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OM FORMÅL
Man drøfter ofte, hvilket formål vores undervis
ning skal have. Jeg vil hellere vende spørgsmålet 
om: "Hvad forlanger du af os?"

Jeg ser nemlig et væsentligt formål i dette at 
hjælpe dig til at kende den verden og det samfund, 
du skal fungere i og de mennesker, du skal funge
re sammen med.

Derfor tilbyder vi undervisning i en række fag, 
der hver for sig består af en række emner.

Nogle af disse emner kan måske danne grundlaget 
for et videre studium, der peger hen mod din kom
mende erhvervsuddannelse.

Vi kalder disse emner for de kompetencegivende.

Andre emner er egnede til at give dig en baggrund 
for den forståelse af det at være til, —at åbne 
vinduer ud mod verden.

Vi kalder disse emner for de almendannende.

Begge formål er vigtige, og det er umuligt at træk
ke et skarpt skel mellem de to typer af emner.

Det er ikke tilfældigt, hvilke fag og hvilke emner 
vi kan arbejde med. Det er bestemt af de gældende 
læseplaner. Men da vi ikke på langt nær kan nå det 
hele, er der store muligheder. Og det er ikke mindst 
dig, der skal vælge.

Rektor.
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Om undervisningen i de enkelte fag:

Vi synes, at der skal stå noget i årsskriftet 
om den daglige undervisning. Vi har derfor bedt 
nogle faggrupper om at lave en kort beskrivel
se af de undervisningsmetoder, der anvendes, 
set i forhold til fagets indhold og bestemmel
ser.

Disse beskrivelser kunne tillige danne udgangs
punkt for den drøftelse af pædagogiske holdning
er, som lærerrådet så ofte har taget fat på, men 
aldrig ført igennem for alvor.

Kemiundervisningen i gymnasiet:

Faget kemi er i gymnasiet et lille fag ud fra 
det tildelte antal undervisningstimer: 2 timer 
pr. uge i l.g for de matematiske klasser, 3 ti
mer pr. uge i 2.g for den matematisk/fysiske og 
den naturfaglige gren og 1 time pr. uge i 2.g 
for den samfundsfaglige gren. Undervisningen af
sluttes efter 2.g.

Set ud fra de resultater, de lovgivende myndig
heder forventer af undervisningen, er kemi imid
lertid ikke noget lille fag. Det hedder i be
skrivelsen af formålet med kemiundervisningen 
bl.a.: "Eleverne skal opnå kendskab til de ke
miske arbejdsmetoder, fænomener og love samt ha
ve indtryk af kemiens anvendelse og samfundsmæs
sige betydning". Der er således nok af spænden
de problemer at tage fat på, selvom tidsfaktoren 
og de store elevhold er hæmmende begrænsninger.

Vi lever idag -på godt og ondt- i et teknisk 
højt udviklet samfund, og det er et ønske hos 
mange, om ikke at videreudvikle samfundet i tek
nisk henseende, så dog at få et indblik i de pro
cesser, der foregår, for på den måde bedre at 
blive istand til at kunne gennemskue eller accep
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tere teknokraternes udsagn angående denne eller 
hin kemiske proces' skadelige/ikke-skadelige 
virkninger. I denne forbindelse kan f.eks. pro
blemet forurening nævnes. Det er således en af 
kemiens opgaver at give en vis indsigt i nogle 
af samfundets mere tekniske sider.

Kemien er et eksperimentelt fag, hvorfor vi na
turligvis søger at drage så mange eksperimenter 
som muligt ind i undervisningen. Den eksperimen
telle del fordeler sig på to områder:
1 ) laboratorieøvelser, hvor alle elever er i la
boratoriet for at udføre elevforsøg, og
2 ) demonstrationsforsøg, der foretages af lære
ren og evt. et par elever foran klassen, medens 
resten af eleverne er "passive".
De to arter af eksperimenter adskiller sig ger
ne derved, at medens elevlaboratorieøvelser som 
oftest behandler emner, der er gennemarbejdet 
på klassen, kan demonstrationsforsøgene enten 
illustrere et netop behandlet emne, eller de kan 
danne optakten til en teori, der skal belyses, 
idet man først af forsøget uddrager nogle obser
vationer, som ved den efterfølgende teoribehand
ling "falder på plads". Der er selvfølgelig und
tagelser fra denne opdeling. F.eks. indledtes 
kemiundervisningen ved sidste skoleårs begyndel
se for 1.g*ernes vedkommende med nogle ret enkle 
elevforsøg i laboratoriet. De iagttagne resulta
ter blev så senere forklaret, da vi nåede de re
levante steder i lærebogen. Hensigten med disse 
tidlige eleveksperimenter var også at understre
ge kemiens eksperimentelle fundament.

Elevøvelserne lider desværre ofte under, at de 
er begrænset til 45 min., hvilket i praksis vil 
sige 35 min., da det at finde materialerne frem 
også tager tid. Et lille forsøg på at løse det
te problem vil i år blive gjort på den naturfag
lige linjes 2.g (biologilinjen), idet visse eks
perimenter, som har tilknytning både til kemien 
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og biologien, vil blive afholdt i dobbelttimer, 
hvor hvert af de to fag bidrager med en time. 
Et andet praktisk problem er de store elevhold. 
Det er desværre ikke tilladt at dele klasserne 
under laboratorieøvelserne, hvilket igen vil si
ge, at 1 lærer skal vejlede 24-26 elever på én 
gang. Selv den mest omhyggelige tilrettelæggelse 
kan ikke forhindre, at adskillige elever på én 
gang kræver råd og vink, og at nogle derfor bli
ver henvist til at måtte vente i kortere eller 
længere tid.

Af lidt større kemiske "projekter" kan nævnes 
de områder af kemien, der blev gjort til gen
stand for en nærmere analyse under gymnasiets 
studieuge i okt. 1976. Eksempelvis blev flg. em
ner behandlet teoretisk og eksperimentelt af 
forskellige grupper: Rensningsanlægget i Isenvad, 
forurening af vandløb - specielt med henblik på 
okkerforureningen fra brunkulslejerne, landbrug 
og kemikalier, fødevarers kemi samt forskellige 
måder at identificere ukendte stoffer på. Alle 
emner indeholdt selvfølgelig en del teori, og 
flere af dem havde store eksperimentelle indslag 
og "studier i marken".

Såvel disse større projekter som elevøvelser i 
laboratoriet i almindelighed har ofte den stør
ste interesse, og et ofte udtalt elevønske er 
flere timer i laboratoriet. Vi forsøger derfor 
at henlægge så mange af timerne, som det er prak
tisk muligt, til eleveksperimenter, idet det dog 
erkendes, at det er meget vanskeligt inden for 
det tildelte antal timer at give kemiundervis
ningen det eleveksperimentelle indslag, der bur
de være.

Jens Andreas Andersen.
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Noget om undervisningsmetoder indenfor faget tysk:

Jeg vil i det følgende gerne fortælle lidt om, 
hvordan der undervises i faget tysk i gymnasiet 
i dag. Eller rettere mest om hvordan jeg selv 
underviser, og hvilke ting jeg kunne have lyst 
til at ændre på og eksperimentere med, når jeg 
engang får overskud til sådan noget.

For at forstå, hvordan sprogundervisningen i 
gymnasiet former sig, er det nødvendigt at vide, 
at faget er rettet mod to mål, som ikke behøver 
at have så meget med hinanden at gøre. På den 
ene side skal eleverne lære sig sproget, i det
te tilfælde tysk, d.v.s. i et vist omfang kunne 
læse, tale, skrive det. Denne del af faget er 
den mest erhvervsrettede. Ved mange videregående 
uddannelser får man brug for denne viden. Men des
uden har faget et såkaldt almendannende sigte. 
Der kræves, at man bliver bekendt med den tysk
sprogede litteratur, samt kulturelle- og samfunds
mæssige forhold i de tysksprogede lande. Man har 
nok tidligere været tilbøjelig til at sætte sid
ste afdeling (litteraturen) i centrum med den 
skriftlige sprogfærdighed, som bliver prøvet spe
cielt ved skriftlig eksamen, og som derfor altid 
har fået stor vægt i undervisningen. Den mundt
lige sprogfærdighed bliver i dag prioriteret hø
jere end tidligere. Men der er nok stadig nogen 
forskel på, hvad der bruges mest tid på rundt 
omkring på de enkelte skoler og blandt de enkel
te lærere. Min egen holdning er den, at jeg an
ser den praktiske sprogindlæring for overordent
lig vigtig. Men at undervisningen ville blive 
dræbende kedsommelig, hvis man gjorde den til 
ren sprogtræning uden det litterære indhold.

De to sigter bevirker imidlertid, at den daglige 
undervisning normalt er delt op i to. Timerne 
falder i en sproglig og en mere litterær afde
ling. Den klassiske sprogtime starter med gram
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matiske øvelser og slutter med en tekstgennem
gang. I sin værste form bliver timer en stiv me
kanisme, bestående af ca. 15 minutters gramma
tik og stiløvelse, derefter oplæsning plus over
sættelse af en tekst, og endelig en samtale på 
tysk om teksten. Det sidste bliver der på denne 
måde for lidt tid til. Især efter at timernes 
længde er kortet ned.

Det stive, rutineprægede forløb prøver jeg så 
vidt muligt at undgå. Mit mål er, at en time 
skal kunne forløbe på mange forskellige måder, 
at undervisningen skal være så varieret som mu
ligt. Men jeg har indtil videre ikke afskaffet 
det grammatiske kvarter som en rygrad i undervis
ningen, (derfor kan man godt springe over det nu 
og da) fordi jeg mener, vi ikke kan undvære en 
systematisk grammatisk gennemgang i løbet af gym
nasiet. Teksten derimod kan gribes an på forskel
lig måde. Man kan satse enten kun på oplæsning 
eller kun på oversættelse, eller kun på samtale 
på tysk omkring teksten. Sidste fremgangsmåde 
bruger jeg især meget i 3.g, hvor den mundtlige 
udtryksevne efterhånden er høj, og hvor man også 
kan foretage en mere omfattende tolkning af tek
sterne på fremmedsproget. Det er faktisk ret kræ
vende, og vi forventer ikke så højt et niveau 
som i danskundervisningen. På den anden side har 
vi en fordel overfor modersmålet i, at vi læser 
teksterne langsomt og faktisk kommer til bunds 
i enkeltheder selv i store værker.

Den daglige rutine kan desuden afbrydes med an
dre midler. Man kan benytte de audiovisuelle 
hjælpemidler, sproglaboratorium, båndafspilning, 
film m.m. Undervisningen kan løses op i gruppe
arbejde, specielt når en tekstfortolkning skal 
diskuteres og eleverne skal have lejlighed til 
at tage udførlige noter. Ellers anser jeg ikke 
gruppearbejde for særlig anvendelig i sprogun
dervisning. Eleverne kan have fri diskussionsti
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mer, hvor de tager et eller andet aktuelt emne 
op. Man kan lave dialogsituationer eller drama
tiseringer på baggrund af en tekst. De sidste 
metoder stimulerer alle elevernes mundtlige 
sprogfærdighed, som er og bliver den vanskelig
ste at udvikle. Det der gavner talefærdigheden 
allermest og samtidig gør eleverne mest interes
serede i faget er uden tvivl et ophold i Tysk
land også selvom det kun er af kort varighed, 
men vel at mærke ikke en sight-seeing tur, men 
en rejse, der satser på kontakt med helst jævn
aldrende tyskere. Her tvinges eleverne til at 
bruge sproget og oplever glæden ved at kunne 
bruge det allerede lærte til noget praktisk. Jeg 
ville ønske, at alle klasser fik mulighed for 
sådan et ophold, specielt i Tyskland, som er så 
nemt at nå til, men i øjeblikket er situationen 
den, at ministeriet tilsyneladende gør alt for 
at spænde ben for sådanne ture.

Det er blandt sproglærere, i hvert fald tysklæ
rere, en fastlåst kendsgerning, at den bedste 
indlæring finder sted, når undervisningen spre
des ud over et langt tidsrum. D.v.s. hellere den 
daglige lille dosis i tre år end et mere sammen
presset forløb over kortere tid, hellere en time 
hveranden dag end tre timer på en dag. Sådanne 
større blokke ønskes af andre fag, og der ekspe
rimenteres i øjeblikket med nedbrydning af det 
traditionelle skema. Jeg kunne faktisk godt fore-' 
stille mig, at større tidsenheder kunne være en 
god ting også for sprogundervisningen, altså at 
man f.eks. kun havde 2 fag a 3 timer pr. dag. 
Men det ville tvinge os til at lægge undervis
ningen om. Jeg tror, man ville kunne få tid til 
at samarbejde den sprogligt-grammatiske og den 
tekstorienterede undervisning på den måde. Man 
ville kunne nå større, sammenhængende tekster 
på en dag, og frem for alt ville eleverne i et 
længere tidsrum være tvunget til at lytte til, 
tale og læse det samme sprog, i modsætning til i 
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dag, hvor man styrter fra 45 min' s tysk til 
45 min's engelsk og evt. videre til fransk, 
løvrigt ved jeg, at man på Det nødvendige Se
minarium med held har gennemført et meget kon
centreret undervisningsforløb i engelsk (et 
halvt år) hvor man udelukkende beskæftigede sig 
med dette ene fag overfor de 2^-3 år i den nor
male læreruddannelse.

Jeg vil altså slutte med en forsigtig opbakning 
af en forsøgsundervisning i større blokke. For
sigtig, fordi jeg ved, hvor krævende og vanske
ligt det er for elever såvel som lærere at om
stille sig til helt nye undervisningsformer.

Margrethe Fredsgaard.

Om biologiundervisningen på Ikast gymnasium:

Alle elever i første HF-klasse og i tredie gym
nasieklasse har biologi som fællesfag. Derudover 
har matematisk-naturfaglige gymnasieelever bio
logi i anden g og HF-elever, der har ønsket bio
logi som tilvalgsfag, modtager denne undervis
ning i 3. og 4. semester.

Biologiundervisningens formål er bl.a. at udvik
le elevernes evne til at forstå og anvende bio
logien til løsning af både individuelle og sam
fundsmæssige problemstillinger. Dette opnås ved, 
at sådanne problemstillinger inddrages i under
visningen, og eleverne får til opgave et formu
lere problemerne ved hjælp af biologiske og na
turvidenskabelige metoder, begreber og udtryk. 
Så vidt tiden og de praktiske muligheder tilla
der det, indøves disse metoder og begreber ved 
praktisk arbejde med biologiske materialer i 
laboratoriet eller i felten. Kombinationen af 
praktisk arbejde med boglig-teoretisk indlæring 
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til en sammenhængende helhed (det såkaldte inte
grerede elevforsøg) er meget vigtig og væsentlig 
for at opnå mere end en overfladisk forståelse 
af problemerne. Dette gælder iøvrigt ikke alene 
biologi, men alle de eksperimentelle fag som 
f.eks. fysik, formning og kemi.

Ordene forsøg og eksperiment dækker over flere 
og noget forskellige undervisningssituationer. 
I laboratoriet kan eleverne udføre beskrivende 
forsøg i form af mikroskopering af vandprøver, 
som er hjembragt fra naturen, eller ved at mi
kroskopere færdige eller selvfremstillede præ
parater af organer, celler og væv. Man kan også 
dissekere hele dyr for derved at skaffe sig før
stehåndsviden om dyrenes (og menneskenes) ana
tomi. En anden type forsøg end det beskrivende 
er det kontrollerede eksperiment, hvor eleven 
med den friskt erhvervede boglige viden som bal
last opstiller en hypotese om de biologiske, bio
fysiske eller biokemiske processer, som kan ha
ve ført til en faktisk observeret hændelse. Ud 
fra den opstillede hypotese planlægges så et 
eller flere eksperimenter til at undersøge, om 
hypotesen svarer til virkeligheden, eller om 
den må revideres. Dette med hypoteser og ekspe
rimenter lyder vældig fornemt, og det kan det 
også blive, men til at begynde med arbejdes der 
naturligvis med velkendte processer og organis
mer, som tjener til at uddybe elevens forståel
se af basale biologiske love og mekanismer. Som 
eksempel kan nævnes gærsvampenes to forskellige 
energileverende stofskifteprocesser: Gæringen 
og åndingen, som jo har både individuel og sam
fundsmæssig betydning. Hvordan afhænger disse 
processers forløb af ydre omstændigheder som 
f.eks. temperatur, ilt-tilgængelighed, andre 
organismer, og hvilke stoffer må være til rå
dighed som processernes startgrundlag og hvil
ke stoffer dannes deraf under de enzymatiske 
processer, som gærsvampene udfører?
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Når den naturvidenskabelige arbejdsmetode er 
grundigt indøvet, og eleven har opnået en rime
lig biologisk basalviden og lært at betjene de 
mest almindelige apparater og instrumenter, kan 
de således indlærte færdigheder benyttes til at 
gå i dybden med en afgrænset og så vidt muligt 
selvvalgt problemstilling, hvor resultatet af 
eksperimenter og undersøgelser ikke nødvendig
vis er kendt på forhånd. Dette kaldes et speci
ale, eller i første HF-klasse en større sammen
hængende opgave. Netop i første HF og også i de 
sproglige 3.g klasser kan det af tidsmæssige år- 
.sager undertiden knibe med at fremskaffe et til
strækkelig solidt fundament for de eksperimen
telle specialer, idet eleverne her mangler de 
forkundskaber vedrørende eksperimentelt natur
videnskabeligt arbejde, som andre har skaffet 
sig i fagene fysik og kemi eller i fællesfags
biologi. Der tages højde for dette ved valget 
af specialeprojektets omfang og emne, sådan at 
der ikke stiles mod urealistisk høje mål. Andre 
faglærere vedskolen har været meget villige til 
at hjælpe, når elevernes (og biologilærernes) 
forkundskaber ikke slog til, f.eks. ved at frem
stille forbrugervenlige programmer til skolens 
datamat, sådan at sproglige elever kunne be
handle et indsamlet talmateriale statistisk, og 
ved at hjælpe med oversættelse af faglige tek
ster fra fremmedsprog. Tværfagligt samarbejde 
har vist sig at være meget nyttigt og givtigt, 
og faget biologi vil på samme måde kunne yde 
bidrag til belysning af mange emner, som andre 
fag måtte foreslå.

Det praktiske arbejde med forsøg og eksperimenter 
lægger op til, at elevens forhold til de faglige 
emner bliver kritisk og analyserende, idet en 
kritisk og analyserende holdning er nødvendig 
for at kunne vurdere de opnåede eksperimentelle 
resultaters relevans og rimelighed, sådan at 
en acceptabel og fornuftig løsning af det fore- 
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liggende problem kan blive eksperimentets resul
tat. Allerede ved en simpel mikroskopiøvelse med 
et ukompliceret præparat tvinges iagttageren til 
at spørge sig selv: "Er det billede, som jeg ser, 
en rimelig gengivelse af virkeligheden? Bør jeg 
kompensere for instrumentets (mikroskopets) for
vrængning af og venden op og ned på virkelighe
den? Er den detalje, som jeg ser, en del af præ
paratets virkelighed, eller er den et støvkorn 
på linserne, en luftblære i præparatet eller må
ske noget helt tredie og uvedkommende? Hvordan 
kan jeg bedst tegne og beskrive præparatet, så 
jeg kan gengive mine iagttagelser for en uden
forstående person? Hvordan kan jeg måle genstand
ens faktiske størrelse? Hvor stor bliver måleu- 
sikkerheden, og bliver den rimelig i forhold til 
genstandens størrelse?" Sådanne spørgsmål er 
meget væsentlige i al det eksperimentelle arbej
de, og så snart man i undervisningen bevæger sig 
ind på emner, der ikke eller kun i ringe omfang 
er behandlet i lærebogen, bliver det afgørende 
for eleven at stille og besvare disse spørgsmål 
ved at diskutere og uddybe de eksperimentelle ob
servationer og målinger med kammerater og med læ
reren. I nogle tilfælde kender læreren heller ik
ke det præcise svar, men har måske en fornemmelse 
af, hvor det bærer hen, i andre tilfælde er også 
læreren på bar bund, og hvis han ikke er det, 
vil han gemme sin viden indtil det rette tids
punkt af forløbet. For at få naturen til at give 
fornuftige svar og løsninger på de problemer, 
som den stiller os, eller som vi stiller os selv, 
må vi lære at spørge fornuftigt og at analysere/ 
vurdere vore data på en gennemtænkt måde. Jo me
re komplicerede problemerne er, jo vanskeligere 
kan det blive at overskue hele datamængden og 
samtidig tage stilling til vigtige detaljer. I 
de matematisk-naturfaglige klasser og på HF-til- 
valg gives der tid og mulighed for at benytte præ
cise statistiske metoder som værktøj til at vur
dere og analysere de foreliggende iagttagelser 
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og målinger: Udover de almindelige beregninger 
af absolut og relativ måleusikkerhed vil elever
ne kunne teste de eksperimentelle datas forde
linger og se, om der er skævheder i prøveudtag
ningen eller om målingerne påvirkes af andre 
fejlkilder, som ensidigt forrykker/forvrænger 
resultaterne, og man kan udføre statistiske 
tests, som kan afgøre om enkeltafvigelser fra 
de forventede resultater skyldes tilfældigheder 
eller ej, og om afvigelserne er så betydende 
(signifikante), at den tilgrundliggende hypote
se må tages op til nyvurdering eller eventuelt 
forkastes.

Nogle biologiske emneområder er desværre så 
komplicerede, at det af praktiske eller økono
miske årsager ikke er muligt at arbejde ekspe
rimentelt med dem på gymnasie- og HF-niveau. 
Her har ekskursioner, AV-midler og lærerudførte 
demonstrationsforsøg deres mission. Ekskursio
ner kan være besøg i økosystemer eller institu
tioner, hvor teoretisk bearbejdede emner og 
forskningsmetoder kan demonstreres og i nogle 
tilfælde også prøves af eleverne. Dette er alle
rede udnyttet i vidt omfang, og en række specia
lister på forskellige institutioner har meget 
imødekommende stillet sig til rådighed som sky
deskiver for elevernes spørgsmål.

Selv i tilfælde hvor det trykte ord er eneste 
adgangsvej til et biologisk emneområde, vil det 
ofte være muligt at forholde sig kritisk og 
analyserende til emnet ved at benytte original
afhandlinger eller resumeer af originalafhand
linger som kildemateriale. På Ikast gymnasium 
har vi kunnet anskaffe en lærebog, som bygger 
på dette princip, som således benyttes i videst 
muligt omfang. "Tørre øvelser" (fra engelsk 
"dry lab") alene gør det imidlertid ikke, og 
litterære specialer er derfor kun tilladt hos 
naturfaglige gymnasieelever og på HF-tilvalg.



15

Jeg håber hermed at have opfyldt årsskriftredak
tionens ønsker om en beskrivelse af især biolo
giundervisningens eksperimentelle indhold. Læse
re, som måtte ønske at få uddybet et eller flere 
punkter, eller som er nysgerrige vedrørende 
spørgsmål, som jeg slet ikke har omtalt, henvi
ses til at spørge skolens biologilærere, som og
så vil kunne udlevere de bekendtgørelser og un
dervisningsvejledninger, som undervisningsmini
steriet har udgivet om faget.

Finn Bjerre.
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Studieugen 1976.

I ugen før efterårsferien 1976 holdt vi studie
uge. Det overordnede emne "Balancesamfundet - 
utopi eller virkelighed? - var opdelt i mange 
delemner hvoraf kan nævnes som eks.

Vækstsamfundet i historisk perspektiv, Alterna
tive samfundsstrukturer. De ældre i balancesam
fundet, Skolen i balancesamfundet, Universets 
ressourcer, Byplanlægning, Landbruget i balan
cesamfundet, Det enkelte menneske i balancesam
fundet, Stormagtsbalance, U-landene, Økologi, 
Geografiske forhold og deres betydning, børne
nes stilling i balancesamfundet, Kroppens energi 
og ernæring, Sport og hobbies i samfundet, Dra
matik, Kønsroller m.v.

Inden studieugens start mødtes de forskellige 
grupper for at planlægge ugens aktiviteter, og 
desuden var der nedsat et overordnet udvalg, 
som tog sig af koordineringen i ugens løb.

I selve ugen var der fællesarrangementer midt 
på dagen, og en vigtig samlende faktor var stu
dieugens avis "Agurk".

Et krav til grupperne var, at der skulle forelig
ge et produkt, og efter ferien blev disse præ
senteret på en udstilling.
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Lærerudtalelser om studieugen, således som de 
blev noteret på et lærerrådsmøde.

Tidspunktet umiddelbart inden efterårsferien var 
lidet velvalgt, idet nogle fag, som kunne ønske 
at følge diskussioner og emner fra studieugen 
op, havde svært ved at gøre dette, fordi hele 
studieugen var kommet på for lang afstand.

Det var uheldigt, at visse lærere krævede afle
vering af store, skriftlige opgaver i selve stu
dieugen.

Lærernes rolle bør efter nogles mening begrænses 
til at være "stik-irend-drenge" og konsulenter 
for studiegrupperne. For grupper med laboratorie
arbejde er det nødvendigt med "laboratoriekarle" 
og konsulenter. Nogle lærere føler det ubehage
ligt, således at blive bundet til deres eget, 
sædvanlige fag, da også lærerne har lyst at ar
bejde med nye fag og problemstillinger i studie
ugen .

En lærer satte spørgsmåltegn ved nogle af delem
nernes relevans for det overordnede emne.

Det forberedende arbejde, som fandt sted i uger
ne inden studieugen i spisefrikvartererne, føl
tes af nogle lærere som en ubehagelig ekstra 
belastning.

Mange lærere havde positive generelle bemærk
ninger om studieugen, og ønskede studieuge igen 
næste år. Der var enighed om, at forberedelsen 
bør være grundigere, og at opdelingen af delem
ner skal overvejes omhyggeligt i relation til 
hovedtemaet.
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Elevvurderinger af studieugen.
(Uddrag fra danske stile om studieugen - 
skrevet af 2.g'ere).

Hvilke forventninger jeg stillede til studieugen? 
Det er nok de samme, som blev opstillet som for
målet med studieugen. At udligne klasseskellene 
i denne uge med henblik på, at det skulle fort
sætte ud over studieugen. At få et udbytterigt 
fagligt indhold i den gruppe jeg var med i. At 
forsøge at arbejde uden at arbejdet var delt op 
i timer, minutter og forskellige fag. Jeg forven
tede, at alle på skolen var mere motiverede for 
ugen, end jeg fik indtryk af. Det var nok på det
te punkt, jeg blev mest skuffet. I disse dage har 
jeg gået og lavet en mini-undersøgelse over elev
ernes motivation for at gå på gymnasiet. Det er 
et meget rystende resultat, jeg er kommet frem 
til. De fleste har svaret. Hvad skulle jeg ellers 
lave?. Enkelte vidste, at de ville bruge deres 
studentereksamen til en videre uddannelse, men 
hvilken havde de endnu ikke tænkt over. Hvis det 
er den eneste motivation for at gå på gymnasiet, 
forstår jeg godt den passivitet, der hersker 
over hele skolen. Jeg tror også, det er denne 
mangel på motivation, der har gjort, at elever
ne i studieugen udviste så ringe selvstændighed. 
Meget få tog initiativ til noget. Hvis endelig 
en elev startede noget, fulgte nogle passivt ef
ter, mens resten sad tilbage og spillede kort. 
Jeg mener, at studieugen skulle være et forsøg 
på en alternativ undervisning, men eleverne gjor
de det ikke let at gennemføre det.

At udligne klasseskellene lykkedes kun i lille 
målestok. Nogle få elever valgte efter interesse. 
Men jeg har på fornemmelsen, at mange så på lis
terne og valgte efter kammeraterne. I de grupper 
hvor eleverne var ret jævnt fordelt, og hvor der 
blev et godt miljø i ugens forløb, er det min op
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fattelse, at det var et miljø, der kun holdt i 
denne uge. Meget få taler med hinanden efter 
studieugen. Jeg ved ikke, om det var studieugens 
placering i forhold til efterårsferien, der gør, 
at man har "glemt" dem, man var i gruppe med i 
ugens forløb. Eller om man føler sig så stærkt 
knyttet til de gamle kammerater, at man ikke ta
ler med sine studieugekammerater nu. Men fakta 
er dog, at der et meget få personer fra studie
ugegruppen, man taler med. Det gælder for min 
gruppe, og det gælder desværre også for de fles
te andre grupper.

Med hensyn til det faglige indhold i ugen, er 
jeg lidt skuffet. Det jeg gerne ville have arbej
det med, passede ikke helt ind i det program, 
der blev lagt i ugens begyndelse. Her gjorde ele
vernes motivation sig også gældende. Efter at vi 
havde været i Skive og ved Kås Hoved, skulle vi 
analysere vores prøver. Det var typisk, at der 
var nok til at kigge i mikroskop, og næsten ingen 
til at lave elevarbejdet. Begge dele var vigtige 
i gruppens arbejde, men alligevel valgte de fles
te efter, hvad der var mest "sjovt". Jeg havde 
håbet, at vores gruppearbejde havde endt i en fæl
les rapport, men det blev til en plancheudstil
ling. Det, der blev lavet til planche-udstilling
en, synes jeg til gengæld var udmærket.

Et andet af studieugens formål var at udligne 
denne fagopdeling i timer og minutter. Det lykke
des tildels. Vi arbejdede uafbrudt fra kl. 8.15 
og til det. store frikvarter, hvor der var kaffe
pause. Mange blev dog i lokalet og fortsatte ar
bejdet. Det blev afbrudt af fællesarrangementer
ne, men da der ikke var mødepligt til disse, var 
der også mange, der blev ved med at arbejde uden 
at komme til disse arrangementer. Dog fortsatte 
man ikke efter skoletid, som jeg havde regnet 
med, man havde gjort i langt større udstrækning. 
En af årsagerne hertil skal man nok finde i de 
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geografiske forhold. Det er svært for mange at 
komme hjem, hvis man ikke tager skolebussen. 
Hvis man ikke føler sig motiveret for arbejdet, 
er det ikke nemt at finde en anden bus. At bli
ve på skolen efter skoletid er et problem, der 
også hersker til daglig. Det er meget få elev
er der benytter skolens lokaler efter skoletid. 
Det virker som om de fleste elever lever to liv. 
Et på skolen med de (u)behageligheder der findes 
der, og et liv hjemme hvor man har andre ting 
at beskæftige sig med. At kombinere disse to 
tilværelser er svært for de fleste. Til daglig 
er jeg meget utilfreds med timeopdelingen. In
den man kommer i gang med et fag, skal man 
slutte det igen og have en anden time med et 
andet fag. Jeg ville meget hellere have team
undervisning, hvor man kombinerede flere fag, 
og så stort på ringklokker o.s.v. Det er ikke 
nemt at få eleverne aktiviseret til en sådan 
undervisning, og så forstår jeg godt, hvorfor 
lærerne ofte giver op og kører på den gamle må
de. Jeg tror, at de fleste lærere på Ikast 
gymnasium er små idealister, der forsøgte at 
skabe en mere interessant undervisning for ele
verne, da de begyndte som lærere her. Men at 
de opgiver igen er meget forståeligt. Hvis de 
ingen opbakning får fra eleverne, kan man ikke 
forlange, at de skal blive ved.

Jeg tror desværre, at der er mange elever, der 
betragtede studieugen som en uge, i hvilken 
man ikke skulle lave noget. Der stod ingen læ
rer med pisken over nakken hele tiden, og der 
var ikke megen kontrol med forsømmelser. Det 
tror jeg mange benyttede sig af og blev væk fra 
skolen i den uge. Mange mente også, at der ikke 
var forberedelse til studieugen. Det hele skul
le foregå der.

En ting jeg tror man kan lære meget af, det er 
selv at finde materiale frem om det emne, man 
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skal arbejde med, Hvis der kommer et problem i 
dagligdagen, så spørger man sin faglærer, eller 
faglæreren fortæller i hvilken bog, man kan fin
de løsningen. Jeg tror, man lærer meget mere ved 
selv at søge sine informationer, og selv at til
rettelægge den måde, man vil gennemgå et stof 
på. Til daglig er vi vant til at få det hele ser
veret for os. Det eneste der bliver krævet af os 
er, at vi selv labber mælken i os. Udbyttet bli
ver meget større, hvis vi selv finder vores mate
riale frem. I studieugen havde vi mulighed for 
at finde vores materiale selv. Men hvad skete? 
Vi lod en faglærer komme med et oplæg, som vi 
selv kunne have lavet ved at læse noget hjemme. 
Vores faglærer hjalp os i gang og stod hele tid
en til rådighed for os. Jeg tror vi kunne lave 
det hele selv, men det krævede en stor indsats, 
og var vi villige til at ofre det, der skulle 
ofres?

I oplægget til denne stil står der et spørgsmål 
om fællesarrangementernes betydning. Jeg tror 
ikke de havde så stor betydning, som studieuge
udvalget først havde tillagt dem. Først var det 
meningen, at de skulle bevirke, at vi hele tid
en huskede på hovedemnet, Balancesamfundet. Men 
jeg tror, at emnerne for arrangementerne var 
dårligt valgte. Det var ikke let at se den direk
te sammenhæng mellem fællesarrangementerne og 
hovedemnet. Desuden blev jeg meget skuffet over 
elevernes opførsel til disse arrangementer. Man
ge gik midt under det hele, larmede og snakkede. 
Denne moral kan jeg ikke lide. Hvis ikke det var 
et emne, der interesserede dem, burde de ikke 
være kommet, eller i det mindste have taget hen
syn til de, der gerne ville høre, hvad der blev 
sagt.

Skal jeg sammenfatte alt dette, må det blive til 
en kritik af mig selv. Jeg burde ikke have for
ventet så stor en tilslutning til studieugen, 
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som jeg gjorde. Jeg tror, at jeg var alt for op
timistisk før ugen, derfor blev jeg så skuffet, 
da jeg så, at det hele mindede om vores daglig
dag. Alligevel mener jeg, at ugen har været meg
et god. At arbejdet uden klokkeslet er en vane
sag, som man ikke kan lære på en uge, og hvis 
eleverne ikke ved, hvorfor de går på gymnasiet, 
hvorfor skulle de så være motiverede for en 
studieuge.

Der kom mange gode rapporter fra grupperne, og 
plancheudstillingen føler jeg også blev læst 
af mange. Jeg tror, at der skal være studieuger 
i langt større udstrækning, end der er blevet 
holdt hidtil. Man kan ikke lære af en alternativ 
undervisning ved at holde studieuge en gang hvert 
andet år. Nej, man skulle have det to eller tre 
gange om året, før eleverne vænner sig til den
ne undervisningsform.

Min opfattelse af grupperne var, at de hurtigst 
muligt skulle have arrangeret ture, set film og 
ellers foretage sig ting, som var helt uvante. 
Dette føler jeg er et resultat af den undertryk
te utilfredshed overfor det skolesystem, vi alle 
er en del af. Det var/er et klart bevis på, at 
mange har lyst til at lære gennem iagttagelse af 
det "virkelige" liv, de vil se og opleve det, 
de sædvanligvis mangler kontakten til. Der var 
grupper, som besøgte virksomheder og talte med 
"rigtige" arbejdere, grupper som tog på plejehjem 
og talte med de ældre, grupper som tog ud for at 
se andre styreformer og andre familiestrukturer, 
grupper som lærte geografi og biologi gennem egne 
iagttagelser af naturen og grupper som besøgte 
hospitaler for at se på stressproblemer samt an
dre sygdomme, som er affødt af vort system. Udover 
dette foregik der usædvanligt meget på skolen i
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de få dage; gangene var fyldte med mennesker hele 
tiden og ikke kun i de sædvanlige frikvarterer. 
Alle havde mulighed for at arbejde flere timer 
uden at blive afbrudt og uden at skifte emne.

Hvis jeg skal sammenligne det faglige udbytte i 
vores studiegruppe med en daglig skolegang, så 
vil jeg mene, at det der mangler ved den teore
tiske dansk- og samfundsfagundervisning blev ud
fyldt.

På trods af at vi kun var hjemme en del af studie
ugen, fik jeg et lignende indtryk fra de grupper, 
der ligeledes havde været på ekskursion. Hermed 
mener jeg ikke, at tilegnelsen af viden og for
ståelsen af egne og andres sociale problemer, 
udelukkende skal læres ved forskellige ekskur
sionsformer, men at disse skal supplere og fær
diggøre den teoretiske undervisning.

Mine mere eller mindre bevidste forventninger til 
studieugen blev kort sagt opfyldt. Det gælder mu
lighederne for tværfagligt arbejde og ikke mindst 
det sociale samvær.

Efter min mening har de forskellige arbejds- og 
samværsformer, der forekom ved studieugen, så 
stor "fremtid" i sig, at de ikke bare skal blive 
en årligt tilbagevendende begivenhed, men at 
dens funktioner dels skal blive optaget i/ og 
dels supplere "fremtidens skole".
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Studieuge 1977. Ikast, den 15.april 1977.

Til lærerrådet.

Da der i tiden efter studieugen i 1976 har været 
nogle forskellige meninger om værdien ved af
holdelsen af en studieuge, har studieugeudvalg
et foretaget en undersøgelse for at belyse elev
ernes nuværende holdning til en ny studieuge.

Undersøgelsen blev foretaget blandt skolens elev
er med undtagelse af afgangsklasserne.

Der blev af 272 mulige afgivet 222 stemmer, dvs. 
en stemmeprocent på 81,6%.

Heraf stemte 196 elever for en studieuge (88,3% 
af afgivne stemmer), og 26 elever stemte imod 
en studieuge (11,7% af de afgivne stemmer).

På grundlag af undersøgelsen og erfaringerne 
fra studieugen 1976 anmoder vi om lærerrådets 
godkendelse af en lignende i efteråret 1977, 
eventuelt i ugen den 31.10.-04.11.1977.

Ved lærerrådets godkendelse vil studieugeudvalg
et i den kommende planlægning tage højde for for
skellige problemer. F.eks. har faglærere været 
tvunget til at gå ind i grupper, som har beskæf
tiget sig med deres sædvanlige fagområder. Det 
kan bl.a. afhjælpes ved emnevalget og ved at 
stille lærerne frit m.h.t. valg af grupper. Lige
ledes vil gruppernes forberedende planlægning 
(efter emnevalget) blive tilrettelagt således, 
at det ikke griber forstyrrende ind i den dag
lige undervisning.

Emnevalget vil foregå på den måde, at klassere
præsentanten indsamler emneforslag, hvorefter 
studieugeudvalget vil redigere disse. Derefter 
vil der blive foretaget to stemmerunder. Det en
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delige valg af emne vil foreligge inden afslut
ningen af dette skoleår.

På studieugeudvalgets vegne
Leif l.P, Frank l.Q, Pia 2.y

Elevrådet.
Jakob Kehlet

Ved lærerrådsmødet den 20. april 1977 vedtog 
lærerrådet at efterkomme ovenstående anmodning 
og bede Direktoratet om lov til i efteråret 77 
at få en ny studieuge. Det overordnede emne er 
allerede fastsat til "Arbejde".
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Studietur til Hamborg d. 7.-10. september 1976.

Vi, d.v.s. 3ab nysproglig, ankom til Hamborg 
d. 7/9-76, fordi vi i lang tid havde haft lyst 
til at komme til Tyskland for at prøve vores 
talefærdigheder i praksis. Faktisk ville vi i 
begyndelsen hellere have været til Østtyskland, 
da vi havde beskæftiget os meget med forholdene 
der, men eftersom det ikke kunne lade sig gøre, 
måtte vi tage til takke med at møde hamburgen- 
serne.

Det blev til gengæld også alle tiders succes. 
Vi boede på det Dansk-Tyske Akademi og havde 
et fast program det meste af dagen, f.eks. tea
terbesøg og foredrag. Vi var forberedt på tem
melig tørre foredrag, men det viste sig at 
være virkelig interessant. F.eks. fortalte en 
meget speciel lektor fra Berlin om litteratur, 
avis- og filmforholdene i Tyskland. En diakon 
berettede om sociale problemer (rockere især, 
i Hamborg og viste os en film, han selv havde 
lavet. En ung tysk forfatter læste nogle af 
sine digte for os, og vi diskuterede dem. Ens 
for alle foredragene var, at vi mødte foredrags
holderne på en meget afslappet og behagelig må
de. Programmet var med andre ord virkelig godt 
tilrettelagt af det Dansk-Tyske Akademi. Især 
var vi glade for, at vi kom meget tæt ind på 
livet af en tysk gymnasieklasse; en dag deltog 
vi i deres undervisning, hvorved vi fik ind
tryk af undervisningen og miljøet på et tysk 
gymnasium.

Det bedste ved det hele var den kontakt, vi 
fik med de tyske gymnasieelever, som også vis
te os rundt i Hamborg. Denne kontakt har resul
teret i, at vi senere på efteråret havde besøg 
af 2 af disse tyskere, som i de 14 dage de var 
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her, ganske frivilligt fulgte vores undervisning, 
selv om de havde ferie. De var i den periode ind
kvarteret hos forskellige af os, og vi viste dem 
omegnen og arrangerede nogle sammenkomster. I 
vores juleferie tog 3 elever herfra igen til Ham
borg for at fejre nytåret sammen med vore tyske 
kammerater, som lovede at komme til Danmark i 
foråret.

Et par ord om skolekomediens tilblivelse:

Det stykke, vi viste, er en tillempning af Johan
ne Luise Heibergs "En Søndag på Amager" fra 
1848. Når vi altså har ændret titlen, skyldes 
det, at der er foretaget adskillige ændringer 
i stykkets enkeltheder, samt at vi gerne straks 
vil gøre opmærksom på den holdning til stykkets 
handling og personer, som har været ledende for 
en stor del af arbejdet: den let ironiske.

Når vi har valgt noget så uaktuelt, er grundene 
flere: for det første arbejdede både nuværende 
3.a og 3.b i foråret med perioden 1825-50 i 
flere forskellige sammenhænge. I dansk-timerne 
læste man digte fra den tid, og i sangtimerne 
og sangkorene blev der brugt sange fra den ro
mantiske periode. Ved en bestemt lejlighed faldt 
talen i begge fag nogenlunde samtidig på de så
kaldte vaudeviller (1), og hermed opstod ideen 
til et tværfagligt projekt mellem musik og 
dansk om opførelse af et sådant stykke. For det 
andet stod det os tidligt klart, at vore forud
sætninger på væsentlige punkter ikke var alt 
for gode. Dels har vi på Ikast gymnasium ingen 
tradition for skolekomedier, hvorfor en mængde 
problemer (både af rent praktisk og af mere tea
terteknisk art) skulle løses helt fra grunden.
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F.eks. ejede skolen ikke en scene, intet lysanlæg, 
intet velegnet lydanlæg, ingen opsparet kapital 
til formålet. Vi mente derfor, at det var rigtigst 
at vælge et ret ukompliceret stykke i første om
gang. Vi skulle nemlig dels undgå at stille for 
store krav til skuespillerne (og instruktørerne), 
for det andet begrænse kulisser og rekvisitter 
til et minimum. Den opmærksomme tilskuer vil så
ledes bemærke, at vi endnu ikke har (og heller 
ikke behøver) noget så grundlæggende som et for
tæppe .

Ideen om det tværfaglige samarbejde blev genoptag
et i september måned, og efter nogle indledende 
slagsmål om, hvilken vaudeville man skulle vælge, 
og efter hvilken procedure den skulle vælges, 
blev J.L. Heibergs "En Søndag på Amager" altså 
accepteret. Noget af det første der stod alle 
klart var, at det ville være særdeles hensigts
mæssigt, om også faget formning kunne inddrages 
i projektet. Også dette lykkedes, og siden sidst 
i september er alle musik- og formningstimer 
blevet anvendt til formålet. I musiktimerne har 
man instuderet stykkets sange og (med velvillig 
teknisk assistance udefra) indspillet dem på 
bånd. I formningstimerne har man imens taget 
sig af en mængde praktiske problemer, f.eks. 
planlægning og fremstilling af kulisser og re
kvisitter, fremstilling og ophængning af plaka
ter, annoncering, fremskaffelse af dragter, lys
teknik m.m.

Grundlæggende for vore arbejdsvilkår har det så
ledes været, at kun elever i 3.a og 3.b kunne 
komme i betragtning som skuespillere, teknikere, 
regissører osv. Bortset fra pedellernes uundvær
lige hjælp med opsætning af scene, bagtæppe m.m. 
er det faktisk lykkedes at begrænse de implicere
des kreds til de to klasser plus et par lærere. 
Som en følge heraf har vi haft en del problemer, 
som man ikke normalt vil møde ved opsætningen af 
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en komedie. Det væsentligste bestod i, at der var 
relativt få elever at vælge imellem (og ikke alle 
ønskede at deltage på scenen), hvoraf endda langt 
de fleste var piger. Da det ikke lykkedes os at 
finde en vaudeville med flest kvindelige roller, 
måtte vi gribe til den udvej at udstyre nogle pig
er med manderoller, hvilket dog kun understregede 
den lidt ironiske grundopfattelse.

En anden faktor, som i høj grad har haft betyd
ning for vore arbejdsvilkår er, at skolen som 
nævnt komplet manglede udstyr til fremførelse af 
skuespil. Vi måtte altså i løbet af forrygende 
kort tid (godt to måneder) stable det mest nød
vendige på benene. Af denne grund har prøverne 
først meget sent kunne forløbe under blot nogen
lunde realistiske forhold (når dette skrives, 
ved endnu ingen præcis, hvordan sceneopbygningen, 
dragterne og lysforholdene vil blive).
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FÆLLESTIMER.

I reglerne for, hvordan undervisningen på gym
nasiet skal være, står der, at der skal holdes 
mindst 8 fællestimer i løbet af skoleåret. Di
rektoratet siger, at fællestimerne skal bruges 
til at indføre elever og lærere i aktuelle pro
blemer og orientere om nye perspektiver inden 
for kunst, videnskab og politik.

På Ikast Gymnasium & HF-kursus har vi arrange
ret fællestimerne på den måde, at samarbejds
udvalget har indsamlet forslag til arrangemen
ter blandt alle elever og lærere på skolen; der 
er derefter blevet stemt om de forskellige for
slag, og samarbejdsudvalget har prøvet at få 
fat i de personer, film eller orkestre, der var 
mest stemning for. Til fællestimer har vi f.eks. 
haft Benny Holst og Arne Würgler til at spille, 
vi har haft besøg af Team-teatret og Tvind-skoler- 
ne, og vi har set forskellige film.
FORSØGSUNDERVISNING.

På mange danske gymnasier har der været forsøgs
undervisning de sidste år.

Muligheden har ikke været brugt her i Ikast.

Hvis du har ideer om ændringer af undervisningen 
eller fagenes indhold, er det vigtigt at huske, 
at det store administrationsapparat arbejder lang
somt.

Ansøgninger skal forelægges Direktoratet senest 
d. 15/1 hvis man ønsker at starte forsøg efter 
sommerferien. Lærerne står selvfølgelig til rå
dighed med praktisk vejledning.
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Der tilbydes normalt frivillig undervisning i 
fagene Formning, Idræt og Musik.

Endvidere er der mulighed for at oprette studie
kredse på lo-2o timer, hvis mindst lo elever er 
interesserede. Når man har meldt sig, er der og
så her mødepligt.

Emnerne kan foreslås af lærere eller elever og 
vil normalt videreføre, supplere eller perspek
tivere den daglige timeplan.

Som muligheder kan nævnes datalogi, dramatik, 
psykologi for blot at nævne tre, som har eksi
steret her på skolen.

Eneste begrænsning: Fagene må ikke være hobby
prægede .
SAMARBEJDSFORMER
På en arbejdsplads skal der samarbejdes. En skole 
er en arbejdsplads. Hvilke samarbejdsmuligheder 
er der på et gymnasium og HF-kursus?

Klassen
Om samarbejdet i klassen hedder det i lovbekendt
gørelsen om gymnasieskoler (10. juli 1971) således: 
"Ved begyndelsen af undervisningen skal læreren 
enten sammen med eleverne udarbejde en plan for 
arbejdet i efterårshalvåret, eller gøre eleverne 
bekendt med en sådan plan. For de senere faser i 
undervisningen gælder, at læreren og eleverne i 
fællesskab planlægger arbejdet. Læreren og elever
ne drøfter regelmæssigt undervisningen. Eksamens
opgivelser udvælges i samråd med eleverne". Om un
dervisningen i HF er der lignende bestemmelser. I
Det er klart, at disse bestemmelser ikke kan ef
terleves lige stærkt i alle fag, og at der fra 
begge sider må udvises takt og skøndomhed. Men 
har begge parter god vilje og sund fornuft, skul
le der være gode muligheder.
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SAMARBEJDSUDVALG
De 3 parter i skolens daglige liv, ledelse, lærere 
og elever, behøver ikke at befinde sig i frontstil
ling mod hinanden. Men faren for, at de fungerer 
isoleret fra hinanden, er altid til stede og der
med faren for at fungere mindre godt. Derfor er 
der ved lov indført et samarbejdsudvalg, der er 
ment som et kontaktorgan med visse beføjelser.

Herom siger lovbekendtgørelsen af 7. juli 1971: 
"Samarbejdsudvalgets opgave ved en kommunal gym
nasieskole er gennem gensidig information og for
handlinger at fremme samarbejdet mellem lærere og 
elevers bestræbelser.

Stk. 2. Samarbejdsudvalget træffer inden for de be
villingsmæssige rammer afgørelse vedrørende fælles
timer og studiekredse samt, efter samråd med skole
nævnet, i følgende sager, der vedrører elevernes 
trivsel: faciliteter, kantine, praktiske forhold, 
fritidsaktiviteter og fællesarrangementer såsom 
skolefester, skolekomedier, sportsstævner m.m.

Stk. 3. Samarbejdsudvalget udarbejder forslag til 
skolens ordensregler og fremsender dette til skole
nævnet til godkendelse.

Stk. 4. Samarbejdsudvalget kan ikke udtale sig om 
eller på dagsordenen optage sager, som vedrører 
skolens fag- og timefordelingsplan eller den en
kelte lærers forhold eller undervisning. Sager ved
rørende enkelte elever kan kun behandles, hvis den 
pågældende elev er indforstået hermed".

Udvalgets møder er lukkede, medmindre udvalget til 
behandling af bestemte spørgsmål beslutter at ind
byde elever eller andre, der har særlig interesse 
i sagsbehandlingen. Udvalgets beslutninger bliver 
som regel bekendtgjort, og forhandlingsprotokollen 
har normalt sin plads på skolens kontor.
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Samarbejdsudvalget består af følgende medlemmer:
Rektor (formand)
Lærerrådets formand
3 lærere, valg af lærerrådet (heraf 1, der under

viser på HF)
4 elever (elevrådets formand + 3 elever, valgt af 

elevrådet blandt eleverne, heraf mindst 
1 fra HF)

SKOLENÆVNET
I skolenævnets møder deltager 2 elever, den ene re
præsenterende elevrådet, den anden valgt af elev
rådet blandt eleverne, på samme måde som rektor og 
lærerrådsformand, d.v.s. med forhandlingsret, men 
uden stemmeret, når der behandles sager som: foran
staltninger mod forsømmelser, løsningen af sociale 
opgaver, samarbejde mellem skole og hjem, anskaf- . 
felse og fornyelse af undervisningsmidler, forslag 
om udvidelse og forbedring af skolelokaler, planer 
om byggeri, budgetforslag, undervisningsplan, or
densregler, forhold vedr. elevernes trivsel.

LÆRERRÅDET ved Ikast gymnasium
Lærerrådet består af samtlige fastansatte lærere 
ved skolen, samt en del timelærere. De øvrige lære
re, TAP'er (teknisk-administrativt personale) og 
elever har ret til at overvære møderne, dog med 
visse begrænsninger i dagsordenspunkterne.

Kompetancefordelingen mellem rektor, lærerråd, SU 
(samarbejdsudvalget) og elevråd er fastlagt i be
kendtgørelsen. Kort fortalt har lærerrådet ret til 
at blive hørt om stillingsopslag, budget, fag- og 
timefordeling, og lærerrådet beslutter vedrørende 
forsøgsundervisning (skal dog endelig godkendes i 
direktoratet), ekskursioner, fordeling af bevilling
er til lærermidler m.m.

Vi har hidtil ikke haft andre regler for lærerråds
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arbejdet, men er på nuværende tidspunkt ved at 
samle tidligere beslutninger til en forretnings
orden .

FÆLLESMØDER.

En ugentlig time på skemaet er afsat til fælles
møde mellem skolens elever og lærere.

Fællesmødet er en videreførelse af den gamle in
stitution morgensang, og indeholder også fælles
oplevelser af den type: fællessang, oplæsning, op
træden etc.

Desuden gives der en del meddelelser fra administra
tionen eller interessegrupper på skolen(f.eks. fri
villig idræt).

Men det er klart at fællesmødet også kan bruges 
til planlægning af aktiviteter. F.eks. er planlæg
ning af studieugen startet på fællesmødet.

Fællesmødet har ingen kompetence. Det betyder at 
der officielt ikke kan besluttes noget på et fæl
lesmøde. Alligevel bruges mødet til drøftelse af 
problemer der opstår i det daglige arbejde og sam
vær. Det er klart, at det vil være meget vanske
ligt for nogen parter at gå imod et enigt fælles
møde. Men selvfølgelig er det også vanskeligt at 
blive enige, når man er så mange.

I disse situationer virker fællesmødet som en mu
lighed for at presse synspunkter igennem, som en 
mindretalsgruppe er imod( rektor er f.eks. en 
mindretalsgruppe som tit må handle efter andre 
hensyn end eleverne).

Men det er da også sket mange gange i de forløb
ne år, at fællesmødet har fået overdraget sager.
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Det har af og til fungeret udmærket, og er af 
og til gået i fisk.
Der er lærere og elever, der går ind for styr
kelse af fællesmødet. Andre ønsker at styrke 
elevrådet og trække linjerne klarere op i 
lærerrådets og elevrådets forskellige interes
ser. Atter andre foretrækker at lægge flest 
mulige beslutninger i samarbejdsudvalget.
Det bliver nogle af de konflikter, du vil 
møde på skolen - og på fællesmødet.
Vær med til også at give det et indhold.

Siggi

FÆLLESMØDE - HVORFOR ?
På mange skoler er der ikke fællesmøder, fordi der 
ikke er tradition for det, eller fordi der ikke er 
lokaler til det. På Ikast Gymnasium har der været 
fællesmøder siden skolens start. Flere gange i åre
nes løb har fællesmødet været i krise, ligesom det 
er nu. Kritikken går på, at fællesmøderne er ind
holdsløse, og at det er de samme "mikrofonliderlige" 
personer, der tager ordet.
Mener I, at fællesmøderne af den grund skal ned
lægges eller evt. være sjældnere ?
Er I klar over, at på de fleste uddannelsesinsti
tutioner er der nedskæringsplaner over for elev
indflydelse ?(f.eks. er der planer om, at gymna
sieskolerne skal have skoleråd med kun 2 elev
repræsentanter) .
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For at få en diskussion i gang om fællesmøderne 
og for at prøve en ny mødeform, vil jeg bede jer 
diskutere følgende spørgsmål med de 5 nærmeste:
1) Hvilket indhold skal fællesmødet have,hvis 

vi fortsat skal have fællesmøder ?
a. Beslutninger om studieuge, oprykning,fæl

lestimer, antal fester ? Andet ?
b. Informationer om skolens økonomi, rådenes 

beslutninger, studievejledning, aktiviteter mv.
c. Debatoplæg, underholdning (musik, teater, 

f.eks. enakteren om elevforeningens død 
og opstandelse)- andet ?

2) Hvilken struktur ? Hvorfor fungerer 
klassemøderne ikke? Hvordan får man en 
stor forsamling til at fungere ?

Er det en opgave for elevrådet at lave struk
tur til et superfællesmøde ?

Anna Grethe

Redaktionen vil bidrage til den kommende 
debat ved at aftrykke uddrag af vedtægter 
fra gymnasiet i z-købing, samt erklæring 
fra henholdsvis rektor og lærerråd ved 
denne skole.
§ 10 Skoleforsamlingen består af rektor, 

alle lærere, der virker ved skolen, 
teknisk-administrativt personale og 
alle skolens elever.

§ 12 Skoleforsamlingen træffer afgørelse 
vedrørende:
a. Fællestimer og studiekredse.
b. Faciliteter.
c. Praktiske forhold for eleverne.
d. Fritidsaktiviteter for eleverne.
e. Fællesarrangementer, såsom skole-



37

fester, skolekomedier, sports
stævner mv.

Med hensyn til punkterne b,c,d, og e 
dog efter samråd med skolenævnet.

§ 13 Skoleforsamlingen afgiver indstilling om:
a. Årsprøvernes ordning og omfang
b. Principperne for afholdelse af 

ekskursioner.
c. Fordelingen af eventuelle stipen

dier og flidspræmier.
d. Principper for elevoptagelse.
e. Forsøgsundervisning.
f. Anskaffelse af eller fornyelse af 

større undervisningsmidler eller 
større inventargenstande.

g. Forslag i skoleplan og ændringer 
i denne.

h. Byggesager.
i. Antallet af klasser og grenhold.
j. Ordensregler.

Lærerrådet erklærer, at en indstilling fra 
en skoleforsamling som aftalt i § 13 må 
tillægges en så afgørende vægt, at lærer
rådet kun i tilfælde, hvor en sådan ind
stilling er i strid med en for skolefor
samlingen i forvejen bekendtgjort tjenst
lig instruks fra skolens overordnede myn
digheder, vil kunne undlade at følge ind
stillingen.
Rektor erklærer, at en indstilling fra en 
skoleforsamling som omtalt i § 13 og fra 
et lærerråd som omtalt i § 9 må tillægges 
en så afgørende vægt, at han kun i tilfælde, 
hvor en sådan indstilling er i modstrid 
med en for lærerråd og skoleforsamling i 
forvejen bekendtgjort tjenstlig instruks 
fra skolens overordnéde myndigheder, vil 
kunne undlade at følge indstillingen.
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Hvordan opbygger vi det fælles ansvar på Ikast 
gymnasium og HF?

På sidste fællesmøde rejste 3.y nogle spørgsmål, 
der angik demokratiet på vores skole. I mandags 
drøftede vi på lærerrådsmøde bl.a. brug af kopi
eringsmaskine og fællesmøde.

Det følgende er oplæg til en diskussion, der ger
ne skulle resultere i forslag til praktiske foran
staltninger. Målet er, at vi oparbejder et fælles 
ansvar for skolens liv. Hvis ikke vi gør det, så 
bliver resultatet i det lange løb en række be
grænsninger (låste døre f.eks.)

Oparbejdelse af et fælles ansvar er en stor mund
fuld, og vi vil foreslå, at vi begynder med at dis
kutere, hvad vi kan gøre for at vedligeholde sko
lens læremidler (bøger, teknisk udstyr o.lign). 
Som baggrund for diskussionen har vi opstillet:

I: Områder, der er at tage ansvar for, på skolen.
II: Nogle regler for, under hvilke betingelser an

svar bedst praktiseres.

Endelig har vi lavet en skitse, der kan tjene som 
eksempel på en praktisk foranstaltning.

I Ansvarsområderne:

<
 teoretisk (planlægning af indhold)

praktisk (fremskaffelse af bøger 
+ øvrige læremidler)

zteoretisk (beslutningsprocesser) 
b) Øvrige sociale livQ

upraktisk (oprydning)

II Ansvarlighedsregler:
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Man fungerer mere ansvarligt
a) i små grupper end i store grupper
b) når der er kort vej fra misbrug til man mærker 

konsekvenserne af misbruget
c) når man er i et miljø, man kan lide.

III Skitse
Grupper af elever og lærere er på skift ansvarlige 
for læremidlerne i en række fagklasser. Man kunne 
forestille sig, at man en gang om ugen undersøger, 
om der er, hvad der skal være. Hvis der mangler 
noget, annoncerer man det på fællesmødet, der evt. 
kan drøfte, hvad der skal gøres ved sagen.

Vi vil bede jer skrive jeres forslag ned og afle
vere dem til Siggi, der er referant.

Oplæg til lærerrådsmødet den 22.03.1977:

Fællesmøder:

Forslag til ændring af fællesmødernes struktur og 
kompetance.

Strukturændringer:

Fællesmødernes måde at køre på diskuteres gang på 
gang. Der er noget galt med fællesmøderne, men 
hvad? Vi mener, det dels skyldes fællesmødernes 
struktur, dels de beslutninger der kan/ikke kan 
træffes på fællesmøderne. De to problemer hænger 
sammen. Strukturproblemerne viser'sig bl.a. på 
følgende måde:
Hvert enkelt fællesmøde betragtes som et afsluttet 
forløb. Det eneste der kæder de enkelte møder sam
men, er oplæsning af protokollen. Der tages ikke 
stilling til dette referat af forrige fællesmøde.
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Det er nemlig en ny klasse, der har ansvaret for 
dette fællesmøde, der har sig egen dagsorden (for
håbentlig) . Nogle eksempler: 
Hvad er der sket med studieugeforslaget? Hvad er 
der sket med tidsskrifterne? Hvad skete der med 
diskussionen om principperne bag fællestimeafstem
ningen? Hvorfor var der et møde uden dagsorden? 
Hvornår og hvordan skal dagsordenen i det hele tag
et deles ud?

Forslag:

1. Der vælges en sekretærgruppe bestående af såvel 
lærere som elever. Sekretærgruppen vælges af 
fællesmødet og sidder for et halvt år ad gangen.

2. Sekretærgruppen har ansvaret for afholdelsen af 
fællesmøder og klassemøder. Den modtager for
slag til dagsorden, redigerer disse forslag, 
mangfoldiggør dagsorden og bilag til denne og 
sikre distribution gennem klasserepræsentanter
ne. løvrigt fører den protokol, står for afstem
ninger o.s.v. Den instruerer ordstyrerne (der 
stadig går på skift fra klasse til klasse), om 
ordstyrerhvervet.
Kort sagt: Sekretærgruppen sikrer sammenhængen 
fra møde til møde.

3. Klassemøder og fællesmøder adskilles tidsmæssigt. 
Hovedreglen vil være, at der ikke holdes fælles
møder, før dagsordenen har været drøftet på et 
klassemøde.
Et eks.: Der holdes klassemøde en mandag, fælles
møde den følgende onsdag i samme uge. Senere 
kombineres tirsdag/torsdag og onsdag/fredag. Der 
bliver altså to møder i een uge. Til gengæld 
holdes der kun møder hver anden uge.

Kompetance:
Kompetanceproblemerne viser sig bl.a. på følgende 
måde:
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1. Der er en stigende utilfredshed blandt eleverne. 
Man føler, at beslutningerne i stigende grad 
bliver truffet hen over hovedet på dem. Det kan 
dels være et informationsproblem, men det hænger 
også sammen med en reel ændring i beslutnings
strukturen, der har fundet sted siden vi forlod 
Nordre skole, jfr. 3y's oplæg til fællesmødet 
09.03.77.

2. Gennemførelsen af alle aktiviteter på skolen står 
og falder med elevernes aktive medvirken. Det gæl
der ikke kun aktiviteter, der ikke er skemalagte, 
men i lige så høj grad de almindelige undervis
ningstimer. Det er derfor kun naturligt, at elev
erne gives medansvar overfor de aktiviteter, de 
selv skal være med til, ja faktisk være den væ
sentligste drivkraft for, at disse aktiviteter 
overhovedet kan gennemføres med et godt udbytte.

Forslag:

Fællesmødet får besluttende kompetance på følgende 
områder:
1. Tilrettelæggelsen og indholdet af de mundtlige 

"årsprøver".
2. Tilrettelæggelsen og indholdet af temadage, her

under introduktionsdage og studieuge.
3. Tilrettelæggelsen og indholdet af idrætsdage.
4. Tilrettelæggelsen af forårskoncerten.
5. Principper for ekskursioner.
6. Principper for vikartimer.
7. Kantineforhold.
8. Tilrettelæggelsen og indholdet af fællestimer.
9. Avishold, samt tidsskrifter indenfor en beløbs

ramme på kr. 1.000,-.
10. Tilrettelæggelsen og indholdet af forældremøder.
11. Tilrettelæggelsen og indholdet af erhvervsorien

tering. z

OBS. Det er indlysende, at de rammer der er fastlagt 
i henhold til diverse cirkulærer og bekendtgør
elser, skal overholdes.
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ELEVFORENINGEN.

Elevforeningen er en forening for skolens elever 
lærere og tidligere elever. Den har bestået i 
2 år, hvor den har arrangeret:
FOREDRAG:
Namibiaften
Sparekassesekretariatchefen om nationaløkomi
KONCERT:
Erik Storell
2 elever på orgel og flygel
TEATER:
"Peer Gynt" i Herning
Besøg af Fiolteatret (arrangeret fælles med 

seminariet)
HYGGEAFTENER:
Spillemandsmusik med dans
Multimusikaften(skolens elever spiller) 
Jazzaften
Fælles hygge med elever fra handelsskolen

FILMFOREVISNING:
FESTER:
Karneval
Julefest
Afslutningsfest før sommerferien
Og andre ind imellem.

Sidste år havde vi desuden planlagt at arran
gere gratis bus til Gasolinkoncerten i Viborg 
og afholdelse af en hyttetur for foreningens 
medlemmer, samt et foredrag af Jacob Holt om 
miljø i USA.

Yderligere oplysninger og svar på evt. spørgs
mål gives.
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FOTOKLUBBEN.

Fotoklubben på Ikast Gymnasium fungerede i sko
leåret 1976-77 ikke så godt, som man kunne for
vente. Aktiviteterne var noget sløve, men vi 
fik dog taget klassebillederne, og kritikken 
var til en vis grad berettiget. Det må dog si
ges, at de fra fotoklubben, der tog billederne, 
manglede erfaring i belysningsteknik.

Fotoklubben fungerer ellers på den måde at en
hver elev, lærer og gammel elev kan blive med
lem. Når man er blevet medlem kan man frit be
nytte mørkekammeret, på den måde at man hen
vender sig til en person, der har nøglen.

For at holde økonomien oppe, har vi indført 
et kontingent og i 1976-77 var det 2o kr. 
De penge, der kommer ind i kontingent bruges 
hovedsageligt til nyanskaffelser som f.eks. 
fremkaldertanke, opspolerulle, væsker osv. 
Papir til brug i mørkekammeret betaler man selv, 
men der har dog været en ordning, hvor medlemmer
ne kunne købe papiret, der var i mørkekammeret, 
og så skrive hvor meget man har taget. Ordningen 
er blevet droppet, fordi der forsvandt for me
get papir. Papir kan nu købes gennem fotoklub
ben .

Dette er kort fortalt noget om fotoklubben. Vi 
håber du vil være medlem næste år og der kan ind
hentes flere oplysninger hos undertegnede.

Martin Hansen. 3 bs.



44

Juletale 1976.

Der var i universet en lille planet, nr. tre i ræk
ken af planeter fra stjernen, som kaldes Solen. På 
planeten var der ufred, social uretfærdighed, luksus 
og fattigdom side om side.

Planetens brændstof var ved at være brugt op. Man 
prøvede at gå over til en ny form, nemlig kerneener
gi, men det krævede uhyre anstrengelser at udvikle 
det; og hvis nu man ikke nåede det, inden det fos
sile brændstof var sluppet op? Gryden skulle holdes 
i kog, man skulle bevare den høje teknologi længe 
nok til at foretage det store spring, som en frede
lig og renlig udnyttelse af fusionsenergien inde
bærer .

Men ude omkring galaksens loo milliarder stjerner 
var der andre planeter. Der var vidt forskellige 
betingelser på disse. Nogle var nær deres stjerne, 
deres Sol, andre var langt fra; men en del var i 
en passende afstand, passende for at liv kunne op
stå. Fra deres stjerner havde disse planeter ved 
deres dannelse fået en passende mængde grundstoffer 
i en passende blanding, og nogle steder opstod der 
faktisk liv.

Og nogle steder udviklede livet sig hurtigere end 
på den tredje planet fra Solen. Udviklingen var 
ikke gået meget hurtigere, men blot et par hundrede 
eller tusinde år er jo et godt forspring (tænk på, 
hvad der er. sket på den lille planet de sidste loo 
år); og tusinde år er ikke meget i sammenligning 
med Universets alder, som anslås til fem milli
arder år.

Disse højere udviklede kulturer var kommet frelst 
gennem deres energikrise, deres spring opad, og 
havde naturligvis analyseret deres egen opførsel.
De havde kort sagt opskriften på kagen.
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Andre kulturer havde fejlet og samtidig opbrugt 
deres brændstof. I det spil har man kun ét for
søg (én planets rigdomme), og lykkes det ikke, 
synker planeten tilbage til et niveau, hvor den 
er i energibalance med sin stjerne (nærmest et 
stenalderniveau), og glemmes naturligvis i den 
kosmiske sammenhæng.

På den lille planet ved Solen kan man gøre sig 
et tankeeksperiment: På en 2o - 3o sider kan man 
nedfælde den information, der er nødvendig for at 
lave en atombombe. Denne information er, på den 
planet jeg taler om, opnået gennem store anstren
gelser og under voldsomt pres. Hvis man havde haft 
den information i 1925 (efter denne planets tids
regning) og havde overladt den til én af de davæ
rende regeringer, ville meget have set anderledes 
ud.

På lignende måde ville opskriften til at komme 
igennem krisen være værdifuld for den lille pla
nets befolkning.

Nu kunne man jo tænke sig, at de væsener, som hav
de opskriften, ikke ville give den fra sig. Sådan 
var det imidlertid ikke. Der var en livlig udveks
ling af ideer mellem de forskellige planeter rundt 
om i galaksen (stjernevrimlen).

Ganske vist var der langt mellem to naboplaneter, 
men man skulle jo heller ikke rejse mellem dem, 
blot udveksle information, og det går med lysets 
hast. Det tager fire år for en lysstråle (eller et 
andet elektromagnetisk signal) at nå fra den lille 
planet ved Solen til dens nærmeste nabostjerne.
Så er det endda ikke sikkert, at den har en beboet 
planet. Men hvis man finder en planet, som igen 
har kontakt med en tredje o.s.v., kan man blive 
optaget i galaksens store telefonbog og snakke 
med i koret.
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Man skal dog ikke som ny abonnent vente at blive 
taget særlig alvorligt; det eneste man har præste
ret er at tage sig sammen og pippe: ”Her er vi.” 
Men det ku' jo godt være, man kunne låne den op
skrift.

Den ny abonnent må selv melde sig til centralen, 
man kan ikke rimeligvis antage, at de andre skulle 
lede efter den lille planet med radiobølger. For 
der er gået fem milliarder år uden lyd fra den 
lille planet, og først inden for de seneste år 
er man overhovedet begyndt at overveje muligheden 
af at give lyd fra sig i den galaktiske sammen
hæng.

Den lille planet gik rundt i sin bane om Solen. 
På den nordlige halvkugle boede de fleste menne
sker, og derfor fejrede man hvert år en fest, når 
planetens nordpol pegede længst bort fra Solen. 
Så var dagene kortest og mørkest, og man gik og 
ventede på lys. Man kiggede op mod himlen, måske 
med en vag fornemmelse af, at der kunne komme hjælp 
udefra, fra Universet.

Vise mænd studerede himlens tegn, og engang skete 
der på himlen en begivenhed, som må ske en gang 
imellem. Tre eller fire af de andre planeter i 
Solsystemet stod ganske tæt ved hinanden på him
len (de stod altså på linje i rummet set fra den 
tredje planet). Derved lignede de en stjerne, kla
rere end man sædvanligvis ser på himlen.

En sådan begivenheds tidspunkt kunne de vise på 
den tid, jeg taler om, beregne ved hjælp af deres 
regnemaskiner. Og de fandt ud af, at begivenheden 
var sket omkring deres egen tidsregnings begyndel
se. - Det skete iøvrigt også i begyndelsen af 
197o'erne efter planetens tidsregning, og datoen 
var den 25. dag i den 12. måned, altså lige om
kring det tidspunkt, hvor dagene er mørkest og 
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man mest længes efter lys.

Der er således gode grunde til at vende blikket 
mod himlen og se efter hjælp udefra; det vil ef
ter min mening være urimeligt at antage, at vi 
skulle være alene i Universet.

- Og en sådan hjælp var nok den bedste julegave, 
vi kunne få her på Jorden.

Harald Sohn.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE.

Undervisningen er i princippet gratis, og under
visningsmidler stilles gratis til rådighed; dog 
må eleverne selv sørge for skrivematerialer, teg
nebestik m.v., gymnastiktøj efter gymnastiklære
rens anvisning, ligesom der vil blive enkelte min
dre udgifter til de obligatoriske ekskursioner. 
Statens Uddannelsesstøtte vil i 1977/78 yde hjælp 
efter følgende hovedregler:
Kun uddannelsessøgende, der er fyldt 18 år, kan 
opnå støtte, men 17-årige elever kan søge i begyn
delsen af skoleåret, og støtten vil da blive yddet 
fra den 1. i måneden efter det fyldte 18. år. 
Støtten ydes i form af stipendium og statsgaran
ti for lån i bank eller sparekasse.
Højeste stipendium udgør for ugifte hjemmeboende 
kr. 7.000 og for ugifte udeboende og gifte kr. 
lo.ooo.
Maximal støtte opnås ved forsørgers skattepligti
ge indtægt o 1976 på under kr. 55.ooo; den aftrap
pes i takt med indkomststigningen og bortfalder 
helt ved indtægter på kr. Ilo.ooo og derover. 
Forinden støtten beregnes, justeres den skatte
pligtige indtægt nedad med kr. 9.ooo for hvert 
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barn udover ansøgeren, som er under eller i den 
undervisningspligtige alder eller i øvrigt under 
uddannelse. (Det er dog en forudsætning, at dis
se børn ikke har en gennemsnitlig månedlig ind
tægt, der overstiger kr. 1.5oo, heri ikke medreg
net eventuel støtte fra Statens Uddannelses
støtte, og at de endnu ikke er fyldt 23 år den 
31. december 1977.)

Har forældrene formue over kr. 2oo.ooo, medreg
nes lo% af det overskydende beløb som indtægt.

På grundlag af den således korrigerede forældre- 
indtægt udregnes stipendiestøtten til ansøgeren.

Uden hensyn til forældre eller egne økonomiske 
forhold kan elever på 18 år og derover opnå stats
garanti for studielån, der optages i banker og 
sparekasser. Det garanterede lånebeløb kan år
ligt ikke overstige kr. 13.9oo, og summen af 
statsgaranti og eventuel stipendium fra Statens 
Uddannelsstøtte kan højst andrage 18.2oo.

Nærmere regler såvel som regler for 23-årige ud
dannelsessøgende findes i et lille hæfte, der ef
ter ønske udleveres fra skolens kontor sammen med 
ansøgningsblanketten.
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LÆREBØGER
Eleverne kan gratis låne bøger på skolen. Bøgerne 
forbliver skolens ejendom. Eleven skal straks ved 
modtagelsen skrive navn, klasse og årstal i den 
dertil indrettede rubrik i bogen.

Bøgerne skal behandles omhyggeligt. De skal forsy
nes med et beskyttende omslag. Der må ikke tegnes 
eller gøres notater i bøgerne. Eleverne er ansvar
lig for de lånte bøger. For bøger, der er bortkom
met eller beskadiget, skal der betales en erstat
ning, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Når bøgerne efter anvisning fra boginspektor skal 
afleveres, skal omslag m.v. fjernes. Alle henvend
elser vedrørende lærebøger skal ske til boginspek
tor i dennes træffetider, se opslag. Arbejdspapir 
udleveres en eller to gange årlig i en mængde, der 
skønnes tilstrækkelig for en rimelig sparsommelig 
elev. Det skal slå til, da papirkontoen har en øv
re grænse!

FORSØMMELSER
Der er mødepligt til undervisningen. Fravær og 
undladelse af hjemmearbejde er kun tilladt i til
fælde af sygdom, eller hvis rektor i ganske sær
lige tilfælde kan give tilladelse.

Forsømmelser kan opfattes som misligholdelse af 
en kontrakt, som eleven har indgået med det sam
fund, der stiller de nødvendige midler til rådig
hed for skolen. Eleven yder så gengæld ved at ud
nytte dette tilbud bedst muligt.

En elev, der har forsømt, skal aflevere en for
sømmelsesseddel på kontoret i formiddagsfrikvar
teret. Der skal bruges en bestemt blanket, der 
bør ligge i katederskufferne, men ellers kan fås 
på kontoret.
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ORDENSREGLER
Det er samarbejdsudvalg og skolenævn, der er de 
myndigheder, der råder for ordenen på skolen. 
Samarbejdsudvalget formulerer reglerne og skole
nævnet skal evt. godkende. Rektor administrerer. 
Det er således rektor, der til daglig siger må 
gerne eller ikke til de mange småproblemer, der 
opstår. Han er dog nødt til at rette sig efter 
samarbejdsudvalgets henstillinger, hvis disse ik
ke strider mod gældende regler.

Hidtil er der ikke formuleret ordensregler, idet 
de almindelige regler for omgang mellem mennesker 
nok skulle være tilstrækkelige for livet på en 
skole.
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1. a
Christiansen, Lene Estvad 
Emdal, Pia 
Eskildsen, Birgitte Dahn 
Hansen, Bodil Kjældgård 
Holm, Bente Bundgaard 
Iversen, Birgitte Sejer 
Kiær, Marianne 
Lund, Helle 
Lysgaard, Karen 
Mansfeld-Giese, Keld 
Meedom, Helle Ernst 
Midtgaard, Anne Schou 
Møller, Peter 
Nielsen, Kate Anita 
Nielsen, Lisbeth Ravn 
Nielsen, Lone 
Nielsen, Tina 
Petersen, Ulla Louring 
Winther, Janette 

l.b 
Christensen, Annette Fjord 
Christiansen,Hanne Halskou 
Hayes, Maria Ellen 
Hou, Janne Rafn 
Iversen, Vibeke 
Jakobsen, Karen Skyum 
Jensen, John 
Jensen, Jytte Irene 
Johnsen, Linda Birgitte 
Kristensen, Ida E.Linding 
Lock, Hanne Tirsgaard 
I.udvigsen, Bente 
Markussen, Bitten 
Molbæk, Birgitte Heide 
Pedersen, Birgit Lyngholm 
Pedersen, Frank Kastbjerg 
Skafte, Peter Bohn 
Sørensen, Mona Lisa Haugaard 
Vestergaard, Anne-Marie 
Voetmand, Annie Henriette

Birkegårdsvej, Birk, Herning 
Thygesensvej 28, Ikast 
Kirkegade 113, Ikast 
Poppelvej 7, Karup 
Præstevænget 7, Brande 
Nygårds Allé 3, Ikast 
Brandlundvej 17, Brande 
Kvalsholmvej 26, Sunds 
Østergård, Sunds 
Tranevej 6, Brande 
Grovevej 13, Simmelkjær,Sunds 
Vibevej 6, Brande 
Egevej 18, Karup 
Holbergsvej 37, Ikast 
Nygårds Allé 16, Ikast 
Bygtoften 26, Ikast 
Hanningvej 30, Isenvad,Ikast 
Skolegade 37, Ikast 
Vesterisenvej 18, Ikast

Spinkebjerg 31, Gjellerup 
Samsøgade 6, Ikast 
Bjerglide 18, Brande 
Akacieparken 60, Ikast 
Fuglsangsallé 25, Ikast 
Johs. Hansensvej 10, Brande 
Borgergade 22, Bording 
Mamrelund 1, Bording 
Fredbovej 25, Sunds 
Tolstedvej 217, Gjellerup 
Tranevej 19, Sunds 
H.C.Andersensvej 14, Brande 
Bakken 14, Bording 
Ravnsbjerg Hegn 7, Gjellerup 
Skivevej 9, Sunds 
Sønderkærkvarteret 56, Herning 
Bøgevej 3, Ejstrupholm 
Hasselvej 28, Bording 
Skivevej 45, Sunds 
Ilskov Hovedgade 27, Sunds
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Andreasen, Birgit Wind 
Christensen, John Møller 
Egelind, Susanne Lyhne 
Hansen, Elise Vestbo 
Hansen, Karen Højmark 
Hansen, Marianne Elisabeth 
Jacobsen, Dorthe 
Jensen, Kim Albæk 
Jensen, Laila Nørgaard 
Jensen, Poul Blaahøj 
Jespersen, Margit Bröchner 
Johansen, Allan H. Dyg 
Kristensen, Mette 
Mæng, Henning 
Nielsen, Mie 
Nikolajsen, Judith Jelle 
Pedersen, Anni Inge 
Rahbek, Jan 
Rasmussen, Katrine 
Sahin, Yilmaz 
Skyum, Hanne 
Søndergaard, Lilli Oline 
Sørensen, Svend Meedom 
Thomassen, Jesper Rokkjær 
Tjørnehøj, Jørgen Walther 
Tvermose, Bent 
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Andersen, Jette Marie 
Andersen, Morten Rix 
Christiansen, Anne' 
Eybye, Peter 
Frederiksen, Benny Rene 
Flytkjær, Vibeke 
Hansen, Kate 
Helms, Annemette Feldborg 
Hoe, Birthe Christiansen 
Holmer, Carsten 
Jensen, Allan 
Jensen, Jeanette 
Lauritsen, Henny

Vestergade 23, Ejstrupholm 
Elmevej 16, Kraup 
Granallé 15, Engesvang 
Haslevej 5, Ikast 
Søborg Damkultur, Ejstrupholm 
Drakenvej 20, Kølvrå 
Teglgårdsvej 21, Sunds 
Møllevejen 15, Ejstrupholm 
Færøgade 10, Ikast 
Vesterallé 44, Hammerum 
Skivevej 39, Sunds
Mylius Eriksensvej 10, Brande 
Birkevej 10, Karup 
Linå, Sunds 
Engvang 2, Isenvad 
Poul Gernessvej 19, Ikast 
Bodholtvej 2, Bording 
Granbakken 11, Brande 
Præstehaven 13a, Gjellerup 
Stadionallé 48, Ikast 
Vestervang 12, Bording
Præstegårdsvej 5, Ejstrupholm 
Stationsvej 15, Sunds 
Østervang 43, Bording 
Ravnsbjergskov 9, Gjellerup 
Busk, Hammerum

Lille Bundgård, Ejstrupholm 
Østergade 8, Ejstrupholm 
Frederiksgade 5, Hammerum 
Simmelkær Hovedgade, Simmelkær 
Tværgade 38. Ikast 
Tranevej 27, Sunds 
Vibevej 5, Brande 
Sömmerbjerg, Ejstrupholm 
Vesterskovvej 20 , Ilskov 
Gjellerupbakken 15, Gjellerup 
Akacieparken 12, Ikast
Villavej 30, Hammerum 
Haraldslundvej 12, Bording
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Neigaard, Birgitte 
Nielsen, Jesper Ellemann 
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Nielsen, Per Günther 
Nielsen, Lisbeth 
Olesen, Michael Nüchel 
Olsen, Leon Weinreich 
Pedersen, Inge Bülow 
Rasmussen, Anna-Marie 
Ulbrichsen, Hans-Martin V. 
Hillesheim, Marta Lee

Kr . Poulsensvej 20, Ikast 
Fuglsangsallé 9, Ikast 
Enghavevej 6, Ikast 
Gedhusvej 4, Sunds 
Lærkevej 5, Hammerum 
Blichersvej 42, Brande 
Krøsbærvej’8, Brande 
J.P.Jacobsensvej 30, Ikast 
Nøddevej 18, Sunds 
Hans Egedesvej 8, Ikast 
Præstelunden 20, Brande 
Hovedgaden 35, Simmelkær

1. z

Abildtrup, Anni Bøllundvej 7, Langkær,Brande
Andersen, Anni Rita Stadionallé 37, Ikast
Andersen, Henning Hinderfeldt,Bornholmsgade 12, Ikast
Bang, Bettina 
Christiansen,Ole Bjørn 
Dahl, Pia Stenstrup 
Golbækdal, Knud Østergård 
Grønskov, Claus Henrik 
Hagelskær, Gert 
Hagelskær, Kim Heséelvig 
Hansen, Susanne Lier 
Holm, Peter 
Hvidt, Dorte Lyhne 
Jensen, Rita Sønderby 
Jensen, Svend Aaen 
Jørgensen, Gitte 
Kristensen, Bente Bækgaard 
Kristensen, Ellen Tang 
Kristensen, Mogens Sehested 
Neigaard, Berit 
Overgaard, Inge Ladekær 
Sahin, Fikret 
Schlesch-Lund, Elizabeth 
Tønder, Dorte

Sven Dalgårdsvej 3, Ikast 
Elmevej 18, Karup
Knud Rasmussensvej 13, Ikast 
Herningvej 64, Brande 
Haslevej 4, Ikast 
Hodsagervej 68, Simmelkær 
Ågade 7, Engesvang 
Bogfinkevej 5, Hammerum 
Søndermarken 6,Hammerum 
Ved Kanalen 20, Karup 
Jensen-Flø Vej 9, Brande 
Bakken 1, Bording 
Jagtvej 12, Hammerum 
Lyøvej 12, Hammerum 
Kildevej 9, Ikast 
Viborgvej 4, Påraup
Vester Moselundvej 20, Bording 
Tværvænget 11, Hammerum 
Stadion Allé 48, Ikast 
Aahavevej 105, Silkeborg 
Brorsonsvej 41 Herning
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Jensen, Helle Raunholt 
Jørgensen, Rita Vinther 
Kristensen, Helle Winther 
Laumand, Rita 
Nielsen, Sanne Sommer 
Parbo, Bent
Pedersen, Helle Lykkegaard 
Svendsen, Ole Morten 
2.aS 
Bundgaard, Peter 
Ebbesen,Marianne 
Jakobsen, Inger 
Jørgensen, Jette Vinding 
Kornerup-Bang, Morten 
Kristiansen, Anna-Marie 
Nielsen, Annemette 
Nielsen, Jette Øvlisen 
Nielsen, Lone 
Skov, Helle Elisabeth 
Thomsen, Anette Ruge 
Wilson, Janet

Viborgvej 27, Karup 
Sigtenvej 8, Bording 
GI. Kongevej 121, Engesvang 
Drosselvej 10, Bording 
Broholmvej 16, Ikast 
Lars Nielsensvej 32, Brande 
Klochsvej 61, Bording 
Hasselvej 30, Bording

Brandevej 11, Ikast 
Østre Allé 43, Brande 
Nordlundvej 164, Brande 
Storegade 32, Brande 
Ringvej 37, Kølvrå 
Vestermarken 26, Brande 
Langkærvej 41, Drantum, Brande 
Skolegade 30, Ikast 
Fundervej 73, Engesvang 
Norgesgade 58e, Ikast 
Nexøvej 8, Ikast 
Ved Banen 4, Karup

2 .bN
Frederiksen, Bodil 
Jensen, Jytte Engedal 
Linneberg, Laila Elisabeth 
Olsen, Hanne 
Pedersen, Susanne 
Poulsen, Anne Mette

Vestervang 5, Ejstrupholm 
Lindevænget 5, Ejstrupholm 
Kirkegade 24, Ikast 
Thorlund, Ejstrupholm 
Havretoften 15, Ikast 
Jørgen Kroghsvej 14, Ikast

2.bS 
Christiansen, Tonny Jan 
Eiskjær, Solveig 
Hindkjær, Marianne 
Jensen, Kirsten Torp 
Jørgensen, Henrik Damholt 
Jørni, Nielse Henrik 
Lauridsen, Anette 
Pedersen, Githa Birkegaard 
Pedersen, Aase Skov 
Rasmussen, Hanne Beedholm 
Schrøder, Henrik 
Malmgren, Louanne

Præstegårdsvej 37, Sunds 
Fredbovej 15, Sunds 
Ulrichsholm, Gjellerup 
Læsøgade 19, Ikast 
Fastrup, Herning
Gjellerupbakken 25, Gjellerup 
Sønderparken 36, Ikast 
Elmegade 19, Hammerum 
Møllestedvej 1, Ikast 
Villavej 27, Ikast 
Pnæstehaven 20b,Gjellerup 
Bøgevej 5, Karup
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Andersen, Hans Jørgen 
Christensen, Bent Overgaard 
Christensen, Marinus 
Christensen, Søren 
Korsholm, Ole 
Skovhus, Conni 
Vestergaard, Lis 
2.xN 
Andersen, Hans Estrup 
Hagelskjær, Benny 
Hansen, Helle 
Hvirgel,Kim 
Jensen, Michael Bech 
Jensen, Morten Stendorf 
Kjær, Jørgen Brochmann 
Lassen, Peter 
Mæhlisen, Ole 
Pedersen, Pia Jytte 
Olesen, Ann Lisbeth Dam 
Pedersen, Kenneth Pedersen 
Ostergaard, Jytte 
2.xS 
Damholt, Martin 
Holm, Birgit 
Jørgensen, Viggo Juulsgaard 
Wind, Jesper 
Ørhøj, Kell
2 .yF 
Anderson, Jan 
Bjørn,Carsten Ammitzbøll 
Bæhr, Lars 
Degn, Ebbe Ove 
Flø, Christian 
Helldén, Lars Michael 
Jensen, Bent Hulegaard 
Liltorp, Lars 
Nielsen, Kaj Steen 
Voulund, Lars

Thalundvej 9, Sinding 
Tværmoåe , Sunds 
Langbakkevej 2, Sunds 
Givskovvej 40, Ikast 
Bjørn Nørgaardsvej 14, Ikast 
Krogslundvej 3, Herning 
Nørretorp, Gjellerup

Møllegade 56, Ikast 
Hollingholt, Sunds 
Ravnsbjergvej 6, Gjellerup 
Teglgårdvej 51, Sunds 
Hedegårdsvej 14, Ikast 
Ravnsbjerg Hegn 6, Gjellerup 
Tykskov, Ejstrupholm 
Lynghøj,Hedegård, Ejstrupholm 
Egeparken 24, Ikast 
Villavej 15, Hammerum 
Tolstedparken 207, Gjellerup 
Gammelagervej 6, Ikast 
Bogfinkevej 2, Hammerum

Gudumkærvej 6, Hammerum 
Søndermarken 6, Hammerum 
Stadion Allé 48 ,Ikast 
Ravnsbjerg Krat, Gjellerup 
Ravnsbjerg Mark, Gjellerup

Vejlevej 47, Brande 
Skolegade 17, Ikast 
Tranevej 34, Sunds 
Fredensgade 30, Ikast 
Fasterholtvej 7, Brande 
Fuglsangsallé 23, Ikast 
Kongevejen 37, Ikast 
Klochsvej 43, Bording 
MES, Dørslund, Brande 
Nørreskovvej 35, Ilskov
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Andersen, Hanne Kjærsgård Dalgasvej 5, Brande
Hansen, Kirsten 0. Bøllundvej 15, Brande
Johansen, Lisbeth Rets Johs.Hansensvej 6, Brande
Kristensen, Jørgen Lindy Overgårdsvej 55, Ikast
Mikkelsen, Lars Vestergade 78, Ikast
Mortensen, Bruno Neergaard Rønneallé 8, Ikast
Nørgaard, Margrethe Lundsvej 20, Engesvang
2.yS
Borgaard, Jesper Aagade 15, Brande
Jensen, Hans Per Holdgård Krøjgårdsvej 19, Herning
Jørgensen, Allan Kastbjerg Nørrevang 10, Sunds
Kristensen, Mogens Husted Johs» Hansensvej 11, Brande
Pedersen, Jan Egtved Trehus 8, Bording
Pedersen, Lissy Arvad Uhrevej 3, Brande

2. zF
Andersen, Jens Buch Jernbanegade 17, 7442 Engesvang
Døssing, Bent Bergmann Bredgade 6, 7470 Karup
Jeppesen, Søren Tang Bøgevej 20, 7470 Karup
Nielsen, Bjarne Lund T. Bjødstrupvej 11, Hammerum, 7400
Pedersen, Dorte Eli Akacieparken 44, 7430 Ikast
Pedersen, Jytte Tind H. Tranevej 8, 7451 Sunds
Rasmussen, Peter Barkholt Genvej 23, 7470 Karup
Sørensen, Jens Kirkegaard Søndermarken 22, Hammerum, 7400
Troelsen, Bente Grønlandsgade 37, 7430 Ikast

2 . zN
Andersen, Mitzi Winnie St. Blichersvej 3, Kølvrå, 7470
Christiansen, Ulla H. Samsøgade 6, 7430 Ikast
Damgaard-Pedersen, Jan Fuglsangsallé 19, 7430 Ikast
Jensen, Claus Genvej 17, 7470 Karup
Kristensen, Kuno Flaskager Højris Allé 78, 7430 Ikast
Larsen, Hanne Hammer Skovlunden 12, 7324 Thyregod
Laursen, Aino Munklindevej 67, 7441 Bording
Nielsen, Bodil Åvej 21, 7451 Sunds
Søgaard, Peter Sønderparken 50, 7430 Ikast
Tøttrup, Janni Birkevej 55, 7442 Engesvang



2 .zS
Madsen, Bodil Ardahl 
Mikkelsen, Esben 
Nagel, Poul Erik 
Nielsen, Per
Sørensen, Helge Eika

57
Nedre Hestlundvej 15, 7441 Bording 
Østergade 68, 7430 Ikast 
Bjødstrupvej 28, Hammerum, 7400 
Rylevej 3, Hammerum, 7400 
Solbakken 11, Gjellerup, 7400

3 . aN
Bak, Karen Marie Holmgård 
Breinbjerg, Anni 
Eybye, Anna Marie H. 
Hansen, Dorte Toftgaard 
Hansen, Susanne Dahl 
Jensen, Kirsten E. Porsk. 
Johansen, Vivi 
Mølhede, Ellen 
Nielsen, Gerda Marie 
Pedersen, Susanne Lundb.

Nedre Hestlundvej 22, 7441 Bording 
Østergade 17, 7361 Ejstrupholm 
Højvangsvej 3, 7441 Bording 
Præstegårdsvej 12, 7451 Sunds 
Elmeallé 30, 7330 Brande 
Skyggevej 17, 7441 Bording 
Kirkegade 12, 7361 Ejstrupholm 
Læsøgade 27, 7430 Ikast 
Christianshedevej 14, 7441 Bording 
Nygårds Allé 2, 7430 Ikast

3.aS
Amby, Finn
Andreasen, Kirsten Wind 
Christensen, Bodil Kabell 
Dahl-Madsen, Per 
Jacobsen, Anette 
Kehlet, Jacob 
Kramer, Ruth 
Lassen, Anders 
Nielsen, Linda 
Pedersen, Inge Risvig 
Philipsen, Poul Erik 
Rasmussen, Anni Krusborg 
Skriver, Karen Margrethe 
Toftlund, Jesper

Industrivej 4, 7330 Brande 
Vestergade 23, 7361 Ejstrupholm 
Aarestrupvej 76 l.th., 7470 Karup 
Præstegårdsvej 68, 7451 Sunds 
Bornholmsgade 11, 7430 Ikast 
"Søblink", 7361 Ejstrupholm 
Hyvildvej 32, 7330 Brande 
"Lynghøj", 7361 Ejstrupholm 
Blichersvej 42, 7330 Brande 
Vejlevej 25, 7330 Brande 
Munklindevej 40, 7441 Bording 
Birkevej 14, 7361 Ejstrupholm 
Alskovvej 51, 7470 Karup 
Bredgade 29, 7441 Bording

3 .bN
Bak, Birthe Holmgaard 
Behrens, Marie 
Christensen, Susanne Arvad 
Damm, Charlotte 
Haulrik, Lene
Hoe, Ketty Christiansen

Skivevej 29, 7451/Sunds
Uldjydevej 12, Birk, 7400 Herning 
Uhrevej 27, 7330 Brande 
Ryttergården, 7430 Ikast 
Akacieparken 34, 7430 Ikast
Vesterskovvej 20, Ilskov, 7451 Sunds



Jensen, Helle Storgaard 
Kristensen, Annemette 
Lynggaard, Eva 
Møller, Else 
Nielsen, Hanne Øvlisen 
Pedersen, Ellen Nordmark 
Petersen, Helle 
Riise, Laila 
Østergaard, Elsebeth

3.bS
Bak, Jens Holmgaard 
Bjørn, Michael Würtz 
Hansen, Martin Hestbæk 
Holm, Birgitte Castenskjold 
Jensen, Kjeld Bjarne Skov 
Jørgensen, Marianne Helms 
Madsen, Gitte Merete 
Pedersen, Hans Buhl 
Sørensen, Pia Holm 
Søvang, Anne 
Aaes-Jørgensen, Helle

3.xF
Høg, Svend Poulsen 
Munk-Hansen, Carsten 
Nielsen, Jens Johan 
Petersen, Claus

3.xN
Christensen, Birgit 
Jakobsen, Lene 
Kjærsgaard, Jytte 
Kristensen, Karin Thoustrup 
Kristiansen, Marian 
Lilbæk, Gitte 
Pedersen, Ole Bülow 
Søndergaard, Ove

Aagade 23, 7330 Brande 
Brandlundvej 86, 7330 Brande 
Johs. Hansensvej 17, 7330 Brande 
Bjødstrupvej 26, Hammerum, 7400 
Skolegade 30, 7430 Ikast 
Skolevej 26, 7330 Brande 
Aavænget 26, 7330 Brande 
Toftlundvej 11, 7430 Ikast 
Nørregårdsvej 7, 7330 Brande

Hodsagervej 19, Simmelkjær, 7451 Sunds 
Vestergade 10, 7430 Ikast 
Kildevej 13, 7430 Ikast 
Villavej 30, 7430 Ikast 
Østergade 76, 7430 Ikast
Tulstrupvej 8A, 7430 Ikast 
Hovedgaden 70, Hammerum, 7400 
Rønneallé 5, 7451 Sunds
Jens Holdgårdsvej 63, 7430 Ikast 
"Søvanggård", 7451 Sunds 
Møllegade 60, 7430 Ikast

Gedhusvej 5, 7441 Bording 
Lundsvej 24, 7442 Engesvang 
M.E.S., 7330 Brande
Vejlevej 14, Bredlund, 7362 Hampen

Ruskjærvej 20, 7441 Bording 
Bakkegårdsparken 10 G, 7430 Ikast 
Kaj Munksvej 7, 7441 Bording 
Vesterallé 8, Hammerum, 7400 
Strøget 15, 7430 Ikast 
Rolighedsvej 18, 7430 Ikast 
Nøddevej 18, 7451 Sunds
Fastrup, Hammerum, 7400 Herning



593.xS
Hansen, Arne
Jensen, Arne Kvåle 
Jensen, Henrik Bech 
Kristensen, Svend Erik 
Nielsen, Aksel 
Nielsen, Jonna 
Næsby, Kurt
Tranberg, Ole Lykkeberg

Lille Thorlundgård, 7361 Ejstrupholm 
Vestergade 50, 7361 Ejstrupholm 
Hedegårdsvej 14, 7430 Ikast 
Højmarkstoften 68, 8600 Silkeborg 
Giudsted, 7361 Ejstrupholm 
Søndergårdsvej 15, Hammerum, 7400 
Hvillum, 7361 Ejstrupholm 
Tyvkærvej 35, 7430 Ikast

3.yF 
Christensen, Morten H. 
Hansen, Anne-Grethe 
Hinge, Mona 
Langfeldt, Peter 
Larsen, Ole Hede 
Lindved, Torben 
Lorenzen, Pia M.A. 
Olsen, Kim Hasse Hjort 
Sneftrup, Arne

3.yN
Hansen, Bent Veller 
Jensen, Annette Hagger 
Lauridsen, Carsten Mogens 
Mulvad, Niels Møller 
Rasmussen, Charlotte Stabel

Engbækvej 3, Sandfeldt, 7330 Brande 
Ørbækvej 31, 7330 Brande 
Egeparken 10, 7430 Ikast 
Lærkevej 8, Kølvrå, 7470 Karup 
Kjeldsigvej 6, 7430 Ikast 
Svanekevej 18, 7430 Ikast 
Præstelunden 27, 7330 Brande 
Sportsvej 3, Kølvrå, 7470 Karup 
Sneftrup, 7451 Sunds

Aahusevej 10, 7470 Karup 
Nørrevang 29, 7451 Sunds 
Tranevej 21, 7451 Sunds 
Ringstrupvej 13, 7430 Ikast 
Ericavej 74, 7470Karup

3.yS
Christensen, Jan Egon 
Hayes, Mark Mello 
Hessellund, Kim 
Kristensen, Pia Kjær 
Mølgaard, Iver 
Nielsen, Birthe Daniel 
Pedersen, Bente Juel 
Pedersen, Bjarne Ulrik 
Sørensen, Ole Møller

Nygårdsallé 40, 7430 Ikast 
Bjerglide 18, 7330 Brande 
Lærkevej 10, Kølvrå, 7470 Karup 
Kirkegade 71, 7430 Ikast 
Blichersvej, 7470 Karup 
Stadion Allé 3, 7430 Ikast 
Møllegade 1, 7430 Ikast 
Akacieparken 24, 7430 Ikast 
Nygade 66, 7430 Ikast



603.zF
Finderup, Annemette F. 
Jacobsen, Jan Teglgaard 
Madsen, Erik 
Olesen, Tage Vestergaard 
Pedersen, Aksel 
Pedersen, Torben Brandt 
Søby, Vagn

3. zN 
Bornebusch, Marianne F.B. 
Dalsgaard, Kristian 
Hansen, Ellen Birgitte L. 
Jensen, Inge Overby 
Johansen, Dorthe 
Kristensen, Jette 
Linnebjerg, Anni 
Sjøgren, Pia Ingemann

3. zS
Kristensen, John Enggård 
Kristensen, Per Egebjerg 
Madsen, Erik Ingolf A. 
Madsen, Jørgen Marinus 
Mogensen, Jens Ole Bjerg 
Pedersen, Peder M. Berg 
Sørensen, Steen Vestergaard 
Thomsen, Max Schaumann

Bredgade 9, 7441 Bording
Hans Egedesvej 7, 7430 Ikast 
Østerallé 24, Hammerum, 7400 
Grønsøvej 2, Pårup, 7442 Engesvang 
Pårup Hedevej 7, 7442 Engesvang 
Ruskærvej 5, 744.1 Bording 
Ravnsvad, 7430 Ikast

Vestervang 20, 7441 Bording 
Birkevænget 4, Hammerum, 7400 
Bogfinkevej 5, Hammerum, 7400 
Klochsvej 33, 7441 Bording 
Norgesgade 17, 7430 Ikast 
Park Allé 33, 7430 Ikast 
Givskovvej 6, 7430 Ikast 
Karupvej 8, 7442 Engesvang

Østergade 27, 7430 Ikast 
Grønlandsgade 45, 7430 Ikast 
Hestlund, 7441 Bording 
Pengehøj 3, 7441 Bording 
Klosterlundvej 21, 7442 Engesvang 
Møllebjergvej 2, 7441 Bording 
Per Kirkebysvej 9, 7430 Ikast 
Østergade 71, 7430 Ikast



61l.p
Balleby, Finn 
Benjaminsen, Peter Høgh 
Christensen, Lisbeth Zink 
Daugaard, Gerda Marie 
Dolan, Lis 
Grotkjær, Hans Rasmussen 
Grønbæk, Ole Hagbart 
Guldhammer, Jan 
Hansen, Bjarke K.O.
Harder-Wellendorf, Karsten 
Helms, Susanne 
Jensen, Benny Lillelund 
Jensen, Lene 
Tove G. Jensen 
Knudsen, Birthe 
Kristensen, Janne Søgaard 
Kviesgaard, Bente 
Leth, Peter J.
Mortensen, Lars Jacob 0. 
Nielsen, Lene Rytter 
Nielsen, Klaus Meiner 
Nielsen, Torben Sommer 
Ribberholt, Pia 
Stenstrup, Bodil 
Søndergaard, Lisbeth 
Vang, Hans 

1 .g
Andersen, Dan Erland 
Andersen, Godtfred 0. 
Andersen, Steen Ancher 
Andreasen, Inga Lundberg 
Brogaard, Kate 
Espersen, Jytte 
Grønne, Steen 
Hedegaard, Hanne 
Henriksen, Keld 
Høj, Anette Friis 
Knudsen, Klaus G. 
Larsen, Knud 
Lassesen, Peter D. 
Madsen, Susanne Skov

Ved Fjorden 17, Ringkøbing 
Bavnshøj 18, Ringkøbing 
Bredgade 24, Bording 
Chr.X's Kollegium, Herning 
Valdmarsvej 67, Herning 
Vejlevej 19, Bording 
Skolegade 49, Ikast 
Rypevej 61, Vildbjerg 
Herningvej 40, Ringkøbing 
Lindealle 1, Herning 
Isenbjergvej 19, Ejstrupholm 
Egebækvej 18, Vildbjerg 
Frølundvej 3, Herning 
Fyensgade 3, Ikast 
Nørreallé 15, Herning 
M.Eriksensvej 22, Brande 
Nygaardsvej 11, Videbæk 
Sønderparken 2, Ikast 
Claudisvej 16, Ikast 
Strynøvej 17, Hammerum 
Bavnshøj 14 , Ringkøbing 
Broholmvej , Ikast 
Nis Petersensvej 14 , Herning 
Farvergårdsvej 9, k29, Herning 
Skåphusvej 21, Ilskov 
Kildevej 13, Ikast

Skolegade 49, Ikast 
Ildsgårdsvej21, Ilskov 
Klodemøllevej 21, Engesvang 
Blåhøjstationsvej 21, Brande 
Møllegade 100, Ikast 
Brandevej 27, Ejstrupholm 
Ravnsbjergmark 10, Gjellerup 
Vibevej 25, Sunds 
Søndermarken 10, Hammerum 
Vibevej 40, Sunds 
Valdemarsvej 17, Herning 
Ågade 11, Brande 
Munklindevej 65, Bording 
Kastanieallé 117, Engesvang



62Mortensen, Anette 
Møller, Merete 
Neerbek, Henriette 
Nielsen, Britta Skov 
Nielsen, Helle Lund 
Nyborg, Solvejg 
Pedersen, Jens-Otto H. 
Poulsen, Iver 
Steffensen, Kim 
Svendsen, Berit K. 
Thor, Margit Dyhrberg 
Vestergaard, Hanne 

2.p

Bodeholt, Ellen 
Brønd, Henrik 
Bærentsen, Leif 
Christensen, Anders R. 
Engelbreth, Linda 
Espersen, Jette 
Hansen, Karin S. 
Iversen, Mads Skov 
Jensen, Helene 
Jensen, Søren 
Johansen, Karen Kramer 
Kirketerp, Ulla L. 
Lau, Jonna 
Mikkelsen,Preben 
Mortensen, Per Bjørn 
Nielsen, Jørgen 
Pedersen, Susanne 
Rosenquist,Ole 
Sørensen, Anette 
Thomassen, Lone 
Voetmann, Leif 
Jakobsen, Lone Karina

Skolevænget 4, Isenvad 
Linåvænget 44, Sunds 
Viborgvej 57, Engesvang 
Gedhusvej 4, Simmélkær 
Bjødstrupvej 11, Hammerum 
Højris Allé 64, Ikast 
Hovedgaden 14, Hammerum 
Kristinasminde, Simmelkær 
Birkevej 8, Karup 
Viborgvej 64, Pårup 
Klochsvej 44, Bording 
Højris Allé 66, Ikast

Baggesensvej 36, Silkeborg 
Sortbærvej 2, Silkeborg 
Nedre Hestlundvej 5, Ikast 
Thorsøskovvej 22, Silkeborg 
Skovbyvej, Herning 
Grønlandsgade 36, Ikast 
Toftlundvej 13, Silkeborg 
Rylevej 14, Silkeborg 
Bekkasinvej 7, Kølvrå 
Sundsvej,Ikast 
Ørnsøvej 19, Silkeborg 
Sønderparken 28,Silkeborg 
Rasmus Mortensensvej 11,Silkeborg 
Viborgvej 7,Pårup 
Smedebæk 
Grågårdsvej 2, Engesvang 
Elmeallé 6, Silkeborg 
Bordingvej 29, Bording 
Danmarksgade 33, Ikast 
Østervang 43, Bording 
Enghavevej 68, Ikast 
Kr. Poulsensvej 47, Ikast



63
2 .q

Abildtrup, Grete 
Hansen, Brian 
Hansen, Lene 
Hansen, Sussi 
Iversen, Lars 
Jensen, Anne B. 
Kristensen, Bo 
Kristensen, Gitte 
Kristensen, Kirsten 
Milver, Jan 
Møller, Lone H. 
Nielsen, Frank M. 
Nielsen, Kirsten Kjær 
Nørst, Jan S. 
Pedersen, Elisabeth 
Pedersen, Jette Fugl 
Poulsen, Jette L. 
Poulsen, Mary 
Ravn, Yvonne 
Sørensen,Per 
Vinter, Karin J.

Bøllundvej 7, Brande 
Birkevej 12, Sunds 
Sportsvænget 7, Brande 
Stadionallé 1, Brande 
Nygårdsallé 3, Ikast 
Genvej 17, Karup 
Stadionallé 34, Ikast 
Blichersvej 39, Brande 
Skærlund Øst 3, Brande 
Østre Allé , Brande 
Hovedgaden 35, Simmelkær 
Vinkelgade 10, Ikast 
Claudisvej 15, Ikast 
Grønnegade 11, Ikast 
Vibevej 3, Brande 
Lindeallé 2, Brande 
Risbjergvej 7, Brande 
Nørrelund, Ilskov 
Vibevej 1, Brande 
Blichersvej 53, Brande 
Porsvænget 25, Herning



64
LÆRERNE

JA Jens A. Andersen Kærsgårdsvej 29, 8600 Silkeborg 
tlf. 06-811114

Be Anna Grethe Bech Nørregade 14, 743o Ikast 
tlf. 07-154447

Bj Finn Bjerre Sønderparken lo2, 743o Ikast 
tlf. 07-154395

HC Hanna Christiansen H.C.Andersensvej 8, 743o Ikast 
tlf. 07-153743

ÅC Aage Christiansen H.C.Andersensvej 8, 743o Ikast 
tlf. 07-153743

IC Inger la Cour Teglværksgade 5111 8000 Aarhus C 
tlf. 06-199747

SD Susanne Dencker Revlingens kvarter 42,74oo 
tlf. o7-127411 Herning

Fr Margrethe Fredsgaard Ladelundsvej 21,8600 Silkeborg 
tlf. 06-829655

IH Inger Hall-Nørregaard Vibevej 122, 743o Ikast 
tlf. 07-153581

AH Anne Lemmergaard
Hansen

Fyrrebakken 3, Virklund, 8600 
tlf. o6-836341 Silkeborg

EH Erik Hansen H.C.Andersensvej 96, 743o Ikast 
tlf. o7-1529o3

KH Kjeld Hansen Knudrisgade 5o, 8000 Aarhus C 
tlf. 06-191987

OH Ole Lindegaard
Henriksen

Sortenborgvej 5 st., 8600 
tlf. o6-811298 Silkeborg

LH Lisbeth Holmskov Skovkrogen 36, 71oo Vejle 
tlf. 05-828388

HO Erik Houlind Dalgasgade 15, 74oo Herning 
tlf. 07-126698

IV Jens Iversen Vibevej 36, 743o Ikast

Ja Jørgen Roed Jakobsen Regindburgsgade 8 st. tv., 
tlf. 06-I9I008 8000 Aarhus C
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tlf. 06-123424

EJ Ellen Jeberg Læsøgade 16, 743o Ikast 
tlf. 07-152378

IJ Inge Jensen Lindevænget lo3, 86oo Silkeborg 
tlf. 06-827163

LJ Lene Jeppesen Herregårdsparken 3,V., 74oo 
tlf. o7-12669o Herning

Je Gudrun Jessen Thyregodlund, 7323 Give 
tlf. o5-734o22

Ka Sigurd Kaldan Zeltnersvej 7, 86oo Silkeborg 
tlf. o6-81o721

Ks Lars Kaisen Karen Blixensvej 29, 743o Ikast

LK Lisbeth Kromann Sønderparken 6,l.tv.,743o Ikast

GL Gorm Leschly I.P.Jacobsensvej 6, 86oo Silkeborg 
tlf. o6-811o72

Ma Povl Markussen Bøgedalsvej 28, 86oo Silkeborg 
tlf. 06-846886

AN Anders Møller Jeppe Aakjærsvej 84, 743o Ikast 
tlf. o7-1545ol

IN Inge Nedergaard Stadion Allé 46, II tv., 743o 
tlf. 07-154987 Ikast

MK Annette Makholm
Nielsen

Møllegade 76, 743o Ikast 
tlf. o7-153865

EN Erik Munk Nielsen Svanekevej 19, 743o Ikast 
tlf. o7-1537o3

HN Hans Peder Nielsen Møllegade 76, 743o Ikast 
tlf. 07-153865

Ru Henrik Rud-Petersen Lyngtoften 18, 743o Ikast 
tlf. o7-15453o

HS Harald Sohn Ternevej 52, 743o Ikast 
tlf. o7-1536o2

Sz Erik Stenz Borggade 5, 8ooo Aarhus C
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BS Bo Aagaard Sørensen

Sø Ulla Søe Sørensen

Te Anne Marie Tetevide

Th Mogens Thorborg

PV Mads Peter Villadsen

Jeppe Aakjærsvej 82, 743o Ikast 
tlf. 07-153767
Jeppe Aakjærsvej 82, 743o Ikast 
tlf. 07-153767
Tværgade 4, I, 743o Ikast

Vibevej 122, 743o Ikast 
tlf. 07-153581
Eidersvej 23, 86oo Silkeborg 
tlf. 06-828878




