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Til i.g. og i.HF 1978-79

Mandag den 7. august 1978 er I ganske mange, der møder op 
på Vordingborg Gymnasium i tilsyneladende klar bevidsthed 
om, at I kommer £or at få en treårig gymnasieuddannelse eller 
en toårig uddannelse til højere forberedelseseksamen. Det er 
udadtil en helt god motivation, og da Ï søger en institution, 
der har til opgave at dække jeres uddannelsesbehov, kunne 
det møde jo synes problemløst. Det er det bare ikke, og det 
ved både I og vi. For I er utrygge og problemfyldte, og vi er 
hver august fulde af god vilje, men også af erfaring og viden 
om, at det alligevel ikke er lykkedes at motivere alle for en 
meningsfyldt arbejdsindsats og hverdag. Det er altså ikke 
gjort med at fastslå Vordingborg Gymnasiums servicefunk
tion. Både I og vi må benytte skoleårsskiftet til at overveje, 
hvad vi nu går ind til.

I må tage jeres motivation op til overvejelse: hvorfor er I 
kommet her? Det kontante svar for de fleste vil være: for at få 
et rimeligt grundlag for en videre uddannelse, for at blive 
klogere på jer selv og det samfund, I lever i. Vi må tilsvarende 
erkende den side af vor opgave: at give jer reelle færdigheder, 
at formidle sikrest mulig viden, at vejlede under stillingtagen 
til samfundsproblemer.

Men ét må jeg advare jer imod: de to eller tre år, I skal 
tilbringe her, må ikke betragtes blot som et middel til at 
komme videre, et mindre væsentligt livsafsnit, eller endnu 
værre som forberedelse til livet, det egentlige. Det gamle ord 
»Ikke for skolen, men for livet« kan misforstås komplet 
derhen, at skolen ikke er livet, men dets venteværelse.

For kommer I med den holdning, at årene her er et over
gangsstadium, vil I mangle lødig motivation og ikke forholde 
jer hverken til medmennesker eller til arbejde. Og så yder I 
grumme lidt, menneskeligt og fagligt, er bare betænkt på jer 
selv.
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Velkommen til et meningsfyldt samarbejde med kammera
ter og lærere, ikke konkurrence eller indlæring alene for 
indlæringens skyld. Nok er vi alle, lærere og elever, forpligtet 
på bekendtgørelser og undervisningsvejledninger, læreren 
endda med ansvar for, at de bliver fulgt, hvad det i givne 
situationer kan være nødvendigt at fastslå. Men netop de 
gældende bekendtgørelser af 1971 (gymnasiet) og 1974 (HF) 
er nok præcise i visse krav, men de giver også vide rammer for 
individuelle aftaler mellem den enkelte lærer og hans klasse. 
Vi har gennem de senere år anskaffet mange nye undervis
ningsmidler og øget vore samlinger, så der skulle være rime
ligt gode muligheder for individuelle valg af stofområder. 
Dog må I som vi erkende, at vi alle må tage økonomiske 
hensyn, mere hæmmende end i de umiddelbart foregående år. 
Derfor kan ikke hvert hold påregne at vælge f.eks. sin region i 
geografi eller sin litterære periode, men må træffe et valg 
mellem forhåndenværende muligheder.

Der er også et samarbejde ud over klassens, som er værd at 
fremhæve, samarbejdet i udvalg, råd og arbejdsgrupper. En
kelte af jer vil komme til at yde meget i samarbejdsudvalg, 
skoleråd, elevråd, stipendienævn, kunstudvalg, pædagogisk 
udvalg, økonomisk udvalg. Lad dem ikke føle sig forladt - 
ingen af jer må være uinteresseret i, hvad der foregår i de 
enkelte udvalg og råd.

Til de ovenfor antydede vanskeligheder kommer Vording
borg Gymnasiums specielle: pladsmangel, utidssvarende 
bygninger. Vi har end ikke et lokale, hvor blot en tredjedel af 
os kan være på én gang. Alt det - og værre sager- vil I hurtigt 
opdage. Men med en vis åbenhed kan vi måske dog finde 
hygge her og der i de gamle bygninger, og så styrke os ved 
håbet om at flytte ud i nye bygninger 1980, i det kommende 
Vordingborg Uddannelsescenter.

Endelig er der i 1978 grund til at nævne jeres individuelle 
problemer, som for ikke så få af jer vil være økonomiske. 
Ligesom vi med bekymring må erkende, at vi i anskaffelse af 
undervisningsmidler i dag ikke så sjældent må lade økonomi
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ske hensyn gå forud for pædagogiske, må I påtage jer afsavn, 
se jer hæmmet i jeres studiebehov ud over den daglige forbe
redelse. Måske må I påtage jer byrdefuldt ekstraarbejde, som 
under sundere økonomiske forhold knebent ville være for
svarligt. Når 1 er i tvivl om, hvor grænsen mellem studium og 
erhvervsarbejde bør lægges, nar I har andre økonomiske eller 
personlige problemer, er I velkomne til at drøfte dem med 
mig, med studievejlederen - eller den af jeres lærere, den 
enkelte oplever som særlig egnet til at varetage netop det 
foreliggende problem.

Det er de givne kår, vi byder jer velkommen til - velkom
men til arbejdet, til at forbedre karene, til at finde sammen om 
fælles problemer.

Hans Bang

Om disciplin:

12
Ferierne må de ej bruge i skolerne at lemlæste børn 
med; dog må de vel have ferier, om nogle store rebeller 
ville sæt sig op imod dennem.

(af Aktstykker om Skoleforhold i det j6. og 17. årh.)
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Velkommen

Vores uddannelsessystem kritiseres fra en vis side tit for at 
stille for få krav til eleverne.

Hvor uholdbar denne påstand er, vil snart gå op for dig, når 
du begynder på gymnasiet eller HF. Her stilles tit temmelig 
store krav, og arbejdsbyrden kan forekomme stor, navnlig 
fordi indsatsen spredes over mange forskellige fagområder; et 
forhold som de fleste lærere desværre tit overser.

Før eller siden opstår spørgsmålet: »Er det mig der er noget 
galt med?« Husk på i den slags situationer, at du ikke er den 
eneste, der oplever den. Dine kammerater stilles over for de 
samme krav. Det fællesskab, der på den måde opstår på tværs 
af personlige holdningsmæssige politiske og andre skel, skal I 
bruge til at hjælpe og støtte hinanden og til selv at hente støtte 
gennem.

Udover den personlige støtte som den enkelte får kan 
fællesskabet også bruges til rent praktisk at ændre rammerne 
for vores hverdag på skolen. Det, at vi har den samme plads i 
systemet giver os fælles interesser, som vi bedst kan løse i 
fællesskab.

Til at varetage disse interesser på lokalt plan har vi elevrå
dene, mens vi på landsplan har de faglige organisationer (se 
afsnittet »Skolens Styrelse«). »Gavner det?« Er et spørgsmål 
man tit hører, »Hjælper det noget, at vi prøver at ændre 
tingene?« Det er der ingen der kan love at det gør, men en ting 
er sikker: passivitet skaffer os ikke rimeligere forhold.

John Bertel Hansen
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Vordingborg Gymnasium

NYERE HISTORIE
I 1935 oprettede realskolebestyrer D. Kjærum, seminariefor
stander Niels Jul og cand.mag. Jens Simon med økonomisk 
støtte af Vordingborg Kommune et artiumkursus, der på 3 år 
førte til studentereksamen. Fra begyndelsen af skoleåret 
1938-39 oprettedes det kommunale gymnasium med Jens 
Simon som rektor. I skrivelse af januar 1973 godkendte un
dervisningsministeriet, at der ved gymnasiet oprettedes en 
HF-afdeling. Fra den 1,4.1973 ejes og drives Vordingborg 
Gymnasium af Storstrøms Amtskommune.

NUVÆRENDE OPBYGNING
Skolen omfatter i skoleåret 1977-78 følgende klasser: Fem 
3g-klasser (to sproglige og tre matematiske), fem 2g-klasser 
(to sproglige og tre matematiske), fem 1 g-klasser (to sproglige 
og tre matematiske), to 2.HF-klasser og to i.HF-klasser.

I skoleåret 1977-78 vil skolen omfatte følgende afdelinger:

Gymnasieafdelingen
hvor undervisningen gives på to linier, der på tre år fører frem 
til studentereksamen:

Sproglig linie (s) - Matematisk linie (m)
Elever i ig, bade sproglige og matematikere, kan vælge mel
lem fransk og spansk, elever på matematisk linie tillige mel
lem engelsk og tysk (der afsluttes med studentereksamen efter 
i g). Valget sker samtidig med optagelse i tg.

Efter tg kan eleverne vælge mellem forskellige grene, af 
hvilke Vordingborg Gymnasium kan tilbyde fire:

Nysproglig gren (sN)
Matematisk-fysisk gren (mF)
Naturfaglig gren (mN)
Samfundsfaglige grene (sS og mS)

Elever i ig skal inden den 15. april meddele skolen deres 
ønske med hensyn til grenvalg, hvorefter skolen træffer afgø
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reisen under hensyntagen til de forhåndenværende praktiske 
muligheder. Den samme tidsfrist, den 15. april, gælder for 
tilmelding til særfagene musik og formning med kunstforstå
else - også her gælder det, at ønskerne kun kan opfyldes på 
visse betingelser vedrørende elevtal, lokalemuligheder og læ
rerkræfter.

HF-afdelingen
der på to år fører frem til højere forberedelseseksamen. Det 
karakteristiske for HF-tilbudet består bl.a. i, at undervisnin
gen gives i fællesfag og tilvalgsfag.

Ifølge gældende bekendtgørelse er fællesfagene: dansk, re
ligion, historie, biologi, geografi, matematik, engelsk, tysk, 
samfundsfag, musik eller formning, idræt.

Ud over fællesfagene skal den enkelte elev efter eget valg i 
overensstemmelse med evner, interesser og sigte med uddan
nelsen sammensætte et antal tilvalgsfag til mindst 20 points.

Tilvalgsfag er: udvidet biologi (8), udvidet matematik (12), 
udvidet engelsk (7), udvidet tysk (10), udvidet samfundsfag 
(6), udvidet musik (8), udvidet formning (8), udvidet idræt 
(8), fransk eller andet 3. fremmedsprog: her på skolen under 
forudsætning af direktoratets godkendelse spansk ( 11), fysik 
(14), kemi (10), psykologi (6).

Eksamen aflægges i alle fællesfag samt i de valgte tilvalgs
fag.

Nærmeste fremtid
Efter flere års energisk indsats fra mange sider foreligger der 
nu vedtagelse af en tidsplan for udflytning på Chr. Richardts 
Vej. Ifølge planen vil byggeriet blive påbegyndt den 1. sep
tember 1978, således at de nye lokaler tages i brug den 1. 
januar 1980. På det tidspunkt vil Vordingborg Uddannelses
center omfatte Vordingborg Gymnasium og Vordingborg 
Handelsskole. De to institutioner vil blive fælles om admini
strationslokaler, kantine, elevopholdsrum m.fl. Til uddan
nelsescentret vil blive knyttet Vordingborg kommunes teater
sal.
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Skolens styrelse
Skolerådet
afløser det tidligere skolenævn (amtsrådsmedlemmer og for
ældre). I skolerådet vil der være 2 elever, ud af i alt 9 medlem
mer. Den ene af disse skal vælges fra HF, det vil sige at ca. 300 
gymnasieelever kun har én repræsentant. Hvis vi derfor vil 
prøve at bruge vores indflydelse (!) i skolerådet, må vi sørge 
for at opretholde en meget tæt kontakt mellem elevrådet og 
vores repræsentant, dels for at elevrådet hele tiden ved, hvad 
der sker, dels for at aflaste repræsentanten for den arbejds
byrde det vil være at sætte sig ind i de mange sager der kan 
behandles i rådet. Der er blandt andet tale om: formidle 
samarbejdet skole-hjem, medvirke ved udarbejdelse af bud
get, stille forslag til amtsrådet om alle forhold, der vedrører 
skolen. Foruden de 2 elever består skolerådet af: 2 lærere, 
rektor, rep. fra TAP (teknisk administrative personale), 1 
medlem af amtsrådet og 2 forældre.

Elevrad
På skolen findes 2 elevråd, et for HF og et for gymnasieafde
lingen. De er begge opbygget efter følgende princip: Elevmø
det; hvori alle afdelingens elever deltager, har den højeste 
myndighed. Klasse-repræsentationen er en forsamling af rep
ræsentanter for afdelingens klasser og den tager beslutninger 
som ikke forelægges elevmødet. Endelig er der et forret
ningsudvalg som sørger for at beslutninger rent praktisk bli
ver ført ud i livet.

HF-rå det
For varetagelse af HF’ernes interesser holder elevrådet nor
malt møde to gange om ugen i spisefrikvarteret. Rådet består 
af mindst to elever fra hver klasse, helst også med en reserve. 
Alle HF’ere er velkomne til at overvære og deltage i møderne.

Ved et møde for alle, holdt i begyndelsen af skoleåret, 
udvælges repræsentanter til alle skolens udvalg.
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HF’erne er tilsluttet LAK, landsorganisationen af kursus
studerende, der varetager de studerendes økonomiske, fag
lige og sociale interesser. Elevrådet sælger medlemskort og 
håndbøger.

For at opnå et godt elevrådsarbejde er det nødvendigt at 
flest muligt engagerer sig i arbejdet.

Lærerrådet
er lærernes tilsvarende råd. Fordi lærerne er forholdsvis få, er 
det dog opbygget noget enklere end elevrådene. Desuden har 
det, i modsætning til elevrådene en lovfæstet kompentence.

På skolen findes der desuden en del underudvalg som har 
specielle opgaver. F.eks. kunstudvalget (skolens udsmyk
ning), pædagogisk udvalg (arrangerer introduktionsdage og 
temadage), økonomisk udvalg, mødepligtsnævn (se afsnittet 
om »mødepligt«).

Nærmere orientering om valg til råd og udvalg forekom
mer i begyndelsen af det nye år.

Faglige landsorganisationer
HF’erne er tilsluttet deres landsorganisation LAK. Landsor
ganisationen af Kursusstuderende er en organisation, der er 
oprettet til at varetage de kursusstuderendes økonomiske, 
faglige og sociale interesser.

Hos gymnasieeleverne står striden imellem 2 organisati
oner: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og 
Gymnasieelevernes Landsorganisation (GLO). I DGS er det 
elevorganisationer der melder sig ind, medens GLO er en 
forening med enkelt-medlemmer. I vil høre meget mere om 
de 2 organisationer, når der skal holdes afstemning om gym- 
nasierådets medlemsskab af DGS.
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Skolens administration

SKOLENÆVNET
valgt af og blandt skolens forældrekreds: 
fru Else Fausing
fru Lis Scheuer Jensen

valgt af amtsrådet blandt dets medlemmer: 
amtsrådsmedlem Poul Christensen 
amtsrådsmedlem Per Pantmann, formand 
amtsrådsmedlem Verner Rasmussen

1 nævnets møder deltager fra skolen:
rektor Hans Bang
adjunkt Erik Bülow-Olsen
Karen Jensen, 3a
Birthe Døhl Nielsen, iq 
adjunkt Ivan Norling

SKOLENS RÅD
Lærerråd:
adjunkt Erik Bülow-Olsen, formand 
adjunkt Mogens Carstensen, sekretær 
adjunkt Ivan Norling, næstformand

I rådets møder deltager følgende elever: 
Ronnie Bille Mathiasen, 2p
Helle Mors, 3a

Elevråd HF:
Mette Glyberg, formand
Ronnie Bille Matthiasen, kasserer
Susan Green Johansen, sekretær

Elevråd, gymnasiet:
John Bertel Hansen, formand

12



SKOLENS UDVALG 
Lærerrådets forretningsudvalg: 
adjunkt Erik Bülow-Olsen 
lektor Hilde Nissen 
adjunkt Ivan Norling

Samarbejdsudvalg: 
rektor Hans Bang 
adjunkt Erik Bülow-Olsen 
adjunkt Julie Agerbæk Jørgensen 
adjunkt Bo Kramer 
adjunkt Kaare Vinten
Mette Glybjerg, 2q
John Bertel Hansen, jy 
Britt Knudsen, 2a
Helle Rasmussen, 3z
Henning Jørgensen, skolens pedel

Mødepligtsnævn:
adjunkt Gustav Arendal 
adjunkt Mogens Carstensen 
Ane Ekberg, 2q
Bo Glenert, iq
Bodil Kristensen, 3a
Charlotte Rohde Larsen, ib 
Jette Gravgaard Pedersen, ix

Stipendienævn: 
rektor Hans Bang 
adjunkt Erik Bülow-Olsen 
adjunkt Steen Garver 
adjunkt Henning Larsen 
Ronnie Bille Mathiasen, 2p 
Steffen Nielsen, 3b 
Irene Pedersen, rp 
Tine Renner Petersen, ix 
Lore Thrønner, skolens sekretær
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Kunstudvalg:
adjunkt Mogens Carstensen 
adjunkt Ove Frimodt Jacobsen 
Gert Kjeldtoft Jensen, ip 
adjunkt Merete Knudsen 
Klaus Næsbye Larsen, 3a 
adjunkt Birgitte Vesterdal

Pædagogisk udvalg: 
adjunkt Mogens Carstensen 
studielektor Aage Christiansen 
Johan Elkær, 2x 
adjunkt Knud-Erik Eskjær 
Mette Glyberg, 2q 
Gitte Bondesen Flansen, ip 
adjunkt Annie Hovmand 
Gert Kjeldtoft Jensen, ip 
Henrik Jensen, ip 
Jette Gravgaard Pedersen, ix 
Steen Pedersen, 3b

Økonomisk udvalg: 
rektor Hans Bang 
adjunkt Erik Bülow-Olsen 
adjunkt Ib Brøkner Christiansen 
Kirsten Hyrup, ip 
lektor Hilde Nissen 
adjunkt Ivan Norling 
Jane Otto, 2a 
adjunkt Ebbe Rask
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Uddannelses- og erhvervsorientering

Som en vigtig nyskabelse blev fra skoleåret 1977/78 indført 
individuel studievejledning i 3. g.

Eleverne i gymnasiet skal ifølge bekendtgørelsen have ialt 
14 timers kollektiv erhvervs- og uddannelsesorientering i lø
bet af deres gymnasietid. Timerne ligger inden for normal 
skoletid, og hovedvægten af dem ligger i 2. og 3. g.

De emner, der er blevet taget op i årets løb, har været 
ønsket af eleverne i de pågældende klasser, som efter gruppe
diskussioner har fundet frem til de problemer, de ønskede 
skulle behandles. Som eksempler på emner, der blev taget op, 
kan nævnes: uddannelsespolitik, sabbatår, beskæftigelses
prognoser, kønsrollernes betydning for studie- og erhvervs
valget, boligforhold under uddannelsen, arbejdsløshed og 
adgangsreguleringer til de videregående uddannelser.

Forskelligt undervisningsmateriale er blevet anvendt: først 
og fremmest erhvervskartoteket, det af arbejdsdirektoratet 
udsendte pjece- og brochuremateriale, samt studieplaner 
m.v. som vi selv har anmodet en række uddannelsesinstituti
oner om at tilsende. Desuden er skoleradioens serie om ud
dannelses- og erhvervsorientering blevet anvendt.

2 . g og i. HF har fået udleveret »Studie- og erhvervsval
get« . Eleverne i 1. g har endnu ikke haft decideret uddannel
ses- og erhvervsvejledning, men er blevet orienteret om gren
valget. HF-kursisterne har i 2. HF haft nogle timers uddan
nelses- og erhvervsorientering samt vejledning i udarbejdelse 
af 2. årsopgaven. 1. HF’erne har haft et par timers gennem
gang af bekendtgørelsen, foruden tilvalgsorientering og ek
samensvejledning.

Den i. marts blev det årlige studieorienterende møde af
holdt med deltagelse af studerende som repræsenterede en 
lang række videregående uddannelser. Mødet fandt sted i 
skoletiden, og ganske mange af skolens elever deltog i dette 
nyttige arrangement.
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I skrivende stund er en orientering på Vordingborg Stats
seminarium for afgangsklasserne ved at blive arrangeret. Så 
snart skriftligt materiale er blevet udarbejdet, vil eleverne i 
skolens afgangsklasser få en grundig orientering om adgangs
begrænsningen til de videregående uddannelser, og de kon
sekvenser, den vil få.

Hilde Nissen. Steen Garver

Legater

Vordingborg Gymnasiums Legatforening er en forening af 
gymnasiets venner. Af legatforeningens indtægter uddeles 
understøttelse til egnede dimittender fra og elever på Vor
dingborg Gymnasium. Foreningen optager gerne nye med
lemmer.

Legatforeningens bestyrelse:
Branddir. Kaj Bjørn
Kriminalass. N. K.R.Jylov
Fru Doris Bruun
Kontorchef G. Mitschke
Gårdejer Poul Bentzen
Disponent Poul Laursen
Lekt. Aage Christiansen
Rektor Hans Bang
Overlærer Bent Hansen
Kontorchef Flemming Larsen

I 1977 er legatet tildelt: 
Anne Hansen 
Mogens Larsen
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Kirsten Nielsen
Kirsten Agnethe Hansen
Inge Birk Larsen
Henrik Karstensen

Overretssagfører af Vordingborg P. A. Hansens legat for stu
denter fra Vordingborg og omegn samt Møn:

Aktiverne udgør pr. 31. december 1977 i alt kr. 324.007,-.
Legatet bestyres af rektoren for Vordingborg Gymnasium, 

dommeren i Vordingborg og formanden for Vordingborg 
Sagførerforening.

I 1977 er legatet tildelt:
stud. mag. Niels Hee Andersen
stud, scient. Peter Heebo Hansen
stud. med. Lars B. Rasmussen
stud. med. Ida Marie Stender
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Eleverne:

¡a
i. Ahm, Hanne
2. Andersen, Michael
3. Andersen, Suzanne Doris
4. Andersen, Tom Juul
5. Bjerre, Ulla
6. Carlsson, Dorthe Bjerringgård
7. Christensen, Anne Marie Lind
8. Clausen, Eva Wiinstedt
9. Eskling, Jens Ole

10. Hansen-Møller, Gitte 
ti. Hansen, Malene Marie
12. Larsen, Hanne Breitenstein
13. Larsen, Lene Birgit
14. Nielsen, Benny Stig
15. Olsen, Annie Kirsten
16. Pageis, Lisette
17. Pedersen, Lis Houmann
18. Stolt, Peter Michael
19. Sørensen, Gitte Augustenborg
20. Sørensen, Morten Skånshøj
21. Thorsen, Susanne
22. Vestergård, Jan

ib
i. Andersen, Nina
2. Bagge, Kim Soren
3. Buch, Niels Henrik
4. Frederiksen, Thomas Falck
5. Jensen, Lene
6. Jensen, Vibeke
7. Johansen, Anne-Mette Høgh
8. Kok, Lise
9. Langebæk, Birthe

10. Larsen, Charlotte Rohde
il. Larsen, Rikke Palm
12. Ludvigsen, Annette Specht
13. Lund, Inger B.Uhre
14. Nielsen, Flemming René

15. Nielsen, Peter Frentzel
16. Paustian, Lone
17. Rasmussen, Lissi Sonja
18. Rasmussen, Maj-Britt
19. Rosbo, Anders
20. Sparholt-Rasmussen, Gertie
21. Sørensen, Ole Karlshøj

IX
i. Damgaard, Søren
2. Engelund-Mikkelsen, Lars
3. Eriksen, Helle Have
4. Hansen, Irene Borre
5. Hansen, Peter Bent
6. Johansen, Flemming Niels
7. Johnsen, Steffen
8. Larsen, Dorte Ella
9. Larsen, Søren Lunow

10. Madsen, Jette Leni
il. Melskens, Dorte Arienne
12. Mygind, Kim
13. Nielsen, Klaus Kristian
14. Olsen, Erik Peter
15. Olsen, Morten Thorslund
16. Pedersen, Jette Gravgård
17. Petersen, Tine Renner
18. Rasmussen, Mikael Søbjerg
19. Stage, Karsten
20. Stær, Claus
21. Sørensen, Nils Henrik
22. Thranc, Tommy

ry
i. Adrian, Anders Larsen
2. Bentzen, Merete Hvitfeld
3. Christiansen, Bent
4. Hansen, Jan
5. Hansen, Jørgen Boye
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6. Hemmingsen, Karsten Lindborg
7. Holm, Per
8. Jacobsen, Carsten
9. Jensen, Birgitte Kaufmann

10, Jensen, Helle Strange
ti. Jørgensen, Mette Kirsten
12. Larsen, Henrik
13. Lund-Nielsen, Gitte Merete
14. Miller, Anne Marie
15. Pedersen, Susanne Sveen
16. Petersen, Marianne Worch Fri- 

mann
17. Pitter, Elin
18. Poulsen, Alex Kristian
19. Rasch, Flemming Rene
20. Rosenberg, Helge
21. Sørensen, Finn Vibroe
22. Thamdrup, Henrik
23. Walmar, Bo

iz
i. Andersen, Helle Møller
2. Andersen, Poul-Erik
3. Bugtrup, Allan
4. Børre, Anders
5. Christensen, Hans Morten
6. Christensen, Mimi Nordbo
7. Eiken, Karen
8. Hansen, Flemming Bo
9. Holm, Peter

10. Jensen, Lisbeth Dalsgaard
il. Jensen, Susan Kate Hansen
12. Jessen, Bente
13. Jørgensen, Janne Lillemark
14. Jørgensen, Vivi Susanne
15. Myrhøj, Dorte
16. Nielsen, Birgitte Bøgeholt
17. Nielsen, Susanne Beate
18. Nielsen, Ulla de Beets Sindahl
19. Olsen, Inge Marna
20. Pedersen, Finn Benny
21. Poulsen, Henrik
22. Thomsen, Jørgen Fabricius
23. Poynten, David

2a
i. Andersen, Jesper Hee
2. Birksteen, Annette Pedersen
3. Christensen, Dorte Drevs
4. Christensen, Ulla Lykke
5. Dehn, Anne Kristine
6. Gørtz, Ulrich
7. Hadsbjerg, Lene
8. Hansen, Marit
9. Hansen, Tina Renneberg

10. Jensen, Gitte Janne
il. Jessen, Erik
12. Jørgensen, Anne-Mette
13. Knudsen, Britt
14. Madsen, Lis Vivi
15. Madsen, Ulrich Hergens
16. Mortensen, Pia
17. Nielsen, Anne-Charlotte
18. Nielsen, Lone Pia
19. Nielsen, Susanne Plougmann
20. Olsen, Anne Gitte
21. Olsen, Preben Helge
22. Otto, Jane Margrethe
23. Otto, Michael
24. Pedersen, Hanne
25. Pedersen, Lisbeth
26. Petersen, Ingelise Worch Frimann
27. Tengstedt, Hugo

2b
i. Andersen, Gitte Balslev
2. Andersen, Hanne-Merete
3. Gerdøe-Frederiksen, Susse
4. Grønholm, Lisbeth
5. Hansen, Helle Frimann
6. Hansen, Jens Peter
7. Hansen, May-Britt Dahl
8. Jacobsen, Bjørn Smalbro
9. Jakobsen, Anne-Mette

10. Jakobsen, Marianne Holm
il. Jensen, Anette Lis
12. Larsen, Niels Kristian
13. Moslet, Nina
14. Møller, Lene Valentine
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15. Nielsen, Anette
16. Nielsen, Jørgen
17. Nielsen, Lone Irene
18. Petersen, Anne Lis Sondergaard
19. Petersen, Anne-Mette
20. Petersen, Bente
21. Petersen, Bjarne
22. Petersen, Johnny Per
23. Petersen, Trine
24. Rasmussen, Henrik Klitmøller
25. Rasmussen, Lisbet
26. Sørensen, Anders
27. Tofte-Hansen, Karen
28. Vakkala, Jette

2X
i. Bødker, Anette Dyhr
2. Christfort, Thomas Ejncr
3. Christiansen, Jan
4. Elkjær, Johan
5. Elm, Sverre
6. Hansen, Helle Kyster
7. Jensen, Allan
8. Jørgensen, Anne-Grethe
9. Kristensen, Lisbet Geert

10. Madsen, Erik
h. Nielsen, Søren Peter
12. Olsen, Gert Otto
13. Olsen, Kim Morten
14. Sondorp, Jeanette Christine
15. Sørensen, Idans Hindborg

2y
i. Baggesgaard, Anders
2. Gerdøe-Frederiksen, Mette
3. Hansen, Bente Marit
4. Hansen, Lisbeth
5. Hansen, Risto Henning
6. Jensen, Berith Vivian
7. Jensen, Henrik Steen
8. Jensen, Per
9. Jensen, Peter Fløe

10. Jensen, Susanne Agerlund
11. Johansen, Dorte

12. Loftager, Lene
13. Lond, Anne Marie
14. Madsen, Lene Møller
15. Nielsen, Erling
16. Nielsen, Flemming
17. Nielsen, Pia Agren
18. Petersen, Jens
19. Petersen, Jørgen Wedele
20. Petersen, Kirsten
21. Rasmussen, Marianne
22. Rasmussen, Ulla Merete
23. Skotte, Susanne
24. Suikkanen, Eva Marie

27,
1. Aaen, Leif
2. Andersen, Kirsten
3. Hansen, Tove Rosenholm
4. Jacobsen, Klaus Kryder
5. Jensen, Anne Munch
6. Jensen, Asbjørn
7. Jensen, Elisabeth Lena
8. Jensen, Ilselil Moller
9, Jensen, Sonny Kim

10. Johannessen, Jesper Scharff
11. Kragh, Henrik
12. Kristensen, Anne
13. Larsen, Lise Nøhr
14. Lyngskov, Ulla
15. Martinussen, Ann
16. Miller, Ewart
17. Munck, Nils
18. Olsen, Jimmy Michael
19. Olsen, Lise Kleinitz
20. Pedersen, Gert Jarn
21. Pedersen, Hanne
22. Rahbek, Torben
23. Vcstcrgaard, Lars
24. Vibede, Finn
25. Wassard, Hans
26. Zilmer-Pedersen, Alex
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J“
i. Brodt, Susanne
2. Christensen, Tom Willemoes
3. Friis, Vibeke
4. Gustavsen, Tina Guldmann
5. Hansen, Annemarie Hermann
6. Hansen, Connie Sværke
7. Jensen, Karen
8. Jensen, Rita
9. Johansen, Bente

10. Klausen, Pia Bülow
it. Kolind-Hansen, Mette
12. Kristensen, Bodil
13. Larsen, Claus Næsbye
14. Lerche-Thomsen, Michael
15. Madsen, Hanne Elin
16. Mors, Helle
17. Nielsen, Eva Berit
18. Olsen, Anette Møllegaard
19. Olsen, Sanne Helen
20. Rasmussen, Kirsten Orland
21. Skudnik, Elisabeth
22. Villumsen, Betzy Lindhardt
23. Hetfield, Kim

5^
i. Ahm, Axel Gunner
2. Bonde, Steen
3. Bonde, Torben
4. Fabricius, Annette
5. Hansen, Ingrid Christel
6. Jensen, Henrik
7. Jensen, Laila Britt
8. Larsen, Anita
9. Mattsson, Benthe Kildsgaard

10. Mørch, Dorte
il. Nielsen, Hanne
12. Nielsen, Ingrid
13. Nielsen, Steffen
14. Northroup, Niels Peter
15. Pedersen, Steen
16. Petersen, Bodil
17. Petersen, Michael Neldorf
18. Poulsen, Cindy

19. Rasmussen, Jesper
20. Skov, Jytte
21. Vestergaard, Kim

i. Adriann, Erik Larsen
2. Andersen, Pia
3. Ertner, Jacob Henrik
4. Hansen, Lene
5. Hansen, Peer Bagge
6. Jacobsen, Lars Erik
7. Jensen, Lisbeth Marie
8. Jensen, Uffe Skovgaard
9. Jespersen, Lars With

10. Jørgensen, Lars Peter
11. Lillie, Torben Suhr
12. Madsen, Per Nykjær
13. Nielsen, Per Lyngsø
14. Olsen, Elisabeth
15. Pedersen, Klaus
16. Sørensen, Per Bauer
17. Wastila, Linda

jy
i. Bertelsen, Hanne Smidt
2. Bindner, Eva
3. Cederby, Frank
4. Christensen, Jan Kim
5. Clausen, Kim Michael
6. Davidsen, Sten Tore
7. Ejlersen, Kurt
8. Engelund-Mikkelsen, Peter
9. Hansen, John Bertel

10. Jensen, Jette Joan
il. Justesen, Anne Mette
12. Jørgensen, Birgit Susanne
13. Keller, Bente
14. Lauritsen, Henrik
15. Nielsen, Per
16. Nielsen, Susanne Bøgeholt
17. Olsen, Inge
18. Olsen, Jens Christian
19. Tudse, Bertil Viemose
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i. Andersen, Birgitte Marianne
2. Andersen, Karin
3. Bach, Gitte
4. Hansen, Kim
5. Hjort, Susanne
6. Jensen, Steen Erik
7. Jensen, Jørgen Nørlev
8. Kristensen, Anne Marie Geert
9. Larsen, Kirsten Friis

10. Madsen, Mads Dyrløv
il. Nielsen, Michael Flodgaard
12. Olsen, Lisbeth Thorslund
13. Pedersen, Erling Reimer
14. Rasmussen, Asger Stryhn
15. Rasmussen, Eva Elstrup
16. Rasmussen, Helle
17. Sørensen, Steen
18. Vinther, Egon Harald

¡P
i. Andersen, Helle
2. Christensen, Jørn Claus
3. Christensen, Lone Brink
4. Christiansen, Jette Maibrit
5. Eriksen, Robin Heino
6. Føhre, Frantz Gotlieb
7. Grønager, Benthe
8. Flansen, Gitte Bondesen
9. Hansen, Thorkild

10. Haubro, Svend Erik
il. Helmersen, Anne-Marie
12. Hyr up Pedersen, Kirsten
13. Jensen, Carsten Ehlig
14. Jensen, Gert Kjeldtoft
15. Jensen, Henrik
16. Jensen, Jannike Bohn
17. Kamph, Alice Grann
18. Laursen, Per Flusted
19. Michaelsen, Preben
20. Mindegaard, Jytte
21. Munch, Kirsten-Gitte
22. Nielsen, Agnete
23. Nielsen, Jette
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24. Nielsen, Liselotte
23. Nielsen, Pia
26. Pedersen, Anne-Marie
27. Pedersen, Irene Karin
28. Petersen, Connie Hanquist
29. Sørensen, Ulla

Iel
i. Andresen, Karsten
2. Clausen, Lone
3. Glenert, Bo
4. Hansen, Anne Dorte
5. Hansen, Hanne Hebo
6. Hemmingsen, Karin Lena
7. Houmann, Vinnie Irene
8. Hyrup, Annette
9. Jensen, Karin

10. Johansen, Dorthe Hedegaard
1: i . Kristensen, Charlotte Munch
12. Kristensen, Jens Bo
13. Kroger, Ulla Vinkel
14. Larsen, Torben Vikkelsø
13. Loop, Jonna Linnebjerg
16. Madsen, Christel Falk Neerup
17. Nielsen, Birthe Døhl
18. Nielsen, Erik Povl
19. Nielsen, Janne Bang
20. Nielsen, Kirsten Marie
21. Nielsen, Lone
22. Olsen, Ruth Valborg
23. Parry Ghita
24. Pedersen, May-Britt
23. Rasmussen, Susanne Juul
26. Rasmussen, Søren Erik

2P
i. Andersen, René
2. Bonde, Bente Hansen
3. Ejlersen, Birgit
4. Gøthler, Frantz Roland
3. Hansen, Irene
6. Houmann, Anne Grete
7. Jacobsen, Jacob Andreas
8. Jensen, Hanne Irene



9- Jørgensen, Anne Irene
io. Knuth, Preben Otto
il. Larsen, Birgit 
ta. Larsen, Pia
13. Lizier, Anita
14. Mathiasen, Ronnie Bille
15. Mortensen, Jacob
16. Mulvad, Ulla Benedikte
17. Munch, Nicoline
18. Olsen, Bodil
19. Olsen, Elin Birgitte
20. Pedersen, John Skovgaard
21. Pedersen, Marianne Lisbet
22. Pedersen, Peer Skovly
23. Sørensen, Helle Damhok
24. Ulrik-Petersen, Elisabeth

I. Bach, Ole Gerner
2. Borén, Susanne
3. Dinesen, Jeanette
4. Ekberg, Ane

5. Frandsen, Lisbeth
6. Glyberg, Anne Mette
7. Hansen, Irene Karin
8. Jensen, Annelise
9. Jensen, Eva Bjørn

10. Jensen, Susanne Fachmann
11. Johansen, Susan Green
12. Jørgensen, Lilian
‘3- Jørgensen, Vibeke Holstener
14. Martins, Doris Irene
15. Nielsen, Erik Viktor
16. Nielsen, Lene
17. Nielsen, Pia Irene
18. Olsen, Helle Leider
19. Pedersen, Niels Erik Frost
20. Pedersen, Vibeke Hyldgaard
21. Peters, Göran
22. Petersen, Jette Wedele
23. Petersen, Kim Lynghøj
24. Rasmussen, Erik
25. Rasmussen, Kirsten
26. Rasmussen, Ulla Elisabeth

Om vurdering af eleverne:

No. 99. Om ham var man længe tvivlrådig, om han 
ikke skulle være noget vanvittig. Til at samle sine tanker 
ordentlig, eller endog sine sandser, dertil var han lidet 
oplagt. Legemet, især hovedet og øynene var næsten 
bestandig i bevægelse. Dog i de sidste tiider begyndte 
han utrolig at forbedre sig. - (1795).

(Fra Hagerups Skoles Fliids-Journal)
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Eksaminer

Studentereksamen 1977. linie, nysproglig gren

a
Peter Abrahamsen
Mette Susanne Dalby
Anne Kristina Vincentz Hansen
Kirsten Rohde Jensen
Svend Erik Jensen
Helle Elisabeth Jørgensen
Kirsten Larsen
Lars Munck
Anette Inger Olsen
Bodil Agerbo Rasmussen
Hans Chr.Bejder Rasmussen
Lene Schou
Jens Peter Stolt

b
Susanne Jette Dams Andersen
Lone Nøhr Hansen
Tine Hyllemose
Lone Breitenstein Jensen
Claus Holmgård Karstensen
Inge Birk Larsen

Tina Anne Milo Larsen 
Susanne Birgitte Laursen 
Bente Bromann Nielsen 
Else Irene Hvidholm Olsen 
Charlotte Skærbæk
Anette Sparholt-Rasmussen 
Carsten Stær

c
Gertrud Andersen
Birthe Bagge 
Lone Bødker 
Tinna Hansen 
Helle Nielsen 
Kirsten Joan Nielsen 
Liselotte Nielsen
Bodil Nygaard Pedersen 
Inge Adel Sundbøll
Tine Thrane

Sproglig linie, samfundsfaglig gren:

a
Lene Rydén Hansen 
Flemming Jessen 
Hanne Fabricius Olsen

b
Poul Hansen
Liselotte Jespersen 
Jannie Inga Madsen 
Ann-Mari Olsen

Karen Margrethe Plougheld Olsen 
Kirsten Benedikte Bjørn Rasmussen
Michael Rasmussen-Egbert
Ane Riise-Knudsen

c
Jutta Juul Andersen
Lykke Fugl
Britta Marie Hansen
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Gerd Rohde Larsen 
Anette Spurr Nielsen 
Marianne Dahl Nielsen 
Anne-Marie Nøhr

Jan Erik Falch Petersen 
Michael Petersen 
Jane Rosengaard Sørensen 
Nina Wendelboe Thomsen

Matematisk linie, matematisk/fy  sisk gren:

X
Tonny Bille Alfredsen 
Kurt Andersen 
Jørgen Bødker 
Solveig Irene Christensen 
Carsten Roland Gylling 
Benny Arno Hansen 
Torben Jensen 
Arne Birk Larsen 
Klavs Henrik Lawes 
Ase Grøn Lorentsen 
Hanne Henriette Olsen 
Eva Ingeborg Rasmussen

y
Jan Erland Andersen 
Jane Andersen

Klaus Brebøl
Kim Brochhorst
Charlotte Dam Chrillesen
Kirsten Højager Hansen 
Arne Bendt Jacobsen
Jørgen Overgaard Jørgensen 
Anette Knudsen
Anne Boe Larsen
Henrik Lundstein
Lars Mikael Techen Nielsen
Lars Eger Pedersen 
Birgit Nelly Petersen 
Erik Jørgen Ulrik Rasmussen 
Mette Marie Rasmussen 
Kirsten Søgaard

Matematisk linie, naturfaglig gren

X
Jens Hansen-Møller 
Lilli Vibeke Hansen 
Hans Ture Kliving 
Liselotte Spurr Nielsen 
Peter Heinrich Schomann

y
Stine Finsen
Anders Kanstrup Hansen
Ulla Madsen
Anette Petersen 
Jens Wedele Petersen
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Matematisk linie, samfundsfaglig gren

X
Lene Bentzen
Carsten Jensen Bjørn
Kirsten Agnete Hansen
Hanne Jensen
Jan Kjeldtoft Jensen
Per Kirkeby
Jane Nierete Larsen

Eva Gervig Rasmussen

y
Klaus Fog
Anne Ora Olsen
Søren Pedersen
Marianne Sørensen

Højere Forberedelseseksamen 2977

P
Birger Andersen
Hanne Irene Arnly
Jørgen Fahnøe Buch
Helle Sønderby Christensen 
Finn Carsten Holbech
Kirsten Oddeskær Jensen 
Tommy Erik Jensen
Michael G. Bjørndal Johansen 
Susanne Riis Johansen
Hanne Hjelmer Jørgensen 
Henrik Borch Karstensen 
Mogens Ole Larsen 
Ulla Larsen
Jess Lønquist
Jane Gyda Rumberg Olsen 
Birger Hindborg Petersen 
Sanne Koch Petersen
Lis Prehn
Henrik Stinke
Tove Nanna Wibholm

?
Mette Abildtrup
Anne Bjørklund
Maj Birgitte Bøgelund
Kirsten Margrethe Christiansen
Bent Skovbo Frederiksen
Ulla Bente Gaalaas-Hansen
Dan Hansen
Gerda Irene Jensen
Leif Ebbe Jensen
Jette Pernille Johansen
Arne William Gerner Jørgensen
Lene Naumann
Birgitte Plougheld Olsen
Henrik Retsloff Pedersen
Niels Henrik Michael Petersen
Birgitte Sidney Rasmussen
Osla Marianne Rasmussen
Jens Aage Ravn
Inge Søgaard
Hanne Sørensen
Per Vagnsø
Marianne Vilhelmsen
Ida Sass Jensen
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Arsafslutningen finder sted fredag den 16. juni kl. 9,15 i 
Vordingborghallen. Alle elever skal deltage. Forældre og an
dre, der er interesserede i skolens arbejde, indbydes til at 
overvære eksaminer og afslutningshøjtideligheden.

Det nye skoleår begynder mandag den 7. august kl. 9,00.

Fag- og klassefordeling 1977-78

Arendal, Gustav (tlf. 77 50 76): matematik i 1 b, iz, 2 2xyzS 
fysik i ix, zmN

Bache, Oluf, lektor: latin i la
fransk i ib, ly, 2a, 2Z, 3z

Bang, Hans, rektor (77 38 33): dansk i 2p
Bülow-Olsen, Erik, adjunkt (67 10 57): biologi i 2mN, 3XF, 3mS, 

ip, 2PQ 
geografi i zbS, 2mN

Carstensen, Mogens, adjunkt (79 90 64): historie i 3b, 3X, 3z, la, 2p 
oldtidskundskab i ay, 2z, la, ly, iz

Christiansen, Ib Brøkner, adjunkt (78 62 78): dansk i 2a, 2X, 3b, 3z
Christiansen, Aage, studielektor (77 04 48): latin i 2a, 2b, ib 

oldtidskundskab i 2a, 2b, ib, ix
Eskjær, Knud-Erik, adjunkt (78 53 32): samfundsfagi 2bS, 3sS, ip, 

iq 
historie i 3a, ix

Farkas, Adam, adjunkt (77 36 17): fysik i axyF, 3XF, 2PQ 
matematik i la

Garver, Steen, adjunkt (77 26 01): engelsk i 3sS, 2PQ, iPQ 
historie i iq

Hansen, Hjørdis Wied, adjunkt (71 16 18): musik i la, ib, ix, ly, 
iz, 2a, abxyz, 33b, 3yz, ipq, 2PQ

Hedemann, Holger, sem.adjunkt (77 21 15): biologi i 3a
Hermansen, Ejnar, lektor (77 11 66): matematik i ix, ly, 3XF
Hermansen, Inger, lektor (77 11 66): kemi i ix, lyz, ly, 2xFN, 

2yzS, 2PQ
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Hovmand, Annie, adjunkt (81 22 98): biologi i jmN, 3b, iq 
geografi i 2zF, 1 q

Hovmand, Arnt, lektor (74 22 06 ell. 73 51 32): dansk i iz, 3X 
tysk i ip, iq, 2PQ

Jacobsen, Olaf, lektor (77 10 31): engelsk i la, 2sS, ix, 3bN
Jacobsen, Ove Frimodt, adjunkt (01-71 96 14): formning i 2a, 2b, 

3a, 3b, 3zNS, 2x, 2y, 2Z, 3X, 3y, jzF, ip, iq, 2PQ
Jørgensen, Julie Agerbæk, adjunkt (72 04 71): matematik i 2xyF, 

ip, 2PQ
Kehler, Stephan, lektor (76 41 13): engelsk i 1 y, 2bN, iq, 2q 

tysk i ib
Knudsen, Merete, adjunkt (78 10 98): fransk i 3X, iPQ 

spansk i xb, ix, 2by, 2X, 3b}'
Kramer, Bo, adjunkt (773415): dansk i ib, ly, iq, aq
Kähler, Rune j., adjunkt (78 83 80): religion i 2q
Larsen, Henning, adjunkt (77 25 11): matematik i 2a, 2tnN, 3yzF 

kemi i xz, 2yFN, 2zFN
Linderoth, Karin (78 50 33): fransk i la, 2b, iz

religion i 2a, 3a, 3X, 37, 3z, 2x
Løvbakke, Jan Offer, adjunkt (69 32 72): geografi i la, ib, 2mS, 

2aS, 2xyF, 3mNS, 3sS, iq
Nissen, Hilde, lektor (77 12 20): tysk i la, 2aN+S, 3aN+S
Norling, Ivan, adjunkt (77 35 20): samfundsfag i 2aS, 2mS, 3ms, 

2PQ 
matematik i iq

Rask, Ebbe, adjunkt (7853 60): fysik i 2mS, 3yzF
matematik i 2zF, 3mNS

Resner, Lise, adjunkt (77 36 75): historie i 2b, 2X, ly, ib, ip 
oldtidskundskab i 2x 
religion i 2b, 2z, 3b, 2p

Riis, Peter, adjunkt (69 44 67): drengegymnastik i samtlige gymna- 
sie- og HF-klasser
biologi i 3yzF

Rose, Poul, lektor (77 45 58): fysik i ly, iz, zzF, 3mNS, iPQ 
matematik i 2b

Schink, Jytte, timelærer (77 34 49): pigegymnastik i samtlige gym- 
nasie- og HF-klasser

Schneider, Ragnhild, adjunkt (77 38 00): dansk i ix, 2b, 3a, 3y 
psykologi i 2PQ
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Vesterdal, Birgitte, adjunkt (77 50 76): engelsk i 3aN, 2p
Vinten, Kaare, adjunkt (77 36 75): dansk i ta, 2y, 2z, ip

religion i 2y
Wessmann, Arne, lektor (77 13 23): historie i iz, 2a, 2y, 2Z, 3y, 2q 

tysk i ixy
Wessmann, Elsebeth, lektor (77 13 23): fransk i 2y, 3by, 3a, 2PQ 

tysk i 2bN, 3bN
Westh, Cecil, lektor (77 14 31): engelsk i ib, iz, 2aN, ip

De særlige opgaver i forbindelse med skolens administration har 
været fordelt på følgende måde: Rektors stedfortræder: Studielektor 
Aage Christiansen. Administrativ inspektion: Adjunkt Ib Brøkner 
Christiansen. Indvendig inspektion: Adjunkt Knud-Erik Eskjær. 
Skemalægning: Adjunkt Ebbe Rask. Studievejledning for HF og 
gymnasiet: Adjunkt Steen Garver, lektor Hilde Nissen. Tilsyn med 
biologisk og geografisk samling: Adjunkt Erik Bülow-Olsen, ad
junkt Annie Hovmand og adjunkt Jan Offer Løvbakke. Tilsyn med 
fysisk/kemisk samling: Adjunkt Adam Farkas, lektor Inger Her- 
mansen, adjunkt Henning Larsen, adjunkt Ebbe Rask og lektor Poul 
Rose. Boginspektion: Adjunkt Ebbe Rask. Skolens bibliotek: Ad
junkt Mogens Carstensen.

Skolens pedel: Henning Jørgensen, skolens sekretærer: Lise Mar- 
drup, Lore Thrønner.
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Pædagogisk metode:

»Hvori bestaar fornemmeligen den almindelige For
dærvelse hos Mennesker?«

Der er straks en eller anden som svarer:
Den almindelige Fordærvelse bestaar deri -
Hvori bestaar den da?
Deri at de ikke bruge deres Forstand til sund Efter

tanke -
Flvad bruge de ikke?
Deres Forstand.
Hvortil bruge de ikke Deres Forstand?
Til sund Eftertanke.
Hvoraf kommer det sig, at de ikke bruge deres For

stand til sund Eftertanke?
Fordi en uordentlig Begærlighed efter de jordiske 

Ting som behage Sanserne er blevet saa mægtig i deres 
Sjæl.

Hvad er det som er bleven mægtig i deres Sjæl?
Uordentlig Begærlighed.

(Fra Biskop Balles anvisning på, hvorledes der burde undervises efter 
hans lærebog)

Følgende har i efterårssemesteret 1977 gennemgået kursus i under
visningsfærdighed:
cand.phil. Dorte Etzerodt: spansk (adjunkt Merete Knudsen) 
cand. scient. Finn Kofoed Hansen: biologi (adjunkt Erik Bülow-Ol

sen og adjunkt Annie Hovmand)
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Og i forårssemesteret 1978:
cand. mag. Sten Jacobsen: samfundsfag (adjunkt Knud-Erik Eskjær 

og adjunkt Ivan Norling) historie (adjunkt Mogens Carstensen og 
adjunkt Lise Resner)cand. mag. Jens Ole Thestrup Pedersen: en
gelsk (adjunkt Birgitte Vesterdal og lektor Cecil Westh) historie 
(adjunkt Mogens Carstensen og lektor Arne Wessman)

cand. mag. Henrik Tarp: spansk (adjunkt Merete Knudsen)

I Lengere sygdomsperioder vikarierede foruden skolens lærere:
cand. scient. Mette Rye Andersen
stud. psyk. Frank Bauer
cand. mag. Lene Herler
cand. scient. Henryk Pierog
cand. mag. Lene Madsen

Efter derom given ansøgning har Storstrøms Amtskommune med
delt lektor Ejnar Hermansen afsked med pension pr. 28. februar 
1978

Efter derom given ansøgning har Storstrøms Amtskommune med
delt studielektor Aage Christiansen afsked med pension pr. 30. april 
1978.

Med udgangen af skoleåret 1976-77 forlod følgende lærere skolen for 
at fortsætte deres arbejde andetsteds:

sognepræst Thomas Hee Andersen
kunstpædagog Mette Garde
seminarieadjunkt Bent Hansen
cand.phil. Svend Erik Laustsen
statsprøvet musikpædagog Inge Lyngman
stud. psyk. Keld Rossau

Vi takker de seks kolleger for godt samarbejde og god arbejdsindsats 
i den tid, de har været knyttet til skolen.
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Om lærerne:

Den anden Hoved-Qualitet, som udfordres af en Læ
remester, er Moderation: thi det er ved Sagtmodighed 
og venlig Omgiængelse Disciplenes Hierte vindes. Lyst 
til Studeringer er en Følge af Kiærlighed, som fattes til 
Lærerne: ligesom Strænghed og Tyrannie indprænter 
dem Afskye for at studere.

(L. Holberg: Moralske Tanker, 1744)
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Skolens lærere

Gustav Arendal Oluf Bache Hans Bang

Erik Bülow-Olsen

Aage Christiansen Knud Erik Eskjær Adam Farkas
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Arnt Hovmand Ove Frimodt Jacobsen Julie Agerbæk Jørgensen

Jan Offer LøvbakkeHenning Larsen Rune Kähler
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Hilde Nissen Ivan Norling Ebbe Rask

Lise Resner Peter Østergaard Riis Poul Rose

Jytte Schink Ragnhild Schneider Birgitte Vesterdal

Kaare Vinten
Ame Wessmann Elsebeth Wessmann
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Kontorpersonale og pedel

Lise Mardrup Lore Thrønner

Henning Jørgensen Hanne Jørgensen
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Temadage

Ugen før efterårsferien var temauge. 5 dage med gruppeun
dervisning på tværs af klasserne. PU stillede et katalog på 
benene, efter hvilke emner der var foreslået, og ud fra dette 
katalog ønskede hver elev et emne og eventuelt alternativ. 
Holdene blev så arrangeret, bl.a. ud fra hvordan tilslutningen 
var, eller om nogen kunne lede holdet. Nogle grupper blev 
styret demokratisk. Der blev nu holdt møder og gjort forbe
redelser, dagene skulle planlægges og materiale fremskaffes.

Der var 26 hold at vælge imellem, af både praktisk og 
teoretisk art. Fotoholdet dækkede dagene ind, og pavillonens 
vægge blev prydet med scener fra ugen der gik. Holdet med 
Tarok, noget andet og mere end et spil kort, udstillede også 
sammen med forskellige kunstværker fra formnings- og fysik
lokalerne, malerier og vældigt flotte vævede tæpper af hjem- 
mefarvet garn. Den sidste dag kunne man købe biodynamisk 
mad i forsamlingssalen formedelst en femmer, en god afslut
ning på temadagene.

Efter ferien foretog PU nogle undersøgelser om tilfredshe
den med arrangementet. Man mente det var gået godt, blot 
var der enkelte hold med for mange deltagere, der ikke var 
gået helt glat. Generelt ville folk igen i år have mere at vide om 
hvad de andre hold havde lavet, det var ellers en af grundene 
til, at udstillingerne blev foranstaltet. Fra direktoratets side 
forlyder det, at de ikke vil have dette »supermarked« mere, 
der skal være et overordnet emne, som alle deltager i.

Mange arbejdede interesseret, alle havde det godt, lærte 
nye mennesker at kende og fandt ud af ting, man ikke havde 
lært i den daglige undervisning.

GKJ

I temadagene indgik følgende emner: Jordbundsundersøgel
ser, Spaniensrejse, førstehjælpskursus, besøg på et statshospi
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tal, hesten, dramatik, skak i teori og praksis, den moderne 
kunst og dens historie, forberedelse til en koncert, udsmyk
ning af Vordingborg Gymnasium, miljøpåvirkning på Born
holm, en fotoreportage, billedanalyse, Ufo - fup eller fakta, 
kønsroller og kærlighed, et statistik-kursus, rejse til London, 
arbejdsløshed, plantefarvning, alternative boldspil, læsning 
af runeindskrifter, magt og politik i de lokale samfund, tek
stilsløjd, Tarokspillets perspektiver, fascismen.

Aktiviteter

4. marts ipog 1 bpå ekskursion til Charlottenburg: »Kærlighed eller 
kaos«. Ledere på turen var adj. Bo Kramer og adj. Lise Resner.

14. marts 3a og 3 y på ekskursion til Folketinget. Ledere: lektor 
Arne Wessman og adjunkt Ivan Norling.

28. april 2z’ ekskursion til København: »Det gamle København«. 
Leder: cand. mag. Thorkild Haugsted.

12. maj 2g’ ekskursion til Kemisk Værk, Køge, under ledelse af 
lektor Inger Hermansen.

8 .-13.august 2mN’ ekskursion til Møn. Ledere: adjunkt Annie 
Hovmand og cand. scient. Finn Kofoed Hansen.

6 . september 2PQ’ ekskursion til København.
ti.september LAK-høring.
13. september Gymnasieskolernes atletikstævne i Nakskov. Ældste 

gruppe nr. 4 - yngste gruppe nr. 5.
15. september DGS og GLO-høring.
22. september Fodboldstævne i Næstved. 1. hold spillede 1-1, 2. 

hold vandt 3-1.
22. september 2g’ historiske ekskursion til Louisiana, Lejre og Ros

kilde. Ledere: lekt. O. Bache, adjunkt Mogens Carstensen, stu
dielektor Aage Christiansen, adjunkt Lise Resner, lektor Arne 
Wessman, og cand.phil. Mogens Duus Larsen.
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14- november Fællestime: Forevisning af filmen »Angst æder sjæle 
op« af R.W. Fassbinder.

2 5. november Skakturnering i Køge under ledelse af adjunkt Gustav 
Arendal.

2. december Fællestime. Rockoperaen »Hvor skal du hen« v/ Fæl
lesakkorden.

i2. december Gymnasieskolernes basketballstævne i Maribo. Æld
ste gruppe nr. 3. Yngste gruppe nr. 4.

15. december Gymnasieskolernes håndboldstævne i Slagelse. Sko
lens håndboldhold blev nr. 3.

16. januar Fællestime: forevisning af filmen »Family Life« af Ken 
Wach.

17. januar Orienteringsmøde om optagelse i ig.
20.-22. januar 3SS på faglig hytte weekend. Leder: adjunkt Knud- 

Erik Eskjær.
25. januar Volleyballturnering for piger i Roskilde. Leder: timelærer 

Jytte Schink.
31, januar Gymnasieskolernes Volleyballstævne for drenge i Her

lufsholm. Ældste hold nåede finalen, yngste hold semifinalen.
6. februar tg på ekskursion til København og Lejre. Besøg på Nati

onalmuseet. Leder: adjunkt Lise Resner.
9. februar Orienteringsmøde om optagelse i i.HF.
i o.-11. februar 3 b, 1 y på ekskursion til Lübeck. Teaterbesøg. Lede

re: lektor Elsebeth Wessman og lektor Arne Wessman.
22. februar Fællestime: Debatmøde om SU med deltagelse af repræ

sentanter for partiernes folketingsgrupper.
27. februar 3a’ biografbesøg i Nykøbing F. »Katharina Blums tabte 

ære« af Heinrich Böll. Leder: lektor Hilde Nissen.
i .marts Studieorienterende møde for 2g, 3g, 2HF og iHF.
3 .marts Fællestime: Møde med politikere fra kommunen.
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Studiekredse

Der har i november-december været afholdt en studiekreds 
over 12 timer i skabende dramatik under ledelse af adjunkt Bo 
Kramer.

I februar og marts har der været afholdt to studiekredse 
over musikdramatiske værker: Glucks »Orfeus og Eurydike« 
og Wagners »Parsifal«. Studiekredsene afsluttes med overvæ
relse af Det Kongelige Teaters opførelse af værkerne. Ledere 
var adjunkt Hjørdis Wied Hansen og adjunkt Bo Kramer.

Adjunkt Lise Resner har haft en studiekreds i filosofi. I 
løbet af 12 timer blev følgende tænkere gennemgået: Plotin, 
Bacon, Descartes, Locke, Rousseau, Kant. De centrale tema
er, der var bestemmende for tekst udvalget var: erkendelses
teoretisk: forholdet mellem mystik, empirisme og rationa
lisme. Ontologisk: dualisme, monisme. Menneskeopfattel
sen. Forholdet mellem religion og filosofi.

Samfundsfagundervisningen i gymnasiet

Det følgende tager sigte på at beskrive nogle hovedtræk i 
samfundsfagets indhold og påpege nogle af konsekvenserne 
for den enkelte elevs forhold til samfundet.

På Vordingborg Gymnasium har der været mulighed for at 
vælge samfundsmatematisk og samfundssproglig gren fra 
1973. Samfundsfaget er på disse grene et ret stort fag med 5 
timer om ugen i 2. og 3. gymnasieklasse.

Vi skal her først forsøge at beskrive indholdet i faget ved en 
kort gennemgang af et konkret undervisningsforløb i den 
nuværende 2axyzS.

En fordel ved faget er, at vi kan behandle aktuelle begiven- 
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heder, og undervisningen tog således i august måned (1977) 
udgangspunktet i »Augustforligsforhandlingerne«.

Avisernes og fjernsynets store dækning af begivenhederne 
skabte i sig selv en interesse for undervisningen; klassen følte 
ligesom et behov for forklaring på politikernes handlinger.

Vi gennemgik for det første de politiske rammer for for
handlingerne:
- Hvad er Folketinget, og hvordan arbejder det?
- Hvilke politiske partier har vi, og hvad »står« de for?
- Hvilken regering har vi, og hvilke arbejdsvilkår har den?
— Hvilke magtmidler har Folketinget over for regeringen og 

omvendt?
Svarene på disse grundlæggende spørgsmål gav os kend

skab til centrale sider af vores parlamentariske styreform.
For det andet gennemgik vi de økonomiske problemer, 

som var genstand for diskussion i de politiske forhandlinger: 
- Hvad er arbejdsløshed, og hvordan måles den?
- Hvad forstås ved underskuddet på betalingsbalancen?
- Hvad er valutabeholdningen, og hvad er en devaluering?

Parallelt med denne indlæring af, hvad vi kan kalde almin
delig samfundsfaglig viden, lærte eleverne også en række 
samfundsfaglige færdigheder. De lærte f.eks. at tømme en 
tabel eller et diagram for indhold, og de begyndte at forholde 
sig kritisk vurderende til indsamlingen af oplysninger, der 
ligger til grund for tabellerne. Gennem læsning af avisuddrag 
sideløbende med lærebøgerne lærte eleverne også at vurdere 
og benytte forskelligartet tekstmateriale.

Augustforliget ledte os naturligt videre til en uddybning af 
begrebet »politisk parti«, og vi beskæftigede os da videre med 
årsager til partidannelser, vælgerpartiernes opbygning, par
tiernes daglige virke osv.

Vi valgte herefter et bredere emne, nemlig »Arbejdsmarke
det«, hvor både sociologiske, økonomiske og politologiske 
aspekter, kunne inddrages. Herunder behandlede vi f.eks. 
lønformer og løndannelse, arbejdsmiljø, ledelsesteorier, tek
nologiens betydning for arbejdsdelingen. Samtidig skiftede 
arbejdsformen fra traditionel klassegennemgang med overhø
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ring, små opgaver i timerne og større hjemmeopgaver til 
længerevarende gruppearbejde med skriftlige rapporter, der 
af de enkelte grupper blev fremlagt og diskuteret i hele klas
sen. Denne arbejdsform er obligatorisk for det såkaldte speci
ale, der skrives i 3. g.

Gennemgangen af arbejdsmarkedet afløstes så igen af et 
aktuelt emne, nemlig kommunalvalget og debatten om nær
demokrati, som naturligt afsluttedes med et møde med lokal
politikere.

For tiden (marts 1978) har klassen valgt at beskæftige sig 
med emnet kriminalitet, herunder årsager til kriminalitet, 
straffeteorier og kriminalitetspolitik. Vi agter at afslutte for
løbet med at overvære en retssag.

Konsekvenserne af en sådan undervisning er, at eleven i 
stigende grad kan orientere sig i samfundet. Efterhånden som 
undervisningen foregår, vil samfundsfænomenerne få navn, 
og der bliver tale om selv at bearbejde og udvælge samfunds
fagligt materiale, ligesom der i løbet af undervisningen sker en 
stadig nuancering af de holdninger, eleven har til samfunds
fænomenerne.

Den stadige beskæftigelse med samfundsfænomener og 
problemer gør eleven fortrolig med samfundet, dets instituti
oner og grupper. Fra at opfatte samfundet som noget uklart, 
fjernt og ubegribeligt, vil det efterhånden fremstå som noget 
begribeligt; som noget, man kan påvirke. Det betyder, at man 
får et sagligt forhold til samfundets problemer, og at man kan 
give ting og sammenhænge navn og herved bedre forstå og 
forsøge sig med en saglig analyse. Det kan f.eks. være en 
analyse af årsagerne til arbejdsløsheden eller underskuddet på 
betalingsbalancen. Eller det kan være en analyse af forskellige 
former for ulighed, der findes i alle samfund. Men det kan 
også være en forståelse af, at den gængse opfattelse måske ikke 
er så enkel og så rigtig. Således kan en opfattelse af magtens 
fordeling være, at der er ingen over eller ved siden af Folke
tinget. Men på visse områder kan det diskuteres, om denne 
opfattelse ikke er for forenklet. I kriminalitetspolitikken kan 
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ekspertorganet Straffelovsrådet eller politiet måske siges at 
have mere indflydelse end Folketinget. Markedsudvalget vi
ser sig måske i EF-spørgsmål at fungere som et mini-folke
ting, og måske afgøres tingene ikke i folketingssalen, men 
sektorvis i et samspil mellem organisationer, partier og em- 
bedsmænd.

Træningen i færdigheder gør tabeller og diagrammer, som i 
stigende grad anvendes i samfundet, til meningsfulde måder 
at beskrive tendenser og mønstre i samfundet på. Når man er 
fortrolig med indsamlingen og bearbejdningen af statistisk 
materiale, kan det naturligvis lettere »læses« og vurderes kri
tisk. Hvis man endog selv kan indsamle og bearbejde oplys
ninger, bliver de samfundsfaglige teknikker måske ligefrem 
spændende og nyttige redskaber.

Den stigende evne til at orientere sig gælder også oriente
ring i de forskellige holdninger, der kommer til udtryk i 
forhold til samfundet. Det kan gælde en forståelse af bag
grunden for en holdning, andre gange kan det være at man 
selv får en holdning til et problem eller et fænomen. Da der 
kun er enighed om få samfundsfænomener, må undervisnin
gen naturligvis også afspejle dette, og derfor vil der i al sam
fundsfagsundervisning nødvendigvis ligge et element af dis
kussion. Herved konfronteres man til stadighed med andre 
opfattelser og holdninger, og trænes i tolerance og demokra
tisk stillingtagen. Man taler meget om bevidstgørelse og in
doktrinering, men beskæftigelsen med samfundets problemer 
i gymnasiet sker i et demokratisk samspil med andre, og 
desuden er skolen og skolemiljøet jo kun ét påvirkningssted 
blandt mange andre: massemedier, hjem og kammeratskabs
kreds. Een virkning synes der dog at være tale om: øget 
interesse for samfundsspørgsmål.

Hvis man inddeler tilværelsen i 4 sfærer: familielivet, ar
bejdslivet, kulturlivet og samfundslivet, er det klart, at sam
fundsfagundervisningen først og fremmest sigter på at kvalifi
cere til deltagelse i samfundslivet. Den viden og de færdighe
der, som samfundsfagsundervisningen medfører, kan altså 
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siges at være forudsætninger for en aktiv deltagelse i den del af 
tilværelsen, der afgørende påvirker alle de andre; for hverken 
familie-, kultur- eller arbejdslivet kan idag siges at være uden 
styring og påvirkning fra samfundet.

Knud-Erik Eskjær Ivan Norling

Nyttige oplysninger

Amtskommunen yder befordringsgodtgørelse til gymnasie
elever og HF-kursister.

Elever, som i) bor i Storstrøms Amtskommune og
2) Har over 7 km mellem hjem og skole 

kan afhente ansøgningsskemaer til offentlig befordring pa 
kontoret.

Ansøgningsskemaerne afleveres i udfyldt stand til det på
gældende trafikselskab.

Ansøgningsskemaer til brug ved benyttelse af eget befor
dringsmiddel vil på begæring blive udleveret af skolen (konto
ret). Disse skemaer afleveres i udfyldt stand på skolen.

Opmærksomheden henledes på:
at ansøgningsskemaet (i 4 eksemplarer = 1 sæt) afvises, så

fremt det ikke er korrekt og tydeligt udfyldt (alle punkter) i 
rubrikken »udfyldes af ansøgeren«,

at det udstedte frikort tilbagekaldes, såfremt det er udstedt på 
grundlag af urigtige oplysninger, og at eleven eventuelt vil 
blive afkrævet betaling herfor.

at frikortet er at betragte som en »værdigenstand«, der ikke 
blot smides væk, såfremt det ikke længere benyttes inden
for det tidsrum, i hvilket det er udstedt, men straks afleve
res til skolen/trafikselskabet eller amtskommunen.

at tabte, bortkomne eller glemte frikort ikke erstattes af 
amtskommunen og normalt heller ikke af trafikselskabet.
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For at arrangementer som studiekredse, HF-møder, ud
valgsmøder m.fl. ikke skal kræve øgede udgifter for skolens 
elever, er der truffet den ordning med de to busselskaber, at 
deltagerne her på skolen kan få udstedt en dispensation, som 
afleveres til buschaufførerne.

Bemærk:
i. dispensationen gælder alene rejsen fra hjem til skole (tilba

gerejsen kræver mandag-fredag ikke dispensation). Den 
udstedes og underskrives af den lærer, der står for stu
diekredsen.

2. Kun på lørdage kræves der to dispensationer, til både 
udrejse og hjemrejse.

3. Ordningen gælder kun arrangementer, der har tilknytning 
til undervisningen - altså ikke fester.

Studiekort udleveres på forlangende på kontoret. Kortet vil 
kunne fungere som legimation og kan anvendes ved DIS-rej- 
ser og lign.

Adressef or andring skal omgående meldes til kontoret.
Skemaændringer p.g.a. læreres fravær meddeles ved opslag 

på tre opslagstavler: ved døren til samlingssalen og inden for 
de to døre til Gule Bygning.

Hver klasse bør hurtigst muligt aflevere en telefonkæde til 
kontoret (i 2 ekspl.), således at I om muligt kan få besked om 
ændrede mødetider i forbindelse med skemaændringer.
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Statens uddannelsesstøtte

Reglerne for opnåelse af støtte fra SU skal kun omtales kort på 
dette sted, idet den, der ønsker flere detaljer, henvises til 
»støttevejledningen« (som udleveres sammen med ansøg
ningsskemaet). Støttens størrelse afhænger af i. forældrenes 
økonomiske forhold, 2. ansøgerens egne økonomiske for
hold, 3. ansøgerens alder, 4. om ansøgeren er hjemmeboende 
eller ej, og 5. om ansøgeren er gift eller ej.
ad i.: En skattepligtig forældreindkomst på op til 110.000 

kr. giver mulighed for støtte.
ad 2.: Samlet indtægt (incl. SU) må ikke overstige 28.20c kr.

- formuen ikke overstige 15.000 kr. (for gifte det dob
belte)

ad 3.: Elever under 18 år kan ikke få SU, men kan oppebære 
en ungdomsydelse, hvis størrelse er afhængig af for
ældrenes indkomst og kan variere fra kommune til 
kommune.
Elever på 18-22 år kan maksimalt få 10.430 kr.
Elever på 23 år og derover får 7.800 kr. i årlig støtte 
uanset forældre-indkomst og uanset, om de er ugifte 
og hjemmeboende.

Alle de ovennævnte støttebeløb er stipendier, der ikke skal 
betales tilbage.

Statsgaranterede lån: Elever over 18 år kan låne maksimalt 
f3.9oo kr. om året uanset deres forældres eller deres egne 
økonomiske forhold.

Hilde Nissen, Stee?i Garver
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MØDEPLIGT
Både i gymnasiet og på HF-kursus er der mødepligt. Hertil 
kommer, at aflevering af skriftlige opgaver hører med til 
mødepligten og omfattes af gældende bestemmelser herom. 
Forsømmelighed med afleveringen sidestilles således princi
pielt med forsømmelse af undervisningen. For elever, der er 
fyldt 18 år, gælder, at de selv kan udfærdige og underskrive en 
forsømmelsesseddel, der afleveres personligt på kontoret. 
For elever under 18 år gælder, at forsømmelsessedler skal 
være underskrevet af hjemmet.

I henhold til skrivelse af 23.9.75 fra Direktoratet for Gym
nasieskolerne og HF har vi også i skoleåret 1976-77 forsøgsvis 
oprettet mødepligtsnævn. Nævnet fungerer således:

Når rektor finder, at en advarsel er fornøden, opgiver han 
til nævnet den pågældende elevs navn, samtidig med at han 
meddeler eleven selv, at han eller hun er indstillet til mundtlig 
eller skriftlig advarsel, og giver eleven valget mellem at hen
vende sig til nævnet eller rektor. Nævnet kan efter sit eget 
skøn anmode rektor om udsættelse af advarslen. Afgørelse af, 
om advarslen gives, træffes af rektor.

Efter den skriftlige advarsel er mødepligtsnævnet ude af 
billedet, således at rektor ene træffer bestemmelse om indstil
ling til bortvisning.

Forsømmelser, der strækker sig ud over en uge, meddeles, 
ligesom alvorlig sygdom og hospitalsindlæggelser, snarest 
muligt telefonisk eller pr. brev til skolen.

Anmodning om begrænset fritagelse for undervisningen 
(specialistkonsultationer o.l.) fremsættes personligt til rek
tor, så vidt muligt senest dagen før fritagelsen ønskes.

Tilladelse til at forsømme en enkelt dag af andre grunde end 
sygdom (f.eks. højtidelige familiefester, andre ekstraordi
nære begivenheder) indhentes ligeledes personligt hos rektor 
og i god tid før den ønskede fritagelse.
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Om mødepligt i gamle dage:

Forsømte en ung dreng eller pebling sin skolegang en 
time eller to eller en halv dag, da skulle han slide så 
mange ris som en tyv, der havde stjålet en hest eller ko 
eller flere. De lod sig ikke nøje med selv at hudstryge 
dem; men hver og en af de andre peblinge skulle give 
ham et slag med riset på hans bag. Og slog han ikke så 
hårdt, som mesteren ville, da fik han selv på enden for 
det.

(Chr. Pedersen: Om børn at skikke tii studium, 1531)

FERIER 1978-79
For skoleåret 1978-79 er fastsat følgende ferier (de nævnte 
dage medregnet):

1978:
Mandag den 16. oktober til fredag den 20. oktober: Efter
årsferie.
Onsdag den 27. december til fredag den 5. januar: Jule
ferie.
1979:
Onsdag den 28. marts: Dronning Ingrids fødselsdag.
Mandag den 9. april til tirsdag den 17. april: Påskeferie.
Tirsdag den 5. juni: Grundlovsdag.
Mandag den 25. juni til fredag den 10. august: Sommer
ferie.

Hertil kommer de lørdage samt søn- og helligdage, der ikke er 
omfattet af ovenstående. Antallet af ferie- og fridage i skole
året 1978-79 udgør herefter 162.

Ferieplanen kan ikke fraviges. Opmærksomheden henle
des på, at Vordingborg Gymnasium ikke har vinterferie.
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BOTANISK HAVE
I foråret 1977 begyndte den nuværende jmn, sammen med 
Annie Hovmand, at opdyrke arealet foran hvide bygning.

Det var dels et led i undervisningen, dels for at gøre arealet 
mere attraktivt som opholdssted.

I haven dyrkedes en lang række blomster og haveurter. En 
del af disse blev brugt til biologiske forsøg, andre blev spist.

Så vidt vides vil den kommende jmn drive haven videre.
John Bertel Hansen

BOGUDLÅN
Eleverne låner lærebøger og får papir på skolen. Skolen har en 
årlig bevilling til at købe papir for og til at købe nye bogsæt og 
erstatte slidte bøger for. Jo flere penge, der skal bruges til 
dette sidste formål, des mindre har vi til de to første. Derfor 
forlanger skolen, at der er helt omslag om bøgerne, og at der 
ikke skrives i dem. Jeg administrerer dette bogudlån med 
assistance af faglærerne, og jeg er til rådighed for eleverne i et 
frikvarter om ugen efter opslag.

Alle elever må regne med at skulle afse et stykke tid i løbet 
af de tre sidste dage i skoleåret til at aflevere bøger i de fag, der 
afsluttes.

Ebbe Rask

PÆDAGOGISK VÆRKSTED
For nogle år siden blev der på elevinitiativ oprettet et såkaldt 
pædagogisk værksted i kælderen til den gule bygning med det 
formål dels at give eleverne mulighed for mod betaling at 
duplikere privat materiale og dels at give lærerne bedre mu
lighed for at mangfoldiggøre undervisningsmateriale. I årenes 
løb er apparaturet blevet suppleret således, at vi i dag råder 
over følgende maskiner:

En offset-maskine til kopiering af store serier, en foto
kopimaskine til kopiering af serier på op til tredive, en elek
trisk og en almindelig spritduplikator, en samlemaskine, der 
kan tage 8 kopier ad gangen, to elektriske heftemaskiner, en 
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hul-boremaskine samt en elektrisk og to almindelige skrive
maskiner.

Til hjælp for eleverne vil der i hvert middagsfrikvarter 
opholde sig en sagkyndig elev i pædagogisk værksted. Så alt i 
alt skulle der være gode muligheder for at mangfoldiggøre 
diverse materialer.

Tom, 3 a

LOKALER

Gule Bygning:
Kælder: bogkælder, bordtennis, pædagogisk værksted.
Stueetage: lærerværelse, lokalerne 1-4
i. sal: lokalerne 5-10.
2. sal: nr. 11, studievejledernes kontor, lokalerne 12-15, nr.

16 elevrådslokale, lille toilet.

Hvide Bygning:
Kælder: nr. 20 og 21 kemilokaler, toiletter.
Stueetage: nr. 22 og 23 fysiklokaler, 24 bibliotek, nr. 25 

video-filmrum.
i. sal: nr. 26 geografi - biologi, 27 geografi, nr. 28 og 29 

biologi.

Pavillon:
nr. 31 historie, 32 engelsk, 33 tysk, 34 fransk, rektors kontor 

og samlingssal og toiletter.
Musiske pavillon: musik og formning. Inspektors kontor.

Togo:
Centralt placeret købmandshandel.

5°



TOGO

KUSKEVEJ

.. GULE
‘ BYGNING

Drenge- 
gymn

Musik - Formning

N
Æ

STVED
VEJ

JERNBANE



Nu efterdi unge mennesker, drenge og piger, kan 
ikke altid sidde stille, men må endelig lege, hop
pe, løbe, danse og springe og gøre andre sådanne 
barnlige gerninger, som de har lyst og trang til, 
og man kan ikke vel forbyde dem sådan ung
dommelig leg og lyst, og det var ikke heller godt, 
at man gjorde det aldeles, hvi må man da ikke lige 
så vel sætte dem til skole og studium, mens de er 
unge og kan lære kunst og visdom, og hvorledes 
de skal leve?

(Chr. Pedersen: Om børn at skikke til studium, 1531)


