuiind Pedersen
Ulla Gladbo Salmonsen
Bent Sørensen

Pys i ske:

Annette Abeli
Jan Fmi 1 Andersen
Klaus Behrndt Andersen
Poul René Bertelsen
Jytte Tundbak Christensen
Vibeke Hansen
Bjarne Jeppesen
Bent T arsen
Ulf Lodsen
Helle Mogensen
Inge Møl ler
Peter Nielsen
Claus Kim Høgdal 1 Pedersen
Eva Niki Ezra Petersen
Anne Filskov Schmidt
Mads Sever-Hansen
Dorthe Ravn Thomsen

Fysiske:
Stig Børker Danielsen
Kurt Edeihard Eriksen
Jes Frederiksen
Gorm Agger Hansen
Poul Brockdorff Hoim
Sug Hoim
Finn Ør ting Jensen
Betty Karbo
Anne Schaumann madsen
Filip Engelhardt Mever
Rem Nielsen
Flemming Svendsen Nielsen
John Panduro
Johnny Tinde Pedersen
Jørgen Stouenberg

Fysiske:

Henrik østervemb Blok
Tb Dahl Carlsen
Daniel Hentschel
St. eener Ok sb je rm Jensen
Finn Madsen
Per Madsen
Hans Christian Nielsen
Jørgen Wichmann Nielsen
Tb Nikolaj sen
Jørgen Rasmussen
Carl. Henning cohl
Per Olav Aandstad Sørensen

H5

HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN

HF-eksamen blev bestået af 51

2.

HF p

Bente Andersen
John Andreasen
Erik Bertelsen
Lene Dorvin
Holger Egekvist
Inge Gotfred-Rasmussen
Lis Marie Hansen
Ulla Ærbo Hansen
Steen Kjær Hybel
Christian Jensen
Winnie Hiltmar Jensen
Mads Bo Jørgensen
Micael Bay Jorsel
Susanne Laursen
Lise Lotte Lund
Anette Drum Nielsen
Birte Høxbro Nielsen
Else Nielsen
Lene Omann Nielsen
Marianne Rochler
Jytte Rom
Per Stampe
Jens Bo Sørensen
Sonja Vandsøe
Tonny Wraa
Birger Ostergaard

elever:

2. HF q
Steen Andersen
Ulla Hildebrandt Andersen
Anne-Kirstine Geertsen
Tage Gissel
Randi Nørskov Hansen
Ulla Hansen
Else-Marie Jensen
Finn Jan Jensen
Sinnet Bunde Jørgensen
Jette Lange
Bjarne Helge Larsen
Lars~Bo Folier Larsen
Anne Ekmann Ludvigsen
Lone Hedegaard Nielsen
Karen Basse Pedersen
Keld Rymer Rasmussen
Sven Erik Lind Rasmussen
Ulla Vestergaard Rasmussen
Karsten Scnwenneser.
Lene Skamris
Jens Kristian Steensen
Hans Christian Sørensen
Erling Thomsen
Keld Wind
Finn Osteroro

Personaleoplysninger.

I forårssemesteret har undervisningen været fordelt som føl

ger (idet bogstavsbetegnels rne henviser til lærerne jfr.

s

20) .

ABA

bio 2xzN, 3zuN,

AN

gymn Ibyz,

leu, 2ax, 2bz,
ly, 3b,

Iq, 2PQR.

AOA

fransk Ib,

ELA

geo Ib, 1c, 2xF,
samf lp, Iq, Ir.

BA

bio 2yuN,
geo 3xyN.

LBA

rel 2b, 2y,
hist Ir.

OA

dansk Iz, 2y, 3n.
fransk 2x , 2z, 3z.
mat Ix, 2zF,

fysik 3xyN,
mat 2yuN.

BB

hist 2a, lp.
geo la, 2xzN,

BP

dansk Ib, 3b,
tysk 3a, Iq.
fransk 1c,
dansk la.

mat 2a, 2xzN,
mat la,

hist 1c,

AD

gymn lax,

3z, 3u, 2p,

2q, 2r.

2PQR.

2yuF,

3zuN,

2yuF,

1c, 2b,

ly, 3xyF.

2z, 3x,

Ibyz,

leu, 2ax,

dansk Ix, ly,
enge 1 sk 3b.

F

engelsk lp, IPQ.
græsk 2abK.
old 2b, ly, Iz, 2y

3z,

Iq, 2r.

2bz, 2yu.

Ir.

2z, 2u,

BG

dansk 2a, 3x.
1 atin la, Ib, 1c.
old la, Ib, 1c.

PG

dansk 3a, 2x, 2z.
latin 2a, 2abK.

2b,

2PQR.

UH

tysk Ib,

He

gymn Ibyz, 3au, 2yu, 3xz,
samf 2PQR.

EJ

formn 2a, 2b,

1c,

Iq.

Iq.

ly, 2x,

fysik 2yuF.
kemi 2x , 2y,

lp,

lu, 2y, 3u.

FN

DF

3x,

3b,

lp.

Iz,

BC

AC

Ir.

3zuF.

3zuF(

KC

Ib,

2zF,

Ir.

2z, 3a,

A

Bj

3y» 3abF.

2yuN,

3xyN,lp,

HA

lp, Iqr.

3xz,

2x,

3b.

2yu,

lp,

Iqr.

2z, 3ax, 3by, 3zu, lp,

Ir, 2QR

R

hist la, 1z,

Jø

hist lb, lx, 2y, 2p.
rei 2a, 2x, 2u, 3y.
old 2a, lx, 2x, 2u.

Jo

mus ly, 2yu.

Krs

dansk lu, 2u,
tysk Ixy, Ir.

lu.

3y.

3z, 2q,

DL

dansk 2b,

KL

kemi

WM

mat lz, 3xyN,
fysik 2xzN.

Ma

mat 1 u, Ir.
fysik lx, 2yuN.

JM

hist 2b, 3b, 3y.
old 2z.
engel sk 1z, IR.

EN

musik la,

r

bio 3a» 3b,
gymn 3by.

3xyF,

Pt

engelsk lb,
gymn 2PQR.

2b,

HP

tysk la, 3abF, lp, 2P.
fransk 2b, 2POR.

EP

engelsk 1c,

LP

tysk 2a, 2QR.
latin 2b.
old 1u.

lx,

2r.

1 u.

1z,

ly,

3zuN.

2yu, 2az, 3ax.

2b,

lu,

lb,

3zuF.

2PR.

Ixy,

lu,

Ipr.

KP

fysik ly,

TR

musik lx, lz, 3by, 3zu,
hist 3a, 2y, 3u, 2q.

Ry

fysik lz, 2xF,

Sd

engelsk la, 2a, 3a«

Sch

engel sk 2PQ.
fransk la, 2a, 3a, 2u,

HS

mat. 2xF, lp,

JS

dansk le, 1q, 2p.
fransk lx, 3x.

RT

gymn 1ax,

Øs

psy 2PQR.
engelsk 2pqr.

lu, 2zF,

1PQR.

3xyF,

1qr,

lq, 2PR

3zuN.

1PQR.

2PQR.

Ibyz, 2ax,

2bz,

3au, 3by,

SKOLENS ELEVER

ELEV- OG KLASSEOPLYSNINGER
PR.

1.

september 1975-

Klassetrin

Anta!
kl asser Elevantal

pr. klassetrin

1 HF

3

77

2 HF

3

72

C

1 k?

Total

1HF-2HF

s

3

65

1 m

k

88

7

153

1

Total

1S

Gren ti”in

Antal
gren
hold

Elevantal

pr.

2 sN

2

45

2 sK

2

8

2 mF

3
2

52

9

1 41

2

26

2 mN
Total

2S

3 sN

36

3 sF

1

21

3 mF

2

48

3 mN

2

34

7

129

Total

3g

Sko len i alt:

grentrin

572 elever.

Skolens dagbog.
30/I0 Fællestime: Mogens Dalsgård,pianist.

27/2 2fællestimer om elevorganisationerne.
6/2 Fællestime : Om adgangsbegrænsningen.

8/3 Fællestime: Poul Hartling om Kina—rejse,
5/3 Skolebal

2/1* Skolekomedie: Melodien der blev væk.

*

k

