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Goddag og velkommen...
Good afternoon and Wellcome...
Guten Tag und Willkommen...
Bonjour et bienvenu...
Buon giorni e benvenuto...

Jeg byder velkommen til et nyt skoleår
Skoleåret 1992-93 bliver markant på den måde, atEF’s
Indre Marked bliver en realitet i løbet af skoleåret.
Danmark vil dermed tage endnu et skridt i inter
nationaliseringens retning. Så hvorfor ikke byde vel
kommen på de moderne sprog, som vi her på skolen
underviser eleverne i. Sprogtilegnelsen og sprogfær
digheden er selvfølgelig meget vigtig, hvis man vil
kommunikere ud over grænserne. Og mere og mere
præcis kommunikation ud over Danmarks grænser bli
ver der stadig større behov for i fremtidens samfund.
I alle fag og øvrige aktiviteter på skolen er det målet, at
bidrage til forståelsen af fremtidens samfund og forberede de kvalifikationer, som der
bliver behov for.

I det hele taget er viden og anvendelse af viden det eneste bæredygtige grundlag for de
holdninger og handlinger, som skal føre udviklingen af samfundet fremad.
Og også for den personlige udvikling er de tre elementer viden, anvendelse af viden og
holdninger/handlinger vigtige.
Her på skolen lægger vi meget vægt på, at der sker en vekselvirkning mellem den faste
undervisning og tilbuddetom frivillige aktiviteter. Inspirationen til det samlede skolearbejde
og det at skabe en god skole er bedst på den måde.
Alle kan og bør være med til at skabe en god skole. Også de nye elever. Derfor vil jeg
opfordre de nye til at blande sig i skolens liv og mange aktiviteter.

Velmødt i det nye skoleår
Jens Elsig, rektor
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Så er vi nået hen midt i april, det betyder at
året allerede er ved at være slut, og at
eksamen samt årsprøver står for døren.
Derfor er det også tid til at sige held og
lykke til alle de, der skal videre i verdenen
og velkommen til den nye årgang af HF- og
gymnasieelever.
I, der starter her på skolen i august, vil
hurtigt opdage, at det er et sted, hvor der
ofte er livlig aktivitet, og jeg kan kun
opfordre til at deltage i skolens mange
tilbud, ud over undervisningen.
Iblandt aktiviteterne er der selvfølgelig
elevrådet, for hvilket jeg har været for
mand siden januar 1992. Det er vigtigt for
vores daglige trivsel og ret til at komme
med kommentarer, at vi har et velfunge
rende elevråd, der kan ses, og som derfor
naturligt bliver brugt, når man vil have
elevers mening eller hjælp i en sag.
Der er dog grænser for, hvor godt et elev
råd fungerer. Det vigtigste er klassemes
engagement i elevrådet, og klassernes vilje
til aktivt at deltage i debatten. Derfor vil
jeg opfordre til, at I i klasserne (nye som
gamle) hurtigt efter sommerferien får valgt
jeres repræsentanter til elevrådet, så vi
hurtigt kan få taget fat på arbejdet, et
arbejde der ikke behøver at tage så lang tid.
Det forløbne år har for elevrådet været
stille og fredeligt. Vi har deltaget i de
forskellige råd og udvalg, hvor vi har ret til
at sidde. På den måde har vi forsøgt at
præge udviklingen på skolen, hvilket nok
må være elevrådets hovedopgave. Derud

Af Janus Olufsen
Elevrådsformand
2y

over solgte elevrådet ved skolestarten lav
pris-ordbøger til alle, der manglede. En
opgave der mest blev båret af den davæ
rende formand Pernille Kallerup. Elevrå
det sørgede også for, at der blev lavet
elevbøger. Igen blev byrden overvejende
båret af én person denne gang Joan Jensen.
Efter lang tids tænken og snakken er vi
også blevet enige om ikke atvære medlem
af danske Gymnasieelevers Sammenslut
ning (DGS), en beslutning der havde flere
årsager. Sidst har rådet lige vedtaget et sæt
vedtægter, der skal tjene til at gøre
elevrådets funktion mere overskuelig.
I forlængelse af de nye vedtægter forsøger
vi i øjeblikket i elevrådet at finde ud af,
hvordan vi kan gøre mere opmærksom på
os selv, således at det bliver mere naturligt
at alle, lærere, administration og elever,
bruger elevrådet, når man vil eller bør høre
vores og derigennem flertallet af elevernes
mening. Denne proces er lang og kan nok
ikke afsluttes lige nu og her, men det
forhindrer os ikke i at gøre vores til at
ændre kvaliteten af og synet på elevrådet.
Men som før omtalt kræver det hjælp fra
alle.
Slutteligt vil jeg ønske alle held og lykke i
det kommende år og håbe på, at alt vil gå
let.

5

GYMNASIEHALLEN
- ny idrætshal i Struer

af Jens Elsig

I rigtig mange år har det været et af skolens største ønsker at få bedre og
tidssvarende idrætsfaciliteter i stedet for de gamle gymnastiksale, som i meget
lang tid ikke har svaret til tidens behov.

I februar måned 1992 startede udgravningen til skolens ny idrætshal. Efter flere
års forhandlinger mellem amt og kommune om finansiering, drift og organisering
af en ny hal blev de politiske beslutninger taget, og skolen kan nu glæde sig over
at et af det ny skoleårs højdepunkter bliver indvielsen af den ny hal,
GYMNASIEHALLEN.
I skoletiden er det naturligvis gymnasie- og HF-eleveme, der får glæde af de nye
faciliteter. Men efter skoletid, om aftenen og i weekend’eme er hallen åben til
brug for foreninger og andre.
Det er skolens håb, at der kan skabes et aktivt idrætsmiljø i forbindelse med den
ny hal, både på skolen som sådan, men også hvor skolen kan arbejde sammen med
klubberne om idrætten i lokalområdet.
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24.04.1992
fn-tegnestuen a/s

PERSPEKTIV AF
SKOLEN OG GYMNASIEHALLEN
SET FRA JYLLANDSGADE
med billedhuggeren Ingvar Cronhammers imponerende
11 meter høje søjlelignende skulptur "EYE OF THE SHADOW",
som i efteråret 1992 skal opstilles på pladsen mellem den ny idrætshal og gymnasiet.
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I skoleåret 1991-92 havde vi premiere på
forsøget med sundhed i HF. Formålet var
at skabe større sammenhæng mellem fa
gene og at sætte fokus på sundhed i relation
til de unges egen dagligdag.
Hvad forstår man ved sundhed? Det var
det, lp arbejdede på at finde ud af på et
sundhedsværksted i starten af skoleåret.
Eleverne havde en klar fornemmelse af, at
sundhed er noget med gulerødder og mo
tion. De omfattende ernærings- og motions
kampagner har tilsyneladende haft deres
virkning, så eleverne har en viden om,
hvad der fysisk set er sundt. At sundhed er
noget med at ha’ det godt med sig selv og
andre, var ikke noget eleverne umiddelbart
forbandt med sundhed. Efter at have arbej
det med emnet et par dage, fandt eleverne,
at de psykologiske og sociale forhold er
vigtige for at kunne være sund. De fandt ud
af, at WHO’s definition på sundhed var
dækkende, nemlig “en tilstand af fuldstæn
dig fysisk, psykisk og social velvære”.

UNDERVISNINGEN
I årets løb har de deltagende fag arbejdet
tværfagligt med sundhedsemner i lp, som
f.eks. kredsløb og kondition, madkulturog
alkoholvaner. Undervisningen har været
traditionel, med vægten lagt på at give
eleverne viden om emnerne uden at vi har
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haft mulighed for at ændre på elevernes
sundhedsvaner. Hvis det skal lykkes, skal
undervisningen foregå på en helt anden
måde, der styrker elevernes handle
kompetence.

Marie og Eva under prøvesmagning i Kvickly

FREMTIDSVÆRKSTED
I forsøg på at nå hertil arbejdede vi 2 dage
projektorienteret med emnet: Den gode
klasse og den gode skole. Arbejdet de 2
dage var tilrettelagt som et såkaldt fremtids
værksted med 3 faser, en kritikfase, en
fantasifase og en virkeliggørelsesfase, det
blev to meget spændende dage, hvor elev
erne gik tæt på hinanden og lærerne for at
finde ud af, hvordan klassen kunne blive

en god klasse, og hvordan skolen kunne
blive bedre.
Resultatet blev fire forslag: fremtidens
skole, skolen fysiske rammer, aktiviteter
på og uden for skolen og ændringer i under
visningen. Her bringes elevernes forslag
til, hvordan ændringer i undervisningen
efter deres mening kan bidrage til en god
klasse:

Et forslag fra eleverne
"I denforløbne måned har enkelte aflandets aviser, Jyllands Posten og Politiken,
bragt artikler fra gymnasier og HF-kurser, hvis elever har givet udtryk for
manglende disciplin i timerne. Dette er også den generelle indstilling i lp, efter
en heftig diskussion omkring dette lidt tabu-agtige emne.
Uro, dårlig forberedelse, samt manglende motivation er blot nogle afde mange
ord, som er blevet brugt.
Derfor er lp blevet enige om en mængde forslag, som vil sandsynliggøre en
forbedring af undervisningen.
Fx kunne man forestille sig en mere spændende og alsidig undervisning baseret
på flere kreative fag, i stedet for den lidt monotone undervisningsform, som
praktiseres i dag.
Et andet meget ønsket alternativ er flere motionsprægede timer om ugen.
Det kunne fx være massage, afspænding, en rask gåtur, lidt gymnastik eller
lignende. Timerne kunne udformes som perioder afen halv times varighed én
gang om dagen.
Flere ekskursioner er også et varmt forslag, da man på den måde får mulighed
for en mere intim kontakt med omgivelserne.
Der er også stemningfor mere arbejde i skolen og mindre hjemmearbejde. Dette
kan muligvis realiseres ved en omlægning af timerne samt deres varighed.
I praksis er 45 minutter for lidt, da der tit går 5-10 minutter med omdeling af
sedler og anden form for klargøring af undervisningsmateriale.
En decideret omlægning og udvidelse aftimerne som dobbelttimer ville naturlig
vis også medføre mere tid til individuel hjælp fra læreren.
Vi håber at nå frem til enforbedring af undervisningen i nærmeste fremtid, ved
fælles forståelse og flexibilitet omkring løsning af de for mange uacceptable
problemer”
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Af Søren Ho.e

min lille citatordbog i “Som man behager”.
Selv 400 år efter er det svært ikke at give
Shakespeare ret. Her har vi måske noget af
en forklaring på hvorfor det er skægt at
dyrke noget dramatisk. Når nu du alligevel
går og spiller roller til hverdag, så er det en
befrielse engang imellem at få gjort alvor
at det, indstudere den rolle, skabe den, slå
sig løs i den - helt uden fare for på
brandirriterende måde at blive forvekslet
med den.
Kræmmeren i templet

Du kender det: Dine forældre må resignere
og vænne sig til distræt samvær og hurtig
udrykning fra aftensmaden. Der er godt
med bud efter din tid og din energi, alt det
du orker. Som om det ikke var nok, så har
vi her på stedet nogle gøremål, der tilbyder
dig atklemme dig for en ekstra indsats. De
giver dig ikke direkte noget i posen, hver
ken af karakterer eller pebernødder. For at
tage et eksempel: Hvad er det egentlig tilsyneladende på trods af al sund fornuft som så gør det muligt at sætte en forestil
ling som Jesus Christ Superstar op?

All the world’s stage/And all the men and
women merely players, hedder det ifølge
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Et landskab fra Galilæa bliver til

Det her gælder slet ikke kun skuespillerne,
og heller ikke kun musicalopsætninger.
Det meste af det vi laver i den normale
undervisningstid udspiller sig nu engang
på den scene vi kalder skole, sådan må det
være. Skole er forberedelser, øvelser og
tilløb der består deres prøve i et lukket
kredsløb. Selv når du afleverer en stil, der
strutter af epokegørende erkendelser i
skarpe velklingende formuleringer, så er
det frustrerende nok kun dig selv og lære
ren der læser og bedømmer den. Verden
som sådan ændrer sig ikke særlig meget,
fordi du løser en opgave godt eller dårligt
- men måske kan det betyde noget for dig
en gang i fremtiden, og det er det der
selvfølgelig er den dybere mening med det
hele.

Pondus Pilatus med sin morgenbakke

Den frivillige aktivitet - sport, billedkunst
eller musik- kommer ud! Den tæller på en
direkte måde. Den udleverer sig. Den er
umiddelbart alvor. Den skal virke på ste
det. Det er det sidste der giver udfordrin
gen og energien, og det må være derfor der
er folk, der er parate.

For det har der været, over 100 deltagere i år som i så mange tidligere. - Der må
været gået en masse undervisningstimer
til det, ytrede en publikum efter premie
ren. Men det er stort set ikke tilfældet.
Skoletid og fritid er adskilte størrelser. Og
med stadig flere klasser og mennesker
involveret er det forhold blevet mere på
faldende i de sidste år. Bl.a. derfor har
rytmen i selve øvelsesforløbet udviklet
sig. Det strækker sig ikke over et halvt år
med regelmæssige øvedage men samler
sig på forholdsvis få marathonsessioner
op til premieren i weekends som folk kan
reservere, og hvor alle kan være tilstede
samtidigt.
Selvfølgelig vil enhver minutiøs tids
planlægning for sådan en - skal vi sige lørdag i februar kortslutte under presset af
medbragte madpakker og lektier, gang i
kullissegruppen, kostumesyning, mikrofonøvning, koreografiøvelser, lysprøver,
sceneprøver, rekvisittilpasninger og orkes
terrepetitioner. Noget klapper med det
samme, det er undtagelsen, det meste tager
mindst tre gange så lang tid i virkelighe
den som udtænkt ved skrivebordet. Den
detaljerede personinstruktion kan nok al
drig blive helt så tålmodig som i et rigtigt
langt roligt forløb. Alene orkester-, sangog korinstruktionen beslaglægger en vel
voksen del af folks ledige stunder måneder
i forvejen. Kulissemalere og skuespillere
må få tildelt nogle rammer, som de for en
stor del selv udfylder. Kostumer bliver i
høj grad den enkeltes ansvar.

Jesus Christ Superstar er en rock-opera.
Det er en genre der i sig selv virker som
skåret til netop sådan en form for
øveproces. En opera er ikke et stykke med
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indlagte sange, replikkerne skal synges “i
spil” - hoppende, gående, gestikulerende,
måske endog hængende på et kors oppe
under loftet. Derfor bliver timing mellem
orkester og skuespillere en af de mest
tidskrævende opgaver - og den kan selvklart
kun gøres færdig mens alle grupper arbej
der synkront. Vi har vist ikke haft en
opsætning hvor råb som “nu”, “skynd dig”,
“for sent”, “klar”, “op i tempo” har flakset
rundt i festsalen i en fart som denne gang.
Koret, skuespillerne og orkesteret var på
banen samtidig i anspændt beredskab for at
reagere på hinandens skjulte signaler. Et
opmærksomt øje kunne under selve
opførelserne bemærke henholdsvis kor-,
sang- og orkesterdirigenternes koncentre
rede travlhed.

Det en en øveform, der sagtens kan skabe
en mindre usikkerhed - for slet ikke at tale
om tilløb til panik - under de sidste om
gange. Det kan ikke undre at en del synes
at det hele bliver lige lovlig hektisk på et
vist tidspunkt. Til gengæld fremstår resul
tatet kollektivt, i den forstand at det påfal
dende stærkt afhænger af deltagernes indi
viduelle snarrådighed. Nogle af dem må
overrasket konstatere, at der faktisk kan
komme en flot forestilling ud af det. Det
ligner hver gang en satsning, men lægger
du nok på brættet, så er sådan én jo unæg
telig ganske spændende.

Nadverscenen - bemærk Judas til højre
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af
Lone Eibye Mikkelsen

Inspireret af lærerkurset i Hald i efteråret
’91 startede 8 lærere i foråret et forsøgsar
bejde, der i fagsproget hedder supervision,
men som vi her på stedet har valgt at kalde
“besøgsvenner “ - ikke at forveksle med
besøg hos pensionister, som nogle elever
fejlagtigt troede!
Forsøget går i hovedtræk ud på, at læreren
åbner den ellers ret tillukkede dør til klas
seværelset og laderen kollega komme med
ind og høre på undervisningen i en længere
periode.

På Struer Gymnasium og HF har lærerne
således dannet par, der på skift har besøgt
hinanden over en periode på ti uger.

Efter hver observationsrunde har det en
kelte par talt sammen om såvel positive
som negative sider ved undervisningen
med henblik på at få gode ideer fra hinan
den og finde på konstruktive ændringsfor
slag, hvor der var behov for sådanne.
Hensigten med dette forsøgsarbejde var
naturligvis først og fremmest at give elev
erne en endnu bedre undervisning. Et andet
formål var at øge motivationen og dermed
arbejdsglæden hos lærerne og at skabe et
bedre samarbejde fagene imellem.

Følgende lærere/fag og klasser/hold har
deltaget i forsøget:
1. Tove Petersen (geografi) - 2b
Willy Zickert (ty sk/desi gn/billedkunsf)
-2b

2. Henning Olsen (dansk/samfundsfag) 3bx
Hans Brønsted Zmusik/matematik) - Iz

3. Steen Høgh (dansk/idræt) - 3z
Therese Nørgård-Pedersen (engelsk/
dansk) - 3mEN

4. Kirsten Thorbøll (engelsk/erhvervsøkonomi) - 2a
Lone Eibye Mikkelsen (erhvervsøkonomi/fransk) - 2g/3geø2

(understregningen markerer det fag, lære
ren har undervist i under observationen)
Som det fremgår af ovenstående har par
rene været sammensat forskelligt ud fra de
enkelte læreres ønsker. I nogle par har
fagkollegaer observeret hinandens under
visning, mens andre af parrene har obser
veret “ukendte” fag hos hinanden. Des
uden har et af parrene haft en fælles
observationsklasse (2b), som de også har
været på studierejse sammen med.
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Disse forskellige kombinationer har selv
følgeligt givet forskellige erfaringer, men
fælles for alle parrene er, at udbyttet har
været stort.

læreren ellers normalt er “alene” om at
evaluere timen. Her er det givende at kunne
analysere timens forløb og sammen finde
ud af, hvad der gik godt, og hvad der kunne
forbedres.

Det har været meget inspirerende at over
være hinandens undervisning, og det har
bestemt givet stof til eftertanke at gennem
drøfte de afholdte timer.

Forsøget har således været positivt for de
deltagende lærere - og forhåbentligt også
for eleverne!

Diskussionen af egne timer med observa
tøren er af stor gavn i en situation, hvor

Telekommunika
tion i fransk
undervisningen
Af Jytte Bruun

I dette skoleår har 2 af skolens franskhold,
2bx og 2y, sammen med to af skolens
fransklærere, deltaget i et forsøg med an
vendelse af telekommunikation i
franskundervisningen. Undervejs har vi
fået stor hjælp og støtte fra skolens
datavejledere.
Formålet med forsøget var at afprøve an
vendelsen af elektronisk post og
databasesøgning i sprogundervisningen.
Denne kommunikationsform vil i fremti
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Lone Eibye Mikkelsen

den udgøre et vigtigt redskab for såvel
eleverne i deres fremtidige uddannelser og
jobs, som for lærerne.
Efter at have overstået de første, ret be
sværlige, tekniske forhindringer tog visam
men med klasserne fat på at afprøve det
nye redskab. Sammen med 39 andre dan
ske gymnasier og en stor mængde uden
landske er vi koblet op på et fransk
kommunikationsnet, SESAME, hvor vi kan
sende breve til hinanden via edb over hele

verden. På dette net bliver der i årets løb
foreslået forskellige temaer, som man kan
deltage i. Vi er koblet til den del af nettet,
der hedder “Den Lille Havfrue” (“La Petite
Siréne”) - se illustrationen.

Vi valgte som vores første projekt at del
tage i en krimi-uge (“histoires policiéres”),
hvor de to klassers elever skrev krimier på
fransk med slutspørgsmålet: Hvem er mor
deren? Disse bidrag sendte vi ud på nettet
og modtog svar på fransk fra en anden
skole, der havde løst gåderne. Desuden
læste eleverne krimier, som unge fra Fran
krig , Belgien, Italien, Danmark m.fl. havde
skrevet (på fransk). Alle de mange
kriminalhistorier er nu samlet og udgivet i
bogform.
Som andet projekt valgte vi at deltage i
temaet: Jul (“Noel”). Ved juletid læste
eleverne beretninger om, hvorledes man
fejrer jul i Frankrig, skrevet af franskmænd.
Årets sidste projekt bliver digtskrivning,
hvor eleverne får som opgave at skrive og
udsende digte på fransk over nøgleordene:
Humor og Kærlighed (‘Thumour et
l’amour”). Også her får de mulighed for at
læse, hvad andre europæiske gymnasie
elever har skrevet om samme tema.

sen fra B&O, der fortalte, hvorledes man
på virksomheden benytter sig af elektro
nisk post rundt omkring i verden.

Vi synes, at forsøget har været udbytterigt.
Rent pædagogisk virker det meget
motiverende for eleverne ikke blot at skrive
til “læreren” på fransk, men at skrive til
andre fransktalende ude i verden. Desuden
er det sjovt og afvekslende at læse bidrag
fra “de andre” på skærmen og dermed en
meget god øvelse i træning af læsefærdig
heden.
Vi håber, at forsøget kan fortsætte til næste
år, og vil hermed gerne takke B&O, fordi
vi har måttet inddrage virksomheden i
projektet.
RESEAU TELEMAT1QUE FRANCO-DANOIS

PETITE

S I R

POUR

OUVRIR

LES JEUNES

EUROPEANS

AU GRAND LARGE
Ud over kommunikation på nettet er der
også mulighed for at søge i franske databa
ser og f.eks. hente dagsaktuelle nyheder
ned fra de franske aviser.

DE LA

COMMUNICATION

For at vise i hvilket omfang og på hvilken
måde telekommunikation er blevet en del
af hverdagen rundt omkring, havde vi i
april besøg af indkøbschef Frede Kristen-
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Udvekslingsrejser
-en ny
udfordring
“In risposta al vostro Fax, vi comunichiamo
ehe la data concordata per telefono non é
possible per problemi burocratici.”

Dette var indledningen på en af de mange
fax’er, vi efterhånden har modtaget fra
Italien.
Det ville være synd at sige, at det har været
let at få gang i udvekslingsrejser med unge
fra Italien, men vi håber og tror, at det vil
lykkes, således at la, når årsskriftet er
trykt, allerede har været på den første
udvekslingsrejse til Perugia i det centrale
Italien. Forhåbentlig har elever ffa 2.g med
samfundsfag på højt niveau også haft be
søg af elever fra en skole i Rom.
Det der adskiller udvekslingsrejserne fra
de studierejser som vi har arrangeret igen
nem mange år er, at eleverne ved ud
vekslingsrejserne kommer i nær personlig
kontakt med unge fra andre lande. Under
opholdet i udlandet indkvarteres eleverne
enkeltvis hos værtselevernes familier, og
ved de udenlandske klassers besøg i Dan
mark er eleverne til gengæld værter for de
unge, de selv har besøgt.
Når vi planlægger en udvekslingsrejse,
tager vi udgangspunkt i et fagligt under
visningsforløb. Vi forsøger at finde en
skole og lærere i et andet land, som er
interesserede i at undervise i emner, der
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svarer til dem, vi gennemgår med vore
elever.
For studierejsen til Perugia er det lærerne
i fagene biologi og latin, som har tilrette
lagt det faglige program i samarbejde med
to italienske lærere. Som det ofte er tilfæl
det i Italien taler de to lærere imidlertid
ikke engelsk, og kommunikationen har
derfor indtil nu udelukkende måttet foregå
på italiensk. Her har vores italiensk-lærer,
Winnie Amholtz, været en uvurderlig hjælp
ved oversættelser begge veje. Personligt er
jeg blevet helt skrap til at forstå meningen
med de italienske fax’er, selv om jeg ikke
forstod et ord italiensk, da vi begyndte
samarbejdet.
I Italien har de lovet os, at der vil være
engelsktalende lærere med, så sprogetikke
skulle blive noget problem. At eleverne
kan kommunikere med hinanden har vi
allerede sikret os, idet hver elev har en
“partner” i værtsklassen, som de har
brevvekslet med. Brevskrivningen foregår
på engelsk eller fransk efter eget valg. Et af
målene med udvekslingsrejserne er netop
at øge motivationen for at lære fremmed
sprog. Når italienske og danske elever skal
kommunikere, kommer det til at foregå på
et fælles tredjesprog, hvor de er stort set
lige gode.
Et andet mål er naturligvis at lære et andet
lands kultur at kende ved at bo sammen

med en familie, der er interesseret i at vise,
hvordan de lever i dagligdagen.
Under besøget vil vi udover det faglige
beskæftige os med skolesystemets opbyg
ning og skoledagens forløb forungeil6-19
års-alderen.
For at give et eksempel på, hvad der menes
med et fælles fagligt indhold, kan jeg fort
ælle lidt om planerne på rejsen til Perugia.
Ved ankomsten bliver vi modtaget af
værtsklassen og deres lærere, der har plan
lagt en byvandring i Perugia for os, hvor de
vil fortælle om byens kultur og historie.
Perugia har en fortid som etrusker-by og
under den nuværende bymidte, er der en
hel middelalderby, som man kan besøge
“en etage nede”.
De italienske elever har lavet botaniske og
geologiske undersøgelser i en bjerggrotte,
L’Aula Verte, og vi har planlagt en fælles
ekskursion til dette område, hvor de vil
fortælle os om deres undersøgelser. Vi vil
også deltage inogle af klassens biologitimer
på skolen.
Derudover vil vi beskæftige os med land
brug og fiskeri. Vi vil besøge en vingård og
et vinmuseum, samt et fisker kooperativ
ved Trasimener-søen.
Ved de italienske elevers besøg i Danmark
til efteråret har vi planer om at beskæftige
os med drikkevandsforsyning og vandrens
ning og eventuelt med de undersøgelser,
der foregår i Klosterheden, hvor man for

søger at klarlægge årsagerne til skovdød.
De italienske lærere har bl.a. udtrykt ønske
om, at vi beskæftiger os med luftfor
ureningsproblemer, idet det er et emne, de
har arbejdet med i klassen i Italien.
Ved udvekslingen med skolen fra Rom er
det fælles-faglige udgangspunkt et samar
bejde imellem en italiensk bank og skolen
i Rom. Deltagerne i denne udveksling bli
ver elever, der har samfundsfag på højt
niveau.

Et af problemerne ved tilrettelæggelse af
udvekslingsrejserne er, at det ikke altid er
nemt på forhånd at vurdere, om eleverne
passer til hinanden, forstået på den måde,
at uddannelsessystemerne i de forskellige
europæiske lande er så forskellige, at det
kan være svært at finde noget, der lige
svarer til gymnasiet eller HF.
Et andet problem er, at det ikke er helt let
at lave en fælles planlægning med lærere,
som man ikke kender, og som man kun har
haft mulighed for at kommunikere med via
fax og tilmed på italiensk.
Imidlertid glæder vi os til at komme igang
med et samarbejde med lærere og elever i
andre europæiske lande.

Udover udvekslingsrejserne til Italien har
vi i foråret planlagt en udvekslingsrejse til
Litauen for 1 .z. Her er det fagene biologi
og historie, der står for det faglige indhold.

3.g ■ udveksling i Prag
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Winnie Arnholtz

I marts deltog jeg i en trekantsudveksling
mellem lærere fra forskellige skoletyper
fra henholdsvis Sjælland, Alsace og Lom
bardiet. Selvom jeg kom fra Jylland, fik jeg
alligevel mulighed for at deltage. Ideen
med udvekslingen var, at lærerne fra de
forskellige regioner skulle få lejlighed til
at sætte sig ind i det andet lands uddannel
sessystem og måde at undervise på.
Målet med udvekslingen er også etablerin
gen af et netværk, som skal munde ud i
uddannelsesprojekter af forskellig art og
udbygges i skoleåret 92/93.
Man forventede, at den gæstende lærer i en
vis udstrækning gik ind og underviste i
udvekslingspartnerens klasse - og meget
gerne - også i andre klasser på skolen,
f.eks. ved at fortælle om livet i Danmark/
Lom b ardiet/Italien.
Lærere med alle fag deltog. Mine fag er
engelsk og italiensk, og jeg ønskede at
deltage for at opleve det italienske skole
system og den italienske dagligdag på
nærmeste hold, og det var muligt, fordi vi
skulle bo privat hos vores udvekslings
partner.
Min vært underviste i engelsk på et liceo
scientifico, hvilket nærmest svarer til vo
res matematiske gren. Han underviste i
fem forskellige klasser med elever fra 14
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til 19 år. I disse klasser var jeg med og
fortalte på engelsk om Danmark og speci
elt om det danske skolesystem. De italien
ske elever h ar en skoledag fra8.20till3.20
med kun ét frikvarter. De går i skole om
lørdagen, så både tanken om mange fri
kvarterer og lørdagsfri begejstrede dem
meget. At de kan gå hjem fra skole hver dag
klokken 13.20 hænger sammen med, at den
italienske skolestruktur ikke giver elev
erne mulighed for valgfag. Man får en
færdig “pakke”, og man vælger skole efter
gren, idet der på den enkelte skole kun
tilbydes én gren, scientifico, classico eller
lingue moderne.
De italienske elever var meget interesse
rede i at høre om Danmark, og jeg fik
mange spørgsmål om alt muligt, lige fra
dansk politik og Christiania til unges på
klædning og fritidsvaner, dansk hverdag
og familieliv, racisme - og fodbold!
Desværre fik jeg ikke megen mulighed for
selv at undervise i engelsk, som jeg havde
håbet på, og det skyldtes nok, at mit besøg
fra skolens side ikke virkede særlig velor
ganiseret. Jeg følte det nærmest, som om
jeg tilfældigt var kommet forbi - men
italienere er gode til at improvisere!
Jeg overværede den årlige skolekomedie,
som var en komedie af Goldoni “Il

Burgiardo”, og før forestillingen blev jeg
inviteret ud at spise pizza med en klasse.
En anden spændende oplevelse var en tur
til Torino med en klasse for at se en udstil
ling af moderne amerikansk kunst. Udstil
lingen var arrangeret i den ældste af FIAT’ s
fabrikshaller, som i dag ligger midt i byen,
og som er delvis omdannettil udstillingshal.
Skolens lærere var meget venlige og imø
dekommende over for mig, og alle
engelsklærerne var meget ivrige efter at
have mig med i deres klasser. Et møde, der
blev arrangeret for skolens lærere, hvor jeg
på italiensk skulle fortælle om det danske
uddannelsessystem, udviklede sig på en
meget italiensk måde, idet de tilstedevæ
rende hele tiden blev optaget af det, jeg
fortalte, og begyndte at kommentere og
diskutere indbyrdes og sammenligne med
egne forhold, så det blev vanskeligt at
komme til orde igen, men der var mange
interesserede spørgsmål - alle på én gang om danske kollegers løn og arbejdsvilkår.
Under mit ophold blev der også tid til
sightseeing og kulturelle aktiviteter med

alle de muligheder en storby som Milano
byder på. På opholdets første dag blev alle
deltagerne i projektet således kørt rundt i
Milano i vores egen sightseeing sporvogn
af ældre model. Vores guide på turen fort
alte os på underholdende måde om byens
historie og monumenter, men her viste det
sig straks, at man var ilde stedt, hvis man
ikke havde lidt kendskab til italiensk,
selvom udvekslingssprogene officielt var
fransk og engelsk. Højdepunkterne for mig
personligt blev Milanos Domkirke og en
opførelse af “Manon Lescauf’påLa Scala
operaen.
Det var spændende og lærerigt at deltage i
dette udvekslingsprogram med alle de ud
fordringer, det indebar at skulle bo privat
hos en kollega fra et andet land og at skulle
omstille sig til livsrytmen i det land. Det
var også en spændende udfordring at skulle
vise en italiener, der lever i en millionby,
hvad Struer kan byde på med hensyn til
uddannelse, kultur og miljø.

Karnevalsdag i Milano. Alle eleverne havde fri fra skole.

19

af Søren Hove

En helt alminde
lig eftermiddag.
7. time er slut,
langt de fleste af
kosteleverne har
fri. I pejsestuen
er bordet med
kaffe, the og ost
rullet ud, livlig
trafik frem og til
bage til brødri
steren. Længst
ovre ved vinduet
har fire fyre kon
centreret genoptaget det spil risk, de ikke
fik afsluttet aftenen før. To piger sidder
bøjet over nabobordet - for opslugte til at
bemærke at de flere lag opslåede bøger,
spredte fotokopier og masser af ternet pa
pir efterhånden bringer et par krus og en
sodavandsflaske betænkeligt nær kanten.

Men de fleste flyder ud i stolene omkring
den mageligt store bordopstilling under
trappen, hvor der diskuteres til distræt
avis- og lektiebogsbladring, -Kan det nu
være rigtigt, lyder det et sted. - Kaspar og
Claus bager til i aften, oplyser en anden.
Snakken afbrydes momentant af et par
forbipasserende omklædte på vej fra væ
relserne med en fodbold. I døren krydser
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en travl pige
med et node
hefte en ind
kommende fyr
med vasketøj
under armen: Tørretromleren
ovre i blok 1 er
bedre, den er i
hvert fald ledig,
forklarer han.
Oppe fra com
puterrummet
trisser en stilfærdig stileskriver ned for at
fylde sit krus op med te. Det bør han vist
egentlig ikke, te og tastatur er principielt
uforenelige størrelser, men den kaffe
drikkende kostinspektør vælger i dette til
fælde ikke at gribe ind. Istedet hiver han en
blok frem: -Nå, hvad synes I er godt ved
kostafdelingen? Det kommer til at stå i
årsskriftet. Allerede efter et par minutter er
der 8 punkter på papiret, rækkefølgen ser
sådan ud:
1) Skituren til Sverige. Vi skulle bare have
haft en dag mere.
2) Det sociale, nye venner
3) Godt studiemiljø, altid nogen at få snak
ket med lektierne om, husk at skrive at

4)
5)
6)

7)
8)

kostelevernes eksamensresultat sidste
år lå over gennemsnittet for hele skolen
(være hermed gjort)
Gode faciliteter, bruge gymnastiksale
og formningslokaler
Masser af plads, bortset fra lige værel
serne der er små
Gode fester (tre fødselarer holdt gangfest
i weekenden)
OK med køkken- og rengøringsvag ter,
men måske et problem i eksamenstiden
Flexibel administration af regler. “Jeg
havde da ventet at man skulle ligge i sin
seng og sove præcis klokken elleve,
men detgik op for mig atkostinspektøren
først og fremmest checker om der er ro
på stedet klokken elleve, og det er der
faktisk også, det er helt fint, men det er
ikke så skrapt som jeg troede.”

Fra skituren.
Jacob venter på slæbeliften

Den tidligere kostinspektør Walther Jaffke var med på kollegiets skitur i marts ■ her instruerer han
i brugen af slæbeliften.
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Jazz-gruppen
I skoleåret 91-92 har der været
undervisning i jazz mandage og
torsdage kl. 15-16.
Vi har øvet i smågrupper, og
vægten har været lagt på
rytme og improvisation. Udgangspunktet har været
praksis ikke teori. Vi har
benyttet bluesskemaet
og kastet os ud i det, og
efterhånden er tingene vok
set frem. Det har ikke været lige let
altid, men samarbejdet i grupperne har
været en væsentlig årsag til de gode resultater, der
blandt andet har været demonstreret ved en forældreaften og en morgensamling.
Hans Brønsted

Big-Bandet
Struer Gymnasium og HF’s Bigband
En af de frivillige aktiviteter indenfor ram
merne af gymnasiebekendtgørelsen, som
eleverne på Struer Gymnasium og HFkursus kan vælge at deltage i, er “Bigbandet”. Hver mandag aften mødes mellem 20
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og 25 spilleglade mennesker og øver in
tenst i 2 timer.
Besætningen varierer fra år til år, men
består gennemgående af messingblæsere
(trompetog basun), træblæsere (fløjte,kla
rinet og saxofon) og en rytmegruppe bestå

ende af klaver, guitar, bas og trommer.
Som noget nyt i år har vi focuseret på det
vokale, både solosang og flerstemmig sang.
Repertoiret består af swing, latin, rock og
mere eksotiske musikarter som f.eks.
balkanmusik. Desuden er vi i stand til at gå
over i en helt anden genre, nemlig korsang,
f.eks. nordiske sange.
Den musikalske ledelse af bigbandet va
retages af adjunkt Per Odgård. Han har i en
årrække selv været udøvende musiker med
erfaring i rock, jazz, folkemusik og kor
sang. Han har været ansat 4 år på Struer
Gymnasium som musik- og historielærer,
og har derudover ledet skolens kor og
skolens bigband. Derudover har han pæda
gogisk erfaring som lærer ved Musik

videnskabelig Institut i Århus, og som
aftenskolelærer i Århus i adskillige år.
Hvert år afholder Big-Bandet 10-20 kon
certer i lokalområdet, i år f.eks. på skoler,
på rådhuset og i forbindelse med lokale
foreningsarrangementer. I foråret medvir
kede B ig-B andet også ved den store opsæt
ning af “Jesus Christ Superstar”, og man
var i forbindelse med påskeferien på en
stor koncertturne på Færøerne, bl.a. spon
soreret af fonde og de foreninger BigB andet har spillet for i årenes løb. Desuden
skal nævnes de 2 “workshop”-dage op til
jul med Peter Brem, som har givet stor
inspiration.

Erling Høiberg

Tre Big-band piger
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Struer Gymnasiums kor
Vi er et kor på ca. 90 sangglade elever og
lærere, som mødes hver onsdag aften. Vi
synger både rytmiske og klassiske ting, og
koret er åbent for alle, der har tid og lyst til
at synge.
I skoleåret 91/92 startede vi med at deltage
i den årlige amts-kordag, hvor kor fra
amtets gymnasier arbejdede hele dagen
med et rytmisk værk af Jens Johansen,
“Backstage”. Han stod selv for en ualmin
delig veloplagt og inspirerende indstude
ring og vi var over 600 deltagere.
Den årlige korweekend foregik i november
på Venø. Det blev hyggelige, sjove og
ihærdige arbejdsdage, som vi sluttede af
med en koncert for forældrene.
Ud over vores medvirken ved juleafslutning,
morgensamlinger, introduktionsaften for
nye elever, forårskoncert og lignende, har
vi forskellige koncerter i lokalsamfundet.
F.eks. medvirkede koret ved Struers
købstadsjubilæum - vi sang kl. 8 om mor-
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genen ved en flaghejsningshøjtidelighed
og om formiddagen ved en festgudstjeneste
i Struer Kirke. En del af koret underholdt
ved en festaften, som B&O holdt for en del
af sine engelske forhandlere i september.
I februar var vi - sammen med Parkskolen
i Struer - værter for et engelsk kor og
ensemble fra Tring School i England. Vi
afholdt en fælles koncert, hvor Tring School
spillede og sang og vi rundede af med en
afdeling fra vores rytmiske repertoire.
I april drog vi så til Tring, hvor vi sang på
Tring School og på en nærliggende folke
skole. Vi tilbragte også 3 dage i London,
hvor vi holdt en hyggelig koncert i Dansk
KFUKs fine gamle hus - og blev beværtet
med kaffe og kage.
Inge Maagaard og Marianne Bentsen.

Frivillig formning
Frivillig formning er et åbent tilbud til alle
skolens elever. Der arbejdes fortrinsvis
individuelt, så eleverne har mulighed for at
få vejledning indenfor netop det område,
de har størst interesse for. Vi har beskæfti
get os med tegning, oliemaleri, akvarel,
grafik og silkemaling samt med skulptur. I
forårssemestret har der også været lejlig
hed til at “snuse” lidt til kunsthistorie.
Det er altid hyggelige eftermiddage, hvor
pausen ofte bruges på the-brygning og
kagespisning - og udveksling af ris og ros
til gensidig inspiration. Mange vilde og
lattervækkende projekter har foldet sig ud
i disse sene eftermiddagstimer - fortrinsvis
i fantasien, men det er også først og frem
mest den, det gælder i frivillig formning.

Nina Rasmussen

Idræt efter skoletid
Den frivillige idræt efter skoletid har sko
len mulighed for at støtte. Dette sker ved
at stille vejledere til rådighed i de idræts
grene, der er mulighed for tilslutning til.
I det forløbne år er der blevet spillet fod
bold, volleyball og basketball, og der har
endvidere været mulighed for at dyrke
aerobic.

Den frivillige idræt fører ofte - men ikke
altid - til deltagelse i konkurrencer, og
elever fra skolen har således deltaget i
fodbold-, håndbold-, volley- og basket
ballstævner.
Nogle har vundet, nogle har tabt, men alle
har gjort en indsats og det er meget værd!
Erling Høiberg
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I årets løb...
foregår der meget andet end den
daglige undervisning.
Her ser vi tilbage på månederne i
skoleåret.
af Erling Høiberg

August
Introduktionsaktiviteter afsluttet med aktivitetsdag den 16/8 med både kreative og
idrætslige indslag. Dagen afsluttedes med årets første thehus.
Klasseaftener for hver af de nye klasser med kaffe-the-hygge, underholdning og
informationer.
Musikworkshop for tidligere musikelever i anledning af 10-året for musiklinien.
Afsluttet med koncert og fest.

September
Fællestime med Nordisk Teaterskole, der opførte en dramatisering af Svend Aage
Madsens roman “Sæt verden er til”.
Ekskursioner: 3gBI i Hirtshals, 3gidM i Klosterheden og ly var også i Klosterheden
på biologiekskursion.
Virksomhedsbesøg: Designeleveme på besøg i Holstebro Kongrescenter.
“Ladies First” gav koncert på kostafdelingen.
Løvfaldsfest på kostafdelingen.
Kordag for alle amtets musikelever afholdtes her på skolen med afsluttende koncert
den 24/9.
Fodboldturnering i Ringkøbing med Struerdeltagelse.
Pnyxfest med “Dixie-Fried”.

Oktober
Kulturaften på kostafdelingen med digtoplæsning og musik.
Udvekslingselever fra Prag boede hos 3y og 3gidM fra 6/9-11/9.
Basketturnering på Morsø Gymnasium. Struers hold gik videre til kvartfinalen, hvor
de senere blev slået ud.
Ekskursioner: Biologiekskursion for 2. og 3gbiM til Ålborg.
Københavnsekskursion for 2gBI og 3gSA.
Big-Band weekend.
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Kursus for dansklærere arrangeredes på kostafdelingen.
Polske lærere besøgte Ringkøbing Amt og boede på kostafdelingen.
Ingeniørprojekt i samarbejde med Tring-skolen i England og Teknisk Skole og
elektronikvirksomheden Diax, Struer.
Udvekslingsrejse: 3y og 3gidM på genbesøg i Prag.

Lars Gustav 3x sammen med James fra Tring demonstrerer en finesse under ingeniørprojektet.

November
Besøg af Åbenrå Gymnasiums Big Band, der bl.a. gav koncert ved en morgensamling
og deltog i et “Big-Band-workshop” sammen med vores lokale Big-Band.
Skolens skakklub var vært for et amtsskoleskakstævne for 100 skakspillere.
Ingeniørprojektet afsluttedes med, at de deltagende elever præsenterede deres projekt
ved en fællestime.
Fællestime for musikeleverne med pianisten David Strong.
Virksomhedsbesøg: Erhvervsøkonomiholdene på Vestjyske Slagterier.
Designeleverne på Expo-Competence.
Operation Dagsværk den 7/11.
Lærerkursus på Hald Ege om pædagogisk udvikling fra 7-9/11.
Koncert med Modern Brass Quintet på kostafdelingen.
Netværksuge: Fire lokale lærere besøgte gymnasierne i Svendborg, Rungsted, Maribo
og Åbenrå, der tilsvarende leverede 4 lærere hertil.
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Kordag for folkeskoleelever under ledelse af Hans Holm. B ig B andet accompagnerede
det store kor.
Fællestime om rockmusikkens udvikling “Rock clock”.
Korweekend på Venø.
Gæstelærere: Esben Schou Hansen i geografi i 2z.
Debatmøde om alkoholmisbrug i forbindelse med Ip’s sundhedsprojekt.
Skolefest med ny rekorddeltagelse: 1600 mennesker.
Big Bandet gav koncert på Rydhave Ungdomsskole.

Årets fællestime var Rock - Clock - Showet

December
Volleyballstævne i Ikast.
Licitation vedrørende skolens nye idrætshal.
Virksomhedsbesøg: Erhvervsøkonomiholdene på B&O.
Fællestime: Debatteaterstykket “Er der tigre i Congo?”
Juleklip m.m. på kostafdelingen.
Julebal afsluttede sidste skoleuges julemorgensamlinger og musikworkshop forBigBandet med Peter Brem.
Juleafslutning under medvirken af koret og med juletale af Søren Hove.
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2a foran det snebeklædte Schwarzwald

2x forsamlet i Prag
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Januar
Forældremøder
Musicalen “Jesus Christ Superstar” opføres for fulde huse 3 aftener.
Ekskursioner: 2pgEØ til Femilet A/S i Hammerum.
2abSA på Struer Rådhus.
Gæstelærer: Erhvervschef Jørgen Rasmussen hos 2&3gsa.
Buchholtz-prisopgave: Ca. 100 elever deltager.

Februar
Georg Mohr matematikkonkurrence.
Ingeniørprojekt i England på Tring-skolen.
Virksomhedsbesøg: Erhvervsøkonomiholdene på Struer Brødfabrik.
Fællestime med forfatteren Ebbe Kløvedal Reich.
Koncert med skolens kor og orkester fra Tring i England.
Ekskursion: 2pqEØ i København.
Koncert med Sophisticated Ladies på kostafdelingen.
Pnyxfest med “Elen-Band”.
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Pristagere fra Buchholtz prisopgaven med fotografi afforfatteren i forgrunden

Marts
Åben Skakturnering med 96 deltagere fra hele landet.
Studierejser til Krakow, Prag, London, Sankt Petersburg og Freiburg. I forbindelse
med 2z’s tur til Sankt Petersburg indsamlede klassen ca. 500 kg. tøj og legetøj og
10.000 kr., der omsattes til 450 kg. tørmælk.
Winnie Arnholtz var gæstelærer i Milano og fik genbesøg af sproglærer fra et
gymnasium i Milano.
Sundhedsprojekt for lp.
Ekskursioner: 2&3gbiM på besøg på Blodbanken, Holstebro.
2pq på besøg på Århus Kunstmuseum i billedkunst.
Udvekslingsrejser: Iz i Lithauen.
la i Perugia i Italien.
Fællestime med ombudsmand, Hans Gammeltoft Hansen for samfundsfagsklasseme
- og ombudsmandens blæserkvintet gav fællestimer for mussikeleverne.
Buchholtz-prisopgaven vindes af Anette Madsen, 3y. På de følgende pladser
præmieredes: Anette Arp, 2y, Bettina Lauridsen, la, Jonas Astrup, 3y og Dorte
Thøgersen Iq.
Peter Brem & Express gav koncert på kostafdelingen.
Gæstelærer: Arkitekt Annette Kristensen fortalte designeleverne om
Møllegydeprojektet.
Pnyxfest med “Fuel”.
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April
Koret medvirkede på Rådhusetog i Struer Kirke ved flaghejsning og festgudstjeneste
i anledning i Struers 75 års købstadsjubilæum.
Pressemøde med kunstneren Invar Cronhammer, der præsenterede den kommende
skulptur foran hallen “Eye of The Shadow”.
Big-B andet gav koncert ved fællestime på Vinderup Realskole.
Big-Bandet på koncerttume på Færøerne.
Koret på koncerttume i England.
Forårskoncert for musikholdene. Billedkunstholdene udstillede deres arbejder.
Pnyxfest med “Tin Tin og hårtørrerne”.
Gæstelærer: Indkøbschef Frede Kristensen, B&O om telekommunikation i 2bx og 2y
i forbindelse med telekommunikationsforsøg i fransk.

2z ved indgangen til Peter-Paul-Ftestningen. Sankt Petersburgs ældste bygning fra 1703
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Gymnasieband fra Struer
rockede fra de andre

B-Ware spillede farmer-pop, så det sejlede
lige ind i sjælen - og vandt ungdommens
melodi grand-prix, skrev Ekstra-B ladets
anmelder Marie Lade efter at Struer-gruppen havde vundet Zig-Zags melodi
konkurrence med sangen "Måske er det
ikke lige nu" med melodi af Joachim Jør
gensen fra 3z, og tekst af gruppens forsan
ger Janne Mark fra 3a, og både efter
overdommer Leif Wivelsteds mening og
de fleste avisers var kvaliteten af dette
ungdoms-grand-prix faktisk højere end det
"rigtige" grand-prix, "man kan tydeligt
mærke, at de unge vil noget med deres
musik og står inde for, hvad de laver",
sagde Wivelsted til flere aviser og EkstraBladet kaldte arrangementet "en fuldvok
sen nydelse" og fortsatte med følgende
malende stemningsbeskrivelse: "Gulvet
gyngede, hjerterne hamrede og publikum
klappede konstant svedige hænder sam
men i et nydelsesbrus" og om forsangeren

Janne Mark hed det, at hun beviste "en
sangstyrke, der gik Uge ind på alle hylder".
B-Ware består udover komponist og tekst
forfatter af Mads Juul fra 2a på trommer og
på guitar Jakob Burkal, der blev student
herfra sidste sommer. Derudover medvir
ker Anders Boysen på bas, der efter eget
udsagn til lokal avis er den eneste, der er
med til at tjene penge, så de andre kan få
deres SU! Han arbejder som picolo, men
har medvirket i mange forskellige musik
sammenhænge på skolen.
Udover de 10.000 kr. som var førstepræ
mien har gruppen vundet engagementer
ved 2 af sommerens festivaler, så det er
med at komme i øvelokalet, så repertoiret
kan blive udvidet. Men under alle omstæn
digheder en flot præstation, som har vakt
glæde på hele skolen og i byen og ikke
mindst har givet skolens musikafdeling
god reklame.
EH.
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Fhv. rektor for Struer Statsgymnasium,
Einar Matthiesen
f. 29/11 1902 d. 6/21992.

Efter embedseksamen 1930 v arEinar Matthiesen
først adjunkt ved Øregaard Gymnasium, senere
lektor ved Metropolitanskolen. Med baggrund i
modstandsbevægelsen var han 1945-46 leder af
undervisningen ved de tyske flygtningelejre. 1946
blev han ansat som rektor for Struer
Statsgymnasium.

Disse egenskaber besad rektor Matthiesen selv,
og som arbejdsleder forventede han det også af
sine medarbejdere. Det betød ikke spændetrøje.
Lektor Sandfeld udtrykte det ved rektors afgang
1970 således: “Det tjener til Deres uvisnelige
fortjeneste, at De aldrig har generet os på nogen
måde i vort daglige arbejde, aldrig blandet Dem
i vores undervisning, aldrig drevet mistroisk po
sekiggeri. Vi har følt os frie og uafhængige og
trygge i alt vort arbejde på denne plads.”

Her ventede betydelige opgaver. Skolens byg
ninger og samlinger skulle reetableres efter at
have tjent som tysk lazaret, og undervisningen,
der havde været spredt over hele byen, skulle ind
i normale rammer og et skolemilieu formes.

Rektor Matthiesen havde markante standpunkter
og gav lejlighedsvis også udtryk for dem. Men
som administrativ inspektor gennem ti år nød jeg
godt af de egenskaber, lektor Sandfeld omtalte,
og den frihed og tillid, der vistes, var en uvurder
lig inspirationskilde i det daglige arbejde.

Med organisationstalent og med evne til at inspi
rere elever og lærere blev disse opgaver løst på
fortrinligvis. Noget så utraditionelt som en bazar
på et statsgymnasium indbragte en formue, der
bl.a. fik anvendelse til indkøb af kunst til skolens
udsmykning. En forældrefond, der gav mulighed
for at honorere foredragsholdere og kunstnerisk
optræden samt gav støtte til elevaktiviteter, blev
skabt og har i alle årene - og stadig - været af
største betydning for skolens liv.

De sidste år inden afgangen var rektor Matthiesen
stærkt optaget af at få en kostafdeling knyttet til
skolen og at få skolebygningen udvidet og mo
derniseret. Kostafdelingen blev påbegyndt i 1969,
men skolens udvidelse kom dog først et par år
senere.
Hans rektorat begyndte i en brydningstid i køl
vandet på besættelsestiden og sluttede, da “ung
domsoprøret” så småt - det var i Vestjylland - var
ved at gøre sig gældende.

Som skoleleder interesserede rektor Matthiesen
sig meget for den enkelte elev, hvilket især kom
til udtryk i personlige samtaler. I forholdet til
eleverne var det ham magtpåliggende at bibringe
dem pligtfølelse og respekt for arbejdet.

For Struer Statsgymnasium blev det en god pe
riode, som rektor Matthiesen i høj grad satte sit
præg på.

Lars E. Hansen
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Esther Hange
1912-1991
Tidligere lektor ved Struer Statsgymnasium Est
her Hange døde den 13. august 79 år gammel.
Esther Hange var stærkt tilknyttet Adven
tistsamfundet, og allerede som 22-årig rejste hun
til Afrika og arbejdede i 3 år ved Adventist
Missionen i Uganda. Efter sin hjemkomst vir
kede hun i 8 år, som lærer ved Vejlefjord Høj
skole samtidig med at hun tog faglærereksamen
i engelsk og dansk. Efter et studieophold i 194647 i USA og nogle fåårs studierved Københavns
Universitet, tog hun skoleembedseksamen i 1951.
Hun blev igen lærer på Vejleford Højskole og
senere i en kort periode på Akademisk Studenter
kursus. I 1962 blev Esther Hange adjunkt og
senere lektor ved Struer Statsgymnasium og vir
kede her indtil 1982.

Esther Hange fik et indholdsrigt otium. Hun var
aktiv i meget hjælpearbejde, bl.a. til ulande, og
hun besøgte regelmæssigt ældre og svage. Hun
fik også tid til at genopfriske sit fransk og deltage
i vinrejser til Frankrig - dog uden vin! Hendes
rejselyst var stor, og hun nåede at komme både til
Sovjetunionen, til USA og til Nordkap.

J. Arlund Pedersen

Esther Hange var en overordentlig vellidt kol
lega, og hendes undervisning var præget af en
grundighed og et solidt arbejde, som de fleste
elever lærte at sætte pris på. De kunne i hvert fald
aldrig med nogen grund klage over at de ikke
havde lært det de skulle - og lidt til. Hendes stærke
religiøse og moralske holdninger kunne give sig
udtryk i en vis ironisk distance til alle de “fjolle
rier” hun måtte se omkring sig, men de forblev
private holdninger, aldrig noget forsøg på at
missionere, såtrods disse forskelle var samarbej
det mellem Esther Hange og kollegerne til det
sidste præget af tillid og loyalitet.
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I august måned bød skolen velkommem til følgende fastansatte lærere:
Carsten Billund med fagene dansk og idræt,
Marianne Bendtsen med tysk og musik, og
Niels Haahr med kemi og biologi. Samme Niels Haahr forlod dog skolen efter ca. en måned
til fordel for et arbejde i det private erhvervsliv.

Skolen har haft følgende årsvikarer:
Johnny Nielsen i historie og religion,
Morten Hansen i tysk,
Leo Jeppesen i kemi og biologi,
Kirsten Rasmussen i idræt,
Jacob Nyborg i musik og idræt, og
Bente Kancir i engelsk

I skoleåret har følgende lærere haft orlov:
Benedikte Bang
Majken Miller (barsel)
Birgit M. Jeppesen (barsel)
Grethe Munk-Andersen (barsel)

Der har været tre lærerkandidater i praktisk pædagogikum:
Bodil Anker-Møller i historie og musik
Bodil Nielsen i engelsk og dansk
Chris Denby i engelsk.
Skolen tog afsked med følgende lærere i 1991:
Jørgen Anker Jørgensen i musik,
Per Krog i idræt og geografi, og
Niels Ilsøe i kemi.

Hos rengøringspersonalet er Jytte Frederiksen og Margit Kristiansen ophørt i løbet af
skoleåret og Jytte Rokkjær er tiltrådt.
Jens Elsig

36

Skolens personale

Ambrosius, Signe (SA)
biologi, engelsk.
Trehøjevej 9, 7600 Struer
Tlf. 97 86 16 79

Andersen, H. J.
Førgaard (FA)
fransk, italiensk.
Elmevej 6, lejl. 4,
7600 Struer,
Tlf. 97 85 02 81

Arnholtz, Winnie (WA)
engelsk, italiensk.
Elmevej 2, lejl. 17,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 30 62

Bang, Benedicte (BB)
kemi.
Thagård Plantage 24,
Humlum
7600 Struer.
Tlf. 97 86 17 56

Bauning, Knud Erik (KB)
matematik, fysik,
naturfag.
Tårngade 28,
7600 Struer
Tlf. 97 85 03 28

Bentsen, Marianne (MB)
tysk, musik.
Fabjerg Kirkevej 73
7620 Lemvig
Tlf. 97 89 32 40

Billund Skøde, Carsten
(CB)
dansk, idræt.
Jyllandsgade 5,
7600 Struer
Tlf. 97 85 51 02

Brader, Kjeld Thorsten
(TB)
historie, idræt.
A.S. Ørstedsvej 41,
8800 Viborg.
Tlf. 86 61 28 04
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Bruun, Jytte (JB)
engelsk, fransk.
Elmevej 2, lejl. 4,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 28 98

Brønsted, Hans (HB)
matematik, musik.
Resen gl. skole,
7600 Struer.
Tlf. 97 86 14 75

Damgaard, Jan Erik
Jakki (JD)
tysk, dansk.
J.B. Thomsensvej 5, Hee
6950 Ringkøbing.
Tlf. 97 33 51 02

Elsig, Jens Ole, (JE)
rektor; samfundsfag, idræt,
erhvervsøkonomi.
Sarpsborgvej 138,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 03 78

Hansen, Claus Fromhott
(FH)
samfundsfag, geografi.
Kløvervej 18,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 51 47

Gudmund Hanaen,
Morten (MH)
tysk
Bøvling Fjordvej 8,
7650 Bøvlingbjerg.
Tlf. 97 88 55 80

Hansen, Hans (HH)
historie.
Vinderupvej 24,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 55 43

Hoffmeyer, Ulla (UH)
fransk, latin.
Viborg vej 4,
7500 Holstebro.
Tlf. 97 42 43 60

Hove, Søren (SH)
kostinsp., dansk, historie.
Lærerbolig B,
Jyllandsgade 5
7600 Struer.
Tlf. 97 85 20 34

Høgh, Steen Thostrup
Jacobsen (JH)
dansk, idræt.
Stenbjergvej 34,
Nørhå,7752 Snedsted.
Tlf. 97 93 46 91

Jeppesen, Leo (LJ)
biologi, kemi.
Farrehedevej 25,
8472 Sporup.
Tlf. 86 96 81 18

Høiberg, Erling (EH)
bibliotekar
historie, dansk.
Jættehøj 11, 7600 Struer.
Tlf. 97 85 00 58

38

Høy, Poul Erik (PH)
dansk, historie
Trabjergvej 3, Borbjerg,
7500 Holstebro.
Tlf. 97 46 14 16

Laursen, Frank (FL)
dansk, billedkunst.
Østergade 48, 1.
7600 Struer.
Tlf. 97 85 33 20

Eibye Mikkelsen, Lone
(LM)
fransk, erhvervsøkonomi.
Sarpsborgvej 16
7600 Struer.
Tlf. 97 84 11 97

Kallerup, Annie
Søndergaard (AK)
administrativ inspektor
dansk, tysk.
Sarpsborgvej 68,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 39 17

Kanclr, Bente Plnholt
(BK)
engelsk
Tangsvej 35,
7500 Holstebro

Lunding, Margit (ML)
studievejl. for gym. og
HF, dansk, tysk.
Sarpsborgvej 136,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 40 17

Madsen, Jens Aage (JM)
studielektor,
fysik, kemi, matematik,
naturfag.
B remdalvej 11,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 25 23

Madsen, Steffen
Guldfeldt (GM)
latin, oltidskundskab.
Danmarksgade 28
7600 Struer.
Tlf. 97 85 25 26

Miller, Majken (MM)
historie, idræt.
Meldgårdsvej 6, Fousing,
7600 Struer.
Tlf. 97 86 52 75

Mortensen, Inge
Maagaard (MO)
musik.
Kirkegade 3,
7790 Hvidbjerg.
Tlf. 97 87 19 26

Munk-Andersen, Grethe
(MA)
idræt, engelsk.
Riisvej 1, Venø
7600 Struer.
Tlf. 97 88 80 79

Jeppesen, Birgit
Mølgaard (MJ)
matematik, fysik.
Børringvej 18, Fabjerg,
7620 Lemvig.
Tlf. 97 89 31 06
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Mønsted, Bent (MB)
matematik, fysik.
Forssavej 41,
7600 Struer.
TH. 97 85 09 31

Mønsted, Inger (IM)
matematik, datalogi.
Forssavej 41,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 09 31

Nielsen, John (JN)
biologi, geografi.
Ringgade 128,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 38 62

Nielsen, Johnny E.
Ostergaard (JØ)
religion, historie.
Østervang 8,
7830 Vinderup.
Tlf. 97 44 21 89.

Nielsen, Per Damkjær
(DN)
fysik, matematik,
naturfag.
Kirkegade 19a,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 33 95

Nyborg, Jacob (JA)
idræt.
Volstrupvej 2,
7560 Hjerm.
Tlf. 97 85 55 59

Nygaard, Erik
kemi, fysik.
Estrupvek 54, Idom,
7500 Holstebro.
Tlf. 97 48 52 95

Nørgérd-Pedersen,
Therese, TN)
dansk, engelsk.
Odinsvej 15, 7600 Struer.
Tlf. 97 85 42 72

Odgérd, Per (PO),
kostinsp., musik,
historie.
Lærerbolig A,
Jyllandsgade 5,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 20 32.

□leen, Henning (HO),
dansk, samfundsfag.
Østerboulevard 1 2 ,h
8000 Århus C.
Tlf. 86 13 24 20.

Pedersen, J.J. Arlund
(AP)
studielektor, engelsk,
fransk.
Ølbyvej 65, 7600 Struer.
Tlf. 97 85 16 54.

Petersen, Leif Bo (LP)
studievejl. for HF og gym.
samfundsfag, historie.
Nørregade 9, 3.,
7500 Holsetbro.
Tlf. 97 40 16 87.
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7 x *
Petersen, Tove (TP)
boginspektor, geografi.
Lundgårdsparken 68,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 55 16.

Rasmussen, Kirsten
(KR)
id reet
Danmarksgade 2a
7600 Struer
Tlf. 97 85 57 09

Rasmussen, Nina (NR)
kostinsp., religion,
billedkunst,
Lærerbolig C,
Jyllandsgade 5
7600 Struer.
Tlf. 97 85 20 36.

Riis-Jensen, Martin (RJ)
økonomi
inspektor: matematik,
naturfag.
Tjømevænget 2,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 13 96.

Smith, Søren (SS)
studievejl. for gym.,
engelsk, religion.
Ole Røhmersvej 20,
7500 Holstebro.
Tlf. 97 42 24 18

Strømberg, Erik (ES)
fysik, matematik,
naturfag, teknikfag.
Fuglebakken 26,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 21 49.

Thorbøll, Kirsten
engelsk,
erhvervsøkonomi.
Vestergade 23,11
7600 Struer
Tlf. 97 84 10 61

Volquartz, Helle (HV)
studievejleder for gym.,
dansk, billedkunst.
Parkvej 130,
7500 Holstebro.
Tlf. 97 42 64 33.

Wøldike, Kirsten (KW)
biologi, psykologi.
Sevelskovbyvej 20,
7830 Vinderup.
Tlf. 97 44 83 40.

Zickert, Willy (WZ)
tysk, billedkunst,
design.
Sarpsborgvej 176,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 31 58.

Jensen, Herdis Nygaard
sekretær.
Johs. Buchholtzvej 8,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 30 14.

Noe, Hanne,
sekretær.
Vinderupvej 8, 7600
Struer.
Tlf. 97 85 10 14.
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Skytte, Ingrid
sekretær.
Søndergade 56, 2. th.
7600 Struer.
Tlf. 97 85 44 09.

Sørensen, Tove
sekretær.
Trehøjevej 2, 7600 Struer.
Tlf. 97 86 10 90.

Johansen, Frode
pedel.
Lundgårdsparken 34,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 43 00,
privat 97 85 02 78.

Munkholm, Bent
pedelmedhjælp.
Jyllandsgade 7,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 45 78.

Frederiksen, Sonja
oldfrue ved
kostafdelingen.
Ternevej 7, 7600 Struer.
Tlf. 97 85 49 99.

Engtorp, Winnie
kantinebestyrer.
Södertäljevej 7,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 18 34

Andersen,
Anna Margrethe
kantinemedhjælper.
Kløvervej 8, 7600 Struer.
Tlf. 97 85 48 30.

Kristensen, Inga
kantinemedhjælper.
Rosenvænget 31,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 17 78

Christensen, Vera
rengø ringsass. ved
skolen
Havne allé 11
7600 Struer
Tlf. 97 84 09 21

Eriksen, Vera
rengøringsass. ved
skolen.
Fjordvejen 16,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 52 07.

Gudomlund, Doris
rengøringsass. ved
skolen.
Sarpsborgvej 14,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 12 83.

Jepsen, Grethe
rengøringsass. ved
skolen.
Tårngade 4, 7600 Struer.
Tlf. 97 85 33 91.
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v
Kristensen, Mette
rengø ringsass, ved
skolen
Ringgade 135,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 34 17.

Lauridsen, Aase
rengøringsass. ved
skolen.
Ringgade 102,
7600 Struer.

Müller, Ninna
rengøringsass. ved
skolen.
Holstebrovej 59,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 49 06.

Nielsen, Ingerlise
rengøringsass. ved
skolen.
Mundbjergsallé 9,
7600 Struer.

/
Jørgensen, Anni
køkkenass. ved
kostafdelingen.
Fredensvang 30,
7600 Struer.
Tlf. 97 85 55 89.

Nielsen, Birthe
køkkenass.
ved kostafdelingen.
Ellekjærvej 1, Ølby,
7600 Struer.
Tlf. 97 97 86 50 89.

Rokkjær, Jytte
rengø ringsass
ved skolen
Rosenvænget 25, st.tv.
7600 Struer.

Sindersen, Birgit
køkkenass.
ved kostafdelingen.
Saltholm 9, Vejrum,
7600 Struer.
Tlf. 97 46 45 51.
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Skolens elever
HF
ip
01 Anja Bak
02 Michael Bak
03 Pernille Bundgaard Chri
stensen
04 Marie Hove Engelbrecht
05 Christina Gjerulff
06 Kim Zakarias Dahl Han
sen
07 Britta Block Jakobsen
08 Thomas Kjeldbjerg Jensen
09 Zita Mygind Johansen
10 Liselotte Josefsen
11 Susanne Krarup
12 Anja Larsen
13 Linda Lindgaard
14 Betina Nielsen
15 Lone Bilgrav Nielsen
16 Eva Olesen
17 Tina Olesen
18 Ulla Vejlgaard Pedersen
19 Tine Korsgaard Stobberup
20 Lene Søndergaard
21 Henrik Thorup
22 Asger Johannes Thøfher
23 Mille Wichmann
iq
01 Rikke Astrup
02 Karina Brodersen
03 Charlotte Hardboe Galsgaard
04 Helle Baarup Holmboe
05 Heidi Chaming Jensen
06 Susanne Barfoed Jensen
07 Martin Bjerring Johansen
08 Tommy Jørgensen
09 Dorthe Lang
10 Heidi Lauridsen
11 Pia Bo Madsen
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2p
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Iben Nielsen
Karin Ninn Nielsen
Palle Birk Nielsen
Iben Guldberg Olesen
Morten Græsbøll Ottesen
Rikke Pajbjerg
Henrik Bjerrum Pedersen
Lars Pedersen
Kenneth Letvang Rasmus
sen
Kaspar Rølle
Diana Salling
Carsten Sørensen
Palle Sørensen
Dorte Thøgersen

Carsten Andersen
Kaj Edwin Bertelsen
Rikke Borup
Lise Krogh Christensen
Malene Graugaard
Allan Francis Hansen
Herdis Kirk Hauge
Jan Beck Jensen
Claus Juhlin
Rikke Bachmann Kloster
Kristian Krejberg
Christina Kudsk
Søren Lund Lauridsen
Astrid Helene Lotzfeldt
Britta Leedsøe Madsen
Ulrik Alexander Neess
Bente Lindgaard Nielsen
JanPilgaard
Jan Tang Sørensen
Kurt Sørensen
Rikke Horsted Sørensen
Bente Hovgaard Tho
massen
23 Camilla Toftdal

2q
01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Jacob Ho Andersen
Tina Ulsted Bill
Anja Soon Christensen
Else Damtoft
Vibeke Sten Holmboe
Joan Jensen
Lykke Merethe Knudsen
Heidi Bengtson Kjær
Kofoed
Mette Kristensen
Anita Kathrine Langvang
Claus Ruhe Madsen
Jørgen Brusgaard Madsen
Preben Krogh Mortensen
Jesper Øland Nissen
Jette Pedersen
Morten Steen Petersen
Jesper Plougmann
Charlotte Skjoldborg
Anders Jakob Søgaard
Jakob Skov Sørensen
Kim Elkær Sørensen
Steen Thomassen
Dorte Hvidbjerg Vestergaard

Gymnasiet
la
01
02
03
04
05
06
07

Jesper Gade Andersen
Inger Arbjerg
Kristin Einarsdottir
Marielle Søndberg Jensen
Vivi Stausholm Jepsen
Ane Juul
Christina Brandenborg
Kastberg

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

lb
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

Lotte Toft Kjær
Annelise Knudsen
Kirsten Winther Kofod
Lillian Svanekær Kudsk
Heidi Larsen
Bettina Lauridsen
Pia Lutzen
Caroline Mikkelsen
Nicolai Mortensen
Barbara Videbæk Nielsen
Dorte Hollands Nielsen
Sabrina Panduro
Suna Louise Pedersen
Annemari Munk Povlsen
Lone Roesgaard
Ann Louise Sandholm
Kim Kjeldager Sørensen
Nanna Busk Sørensen
Lise Thygesen

Lene Andersen
Louise Møller Andersen
Sidsel Bjerre
Helene Skriver Dahl
Vivian Hartmann Dam
Matthew Allan Davidson
Klaus Fanø
Lisa Hansen
Betina Charlotte Jensen
Birgitte Gravgaard Jensen
Rikke Wang Jensen
Iben Jørgensen
Dorthe Grimstrup Madsen
Jette Nielsen
Jeanette Ottesen
Jette Hove Pedersen
Kathrine Fuglsang Peder
sen
Linda Siehr Pedersen
Louise Pedersen
Malene Pilgaard Pedersen
Sune Dalsager Raarup
Gitte Stubkjær
Lise Sund
Heidi Kathrine Thomsen

lx
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Gitte Thusgård Andersen
Sebastian Andersen
Michael Bertelsen
Kristoffer Brahms
Kamilla Wøldike Breum
Allan Christoffersen
Anders Damgaard
Allan Chad Devine
Esben Enggaard
Stig Storgaard Jakobsen
David Flye Jensen
Janni Majgaard Jensen
Mette Pia Kristensen
Kewin Alex Jessen Larsen
Brian Werner Lassen
Michael Sloth Lauridsen
Jeanne Cramp Mortensen
Brian Slot Nielsen
Thomas Dybdahl Nielsen
Søren Overgaard
Henrik Trudsø Poulsen
Claus Præstholm
Thor Erik Torp

iy
01 Berit Jeanette Haven An
dersen
02 Tine Bunk
03 Anette Elgaard
04 Heino Rene Hansen
05 Thomas Hansen
06 Nanna Bastrup Jakobsen
07 Bine Fonnesbech Jensen
08 Peter Jensen
09 Jeppe Uhd Jepsen
10 Klaus Kristensen
11 Lise Kristensen
12 Marie Louise Lind
13 Dorte Møllegård
14 Anne Louise Frydendahl
Møller
15 Chris Heide Nielsen
16 Søren Kirkegård Nielsen
17 Thomas Wodstrap Nielsen
18 Louise Nordskov
19 Klaus Askjær Pedersen
20 Lone Kopp Pedersen

21
22
23
24
25
26
27
28

Iz
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Kirsa Provstgaard
Anja Reilev
Jesper Simonsen
Charlotte Skelkjær
ChristinaTherkelsen Skou
Christian Sohl
Jesper Thøstesen
Michael Øgendal

22
23
24
25
26
27
28

Kirstine Andreassen
Vemer Emstsen
Søren Falkenberg
Kasper Gøttsche
Karen Ramsdal Haagensen
Jesper Krogsager Hansen
Karina Jensen
Morten Jeppesen
Charlotte Johannesen
LineSøndergaardKallentp
Kenneth Kraack
TineMarieToftgaardMadsen
Thomas Mogensen
Anders Givskov Pedersen
Søren Knudsen Pedersen
Jon Rasmussen
Mie Rasmussen
Louise Schjønning
Jacob Schultz
Lene Simonsen
Birthe Holmgaard Sinder
sen
Christina Smedegaard
Jesper Svendsen
Heidi Bunk Sørensen
Anja Schjøtz Thomsen
Kirsten Thomsen
Jakob Thorgård
Ann Vestergård

2a
01
02
03
04
05

Mette Bracht Andersen
Chad Bradman
Dorte Brejnholt
Morten Michael Chammon
Helle Frost Clausen

13
14
15
16
17
18
19
20
21
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06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

2b
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15
16
17
18
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Majbritt Rostgaard Evald
Christina Graversen
Sonja Møller Hansen
Joan Borgholm Hargaard
Anitta Hole
Karina Krohn Jensen
Henriette Mai Johnsen
Mette Krabbe
Maria Møller Kristensen
Bianca Bøg Larsen
Rikke Lavrsen
Luise Lilleøre
Ann Møller Nielsen
Flemming Doktor Nielsen
Sanne Elisa Nielsen
Puk Olesen
Charlotte Sneftrup Peder
sen
Linda Kaul Pedersen
Rikke Steensgaard Peder
sen
Lene Julie Søndergaard
Poulsen
Susanne Skovmose
Charlotte Hamborg Søren
sen

Mette Pilgård Andersen
Tina Foldberg Andersen
Mads Joon Christiansen
Inge Mette Eskesen
Christina Ørum Hansen
Louisa Neigaard Hansen
Maiken Lundgaard Han
sen
Jacob Munkholm Jensen
Lotte Højgaard Jepsen
Søren Kristensen
Charlotte Kvistgaard
Bettina Meldgaard Larsen
Henriette Fomsgaard Lar
sen
Rikke Nielsen
Birgitte Lund Pedersen
Lone Haathøj Pedersen
Rikke Anneberg Pedersen
Chri Stina Toftdal Berg Pe
tersen

19
20
21
22
23
24

Anja Rahbek
Mette Stefansen Riis
Iben Roesgaard
Ann Simonsen
Anita Sørensen
Gertrud Ingemann Søren
sen
25 Ulla Wemberg-Møller
26 Morten Woersaa
27 Karina Enghoved Østergaard
2x
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Rasmus Ambrosius
Christian Overgaard Bach
Carsten Balle
Linda Brink
Caspar Levy Bruus
Claus Bach Christensen
Elisabeth Christensen
Peter Davies
Mads Fjendsbo
Jesper Wamberg Hansen
Kristian Jansby
Henrik Hvidberg Østergaard Jensen
Janni Vad Jensen
Mads Bjerregaard Juul
Per Bundgaard Jørgensen
Anders Julius Kold
Niels Gade Kristiansen
Mette Trier Lund
Sanne Mejdahl
Lotte Kjær Nielsen
Helle Noer
Nicolai Nygaard
Louise Odgaard
Joachim Parbo
Nikolaj Peter Pilgaard
Lone Sønderriis
Rikke Klitgaard Sørensen
Karsten Juel Østergaard

2y
01
02
03
04

Dorte Andersen
Morten Toft Andersen
Annette Arp
Anna Rørbæk Brønsted

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
2z
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Gert Niels Erik Bærentzen
Karen Friis Hansen
Uffe Mark Hansen
Bo Hestehave
Rune Jens Hjortkjær
Henrik Jensen
Jesper Kirk-Thomsen
Martin Robert Knudsen
Rikke Krogh
Christina Præstegaard S.
Larsen
Frank Matthiesen
Tine Mogensen
Jesper Munk Nielsen
Janus Skak Olufsen
Ida Hyldgård Pedersen
Lars Suntum Bøgeskov Pe
dersen
Paw Møller Pedersen
Jacob Rønne

Andreas Astrup
Søren Lunell Bruhn
Lene Skovsted Buch
Anne Damkjær Dissing
Danny Elgaard
Claus Houmann Frede
riksen
Dorthe Glintborg
Michael Flyvholm Hansen
Nikolaj Hviid
Jacob Jelsing
Gitte Bang Jensby
Peter Kold Jensen
Bjarne Høgh Jeppesen
Niels Christian Pinholt
Kaldau
Karen Madsen
Gitte Maria Hjortshøj
Mogensen
Tina Nielsen
Anders Døssing Nørskov
Jacob Overgaard
Steen Nygaard Pedersen
Rikke Rasmussen
Jesper Rosenhagen
Peter Grønning Tranders
Marianne Riis Vesterager

3a
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Trine Vester Baadsgaard
Heidi Lynge Bach
Lisbeth Bork
PiaØstergaard Christensen
Jakob Danielsen
Helena Bundgaard Frede
riksen
Marie-Louise Kirstine
Hansen
Sanne Quist Højgaard
Vivi Jacobsen
Paw Herold Jensen
Lene Munch Kallmayer
Lene Sigh Knudsen
Thomas Smith Knudsen
Anne Mette Kongsgaard
Janne Irene Mark
Lotte Trudsø Mose
Charlotte Nancke
Anette Overgaard Nielsen
Dorte Nielsen
Karin Kjær Nielsen
Kim Kjær Nielsen
Jesper Skytte
Louise Bro Søndergaard
Pia Søndergård
Sidsel Waidtløw
Ida Wemberg-Møller
Rikke Kaalund Øe

3b
01 Rikke Bliksted Christen
sen
02 Ann Gamskjær Davidsen
03 Stephen Charles Harris
04 Thomas Pasgård Henrik
sen
05 Piia Kirkensgaard Jensen
06 Connie Larsen
07 Pia Bonne Larsen
08 Malene Munkholm
09 Karin Rehnholt Pedersen
10 Susanne Pedersen
11 Anette Tanderup
12 Lisbeth Mark Thorhauge
13 LiseGlintborg Vestergaard
14 Iben Marie Villesen
15 Lene Vistisen

3x
01 Henrik Nørsøller Ander
sen
02 Mikkel Wøldike Breum
03 Marianne Krabbe
04 Lars-Gustav Nielsen
05 Michael RønhoffPedersen
06 Søren Sloth
07 Kasper Urth
3y
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
3z
01
02
03
04
05
06
07

Jonas Astrup
Carsten Damkjær Dissing
Frank Øland Hansen
Jens Noe Hansen
Karsten Hansen
Ole Bjerre Holm
Henrik Hummelshøj
Janne Kjeldsen
Mette Dragsbæk Knudsen
Simon Gadegaard Koch
Jesper Krogsøe
Sif Laursen
Anette Jensen Leth
Britt Anette Nautrup Mad
sen
Bo Mønsted
Michael Nielsen
Ulrik Krogsgaard Nielsen
Marianne Merete Nyholm
Anna Grethe Pedersen
Otto Sloth
Cathrine
Tinggaard
Svendsen
Casper Thorsted Sørensen
Chris Temdrup
Christine Øhlenschlæger

08
09
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kris Kirk Faaborg
Ole Helledie
Jette Rosenbjerg Jensen
Flemming Thusgaard Jør
gensen
Joachim Hejslet Jørgensen
Linda Jørgensen
Thomas Kaasgaard
Pernille Selchau Kallerup
Mette Trøllund Lauridsen
Karin Østerby Lund
Brian Madsen
Rene Nielsen
Mikael GamskjærPoulsen
John Vestergaard Povlsen
Jens Rasmussen
Jesper Storgård Rasmus
sen
Torsten Ertbjerg Rasmus
sen
Leslie Vemer Steen

Charlotte Weiling Appel
Steffen Bengtsson
Morten Bjemim
Michael Bach Buckle
Jens Bøjesen
Jesper Bøgh Christensen
Peter Makholm Christen
sen
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HF-eksamen 1991
p
Paw Michael Kjøbmans
Gyldenkæme
Christina Flyvholm
Hansen
Trine Jegbjærg
Berit Jensen
Heidi Mønsted Jensen
Louise Jensen
Marianne Bramsen Jensen
Malene Jørgensen
Marianne Mors Kristensen
Pia Kruse
Annette Mølgård Nielsen
Betina Nielsen
Charlotte Dyhrberg
Nielsen
Richard Højbjerg Nielsen
Helle Riskjær Olesen
Henny Olesen
Joan Pedersen
Kirsten Pedersen
Malene Skelkjær
Dianna Sørensen
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q
Iben Vestergaard Bertelsen
Dorthe Kokholm
Christensen
Jane Skov Christensen
Margrethe Uhd
Christensen
Thomas Helmuth Ebbesen
Lars Thorsted Gudmundsen
Iben Steen Hansen
Svend Hansen
Britta Juanitta Risum
Jensen
Dorte Jean Tarbensen
Jensen

Lisbeth Hald Jensen
Anette Lund
Pia Gjervig Lutzen
Charlotte Munkholm
Maiken Bisgaard Norup
Pernille Sofie Nybo
Bo Gorzelak Pedersen
Janis Rasmussen

Studentereksamen 1991

a
Peter Albrechtsen
Anne-Katrine Brahms
Ane Brorsen
Jakob Buhrkal
Signe Bysted
Dorte Damsgaard
Morten Danielsen
Louise Gade
Tina Meltzer Hansen
Dorte Reindahl Jahnsen
Lene Vangsgaard Jensen
Sidsel Emkjær Jensen
Rikke Vile Juul
Pia Sundgård Lauritsen
Hanne Maria Nati
Allan Tscheming Nielsen
Betina Noe
Lene Offersen
Birgitte Bøgelund Pedersen
Thomas Stordal Philipsen
Mette Rasmussen
Charlotte Skriver Sørensen
Claus Stephan Sørensen
Lene Vestergaard

b
Birgitte Møller Andersen
Trine Andersen
Helle Bjerre
Lena Smith Boysen
Mette Brandi
Heidi Stenild Hansen
Lene Hansen
Line Zobbe Hansen
Jacob Peter Jensen
Peder Thøgersen Jensen
Pia Kibsgård
Anne Lauth
Ulla Landbo Mikkelsen
Mads Møller
Hanne Holm Nielsen

Kristian Dybdahl Nielsen
Tina Nielsen
Dorthe Græsborg Pedersen
Klaus Knudsen Pedersen
Marian Thinggaard Pedersen
Susan Maria Rauff Skibsted
Hemming Aksel Linaa Stie

x
Søren Norman Andersen
Annette Hy Idgaard Christensen
Peter Lønstrup Graugaard
Christina Neigaard Hansen
Brian Hedegaard
Stefan Emkjær Jensen
Bo Husted Kjeldgaard
Lene Krabbe Kristensen
Anne Birgitte Nautrup Madsen
Thorsten Mikkelsen
Kirsten Stokholm Nielsen
Rene Roesen Nørgård
Stella Louise Lysgaard
Pedersen
Solveig Rank
Bente Rasmussen
Pernille Stage
Charlotte Greve Toftdal
Helle Volsgaard

y
Christian Brink
Jan Cedergreen
Torben Ryttergård Duch
Inge-Margrethe Galsgaard
Lars Lønstrup Graugaard
Susanne Margrethe Husted
Charlotte Devantier Jensen
Gitte Bjerre Jensen
Hanne Bæk Jensen
PeterKristian Lyng Johannesen

Søren Johan Walentin Laulund
Bo Stampe Madsen
Mikkel Anders Nielsen
Pernille Nordskov
Sune Edmund Pedersen
Lene Hebsgård Petersen
Pia Kreilgård Schultz
Helle Sønderriis
Hjørdis Marie Sønderup
Brian Frøjk Thomsen

z
Margrethe Andersen
Søren Agger Andersen
Anne Mette Christensen
Lars Eli Christenen
Lars Christiansen
Jeppe Fage-Larsen
Kate Yvonne Hummelmose
Mogens Storgaard Jakobsen
Rita Bech Jacobsen
Jens Jacob Jensen
Ole Bundgård Jørgensen
Søren Peder Kirstein Knudsen
Thomas Gadegaard Kock
Jakob Bo Kristensen
Mette Haubro Lund
Arne Lægaard
Anne Mogensen
Anne-Mette Gyde Høyer
Nielsen
Jan Sundgaard Nielsen
Rasmus Anders Nielsen
Sune Lindgaard Nielsen
Janne Wirenfeldt Sandbæk
Jørgen Præstekær Simonsen
Klaus Thøstesen
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Sådan er gymnasiet opbygget
SPROGLIG LINIE
Historie Religion Billed Oldtids
kund
kunst
skab
3
3
2
3

Idræt

Dansk

2

4

Idræt

Dansk

Historie

2

3

3

Idræt

Dansk

Historie

2

3

3

Valgfag

Valgfag

Valgfag

4-5

4-5

4-5

Geografi BegynderTysk/
sprog
fransk
fortsætter
3
4

Engelsk

Naturfag

Valgfag

4

4

4-5

4

Tysk/
fransk
fortsætter

Musik

Biologi

4

3

3

4

Begynder Engelsk
sprog

4

Naturfag

Latin

3

3

3 g
i alt 31-32
timer pr. uge

2. g
i alt 31-32
timer pr. uge

tg
i alt 32
timer pr. uge

Begyndersproget kan være tysk, fransk, spansk, russisk eller italiensk.
(Spansk, russisk og italiensk tilbydes kun på nogle skoler).
Fortsættersproget er enten tysk eller fransk.

MATEMATISK LINIE
Idræt

Dansk

2

4

Historie Religion Billed Oldtids
kund
kunst
skab

3

3

2

Valgfag

Valgfag

Valgfag

4-5

4-5

4-5

3

Idræt

Dansk

Historie

Sprog 2

Geografi

Engelsk

Matematik

Fysik

Valgfag

2

3

3

4

3

4

5

3

4-5

Idræt

Dansk

Historie

Sprog 2

Biologi

Musik

Engelsk

Matematik

Fysik

Kemi

2

3

3

4

3

3

3

5

3

3

Sprog 2: kan være tysk, fransk, spansk, russisk eller italiensk
(Spansk, russisk og italiensk tilbydes kun på nogle skoler).
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3. g
i alt 31-32
timer pr. uge

2. g
ialt 31-32
timer pr. uge

tg
i alt 32
timer pr. uge

Valgfag på højt niveau

Valgfag på mellemniveau

Begge linier:

Begge linier:

Tysk
Fransk
Italiensk
Samfundsfag
Musik

Samfundsfag
Geografi
Biologi
Datalogi
Teknikfag
Erhvervsøkonomi
Musik
Idræt
Billedkunst
Design

Sproglig linie:

Engelsk
Latin
græsk
Matematisk linie:

Sproglig linie:

Engelsk
Biologi
Kemi
Fysik
Matematik

Latin
Matematik
Fysik
Kemi

Matematisk linie:

Latin
Kemi

Frivillige aktiviteter for alle elever:
Kor
Big Band
Musical
Dansegruppe
Formning/billedkunst
Fodbold

Volley
Basket
Hockey
Aerobic/workout
Koncerter
Fester

Thehus
Kulturaftner
Studiekredse
Skak
Amnesty International
m.m.m
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Sådan er HF-uddannelsen opbygget
Timer om
ugen
i1. HF

HF-fag på Struer Gymnasium
og HF-kuraus

i
i

L
V

2
3
3
4
4
3
3
2
5
2

billedkunst
biologi
dansk
engelsk
fysik/kemi
geografi
historie
idræt
matematik
musik
religion
samfundsfag
tysk (fortsætter)

F
Æ
L
L
E
S
F
A
G

BEGYNDERFAG

A
L

o
c
o

r
A
G

FORTSÆTTERFAG

HØJNIVEAUFAG

Timer om
ugen
i 2. HF

4

3

3
2

4

datalogi
erhvervsøkonomi
fysik/kemi
geografi
olditdskundskab
psykoligi
biologi
fransk (3. fremmedsprog)
italiensk (3. fremmedsprog)
design
teknikfag
sundhedsfag

4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4

4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4

billedkunst
biologi
kemi
fysik
geografi
idræt
matematik
musik
samfundsfag
tysk
engelsk
6
5

matematik
engelsk

7
6

En samlet HF-eksamen består af fællesfag + 3 tilvalgsfag + en større skriftlig opgave.
Nedenunder er vist et ugeskema for 1. HF og 2. HF, hvor obligatoriske fag er anført, og hvor nogle af
de fag, man kan vælge er anført som valg.

Lav dit eget ugeskema:
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Religion

Dansk

Historie

3

4

3

Ickæt

Dansk

Historie

2

3

3

Samfundsfag
Ff
2

Valg:
musik/
billedkunst

Engelsk
Ff
4

Valg:

Valg:

Valg:

2, HF

timer
Tysk
Ff
4

Valg:

Valg:

Matematik
Ff
5

1.HF
timer

Skolens ABC
(fotos af skulpturarbejder af 3y)
Adresseforandring
Husk straks at meddele adresseforandring,
navneforandring og ændret telefonnum
mer til skolens kontor.

middel for at komme til og fra skole.
Der skal ansøges om befordringsgodt
gørelse. Ansøgningsskemaer fås på sko
lens kontor, hvor man i øvrigt kan få yder
ligere oplysninger.
Regler og priser kan blive ændret i 1992.

Administrativ inspektion
Annie Kallerup: : rektors stedfortræder,
eksamen, terminsprøver, årsprøver, plan
lægning og koordinering af aktiviteter,
skemaændringer og vikardækning.
Tove Petersen: Boginspektion.
M.Riis-Jensen: Økonomiinspektion, audio
visuel inspektion.

Amnesty International
Amnesty International, der er en organisa
tion, som arbejder for overholdelse af fun
damentale menneskerettigheder, har en
gruppe på skolen. Gruppen mødes en gang
om måneden, skriver breve for at få samvit
tighedsfanger løsladt og arbejder på at
udbrede kendskabet til Amnesty Interna
tional. Gruppen er åben for alle inter
esserede.

Befordringsgodtgørelse
Amtet yder befordringsgodtgørelse for
transport til og fra skole med tog eller bus.
En betingelse for at få befordringstilskud
er dog, at eleven selv betaler de førstel80
kr. pr. måned, og at der bruges billigste
offentlige transportsmiddel. Der kan end
videre ydes godtgørelse i visse tilfælde,
hvor en elev må bruge eget befordrings

Bibliotek
Åbningstid: Hver dag i skoletiden. Biblio
tekaren, Erling Høiberg, er på biblioteket
hver dag i frikvarteret 9.50 - 10.00 samt
efter aftale.
Lån af bøger: Man noterer selv sine hjem
lån ved at skrive dato, navn og klasse samt
bogens titel på en af de lånesedler, der
ligger på skranken. Lånesedlen lægges
derefter på skranken. Udlånstiden er 1
måned. Alle lån betragtes som “hjemlån”,
dvs., at bøgerne skal noteres, også selv om
man blot skal bruge dem nogle timer i et
andet lokale.
Ved aflevering lægges bøgerne på skran
ken i biblioteket, og bibliotekaren sørger
for, at de bliver sat på plads.
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Big Band
Big Band øver mandag fra kl. 19 - 21.
Big Band spiller jazz og rock.
Big Band tager på øve-weekend.
BIG BAND TAGER PÅ REJSER.
Big Band spiller her og der og alle vegne.
Big Band blæser det hele en lang march.
Big Band er lige noget for dig.

Bogdepot

hvortil også datalokalet er åben.
Når IBM-maskineme tændes, viser der sig
en menu, hvorfra man kan vælge, hvilket
område man vil arbejde med: tekstbehand
ling, regneark, programmering eller andet.
Man behøver ingen diskette for at arbejde
på maskinerne. I forbindelse med udar
bejdelsen af den større skriftlige opgave i
2 HF og i 3g er der mulighed for at benytte
edb-faciliteteme udover normal åbnings
tid

Bogdepotet er åbent to gange om ugen for
udlevering og bytning af bøger og andet
undervisningsmateriale.
Bortkomne og beskadigede bøger skal
erstattes. I forbindelse med bogaflevering
er der mulighed for køb af bøger.

Gaver
Big Bandet har fra Uni-Danmark-fonden
fået en altsaxofon og af Lions Club en
trompet.
Færøturen er støttet af "Pingvinen” med
1000 kr. og af Struer Kommune med 5000
kr.
Musikafdelingen har fået penge til 2 violi
ner af "Lysgård-Fonden" som tak for med
virken ved en skibsdåb.

Datamaskiner
Til undervisningsbrug råder skolen over
16 PC'ereaf typen IBM PS/2 med harddisk
og 14 ældre maskiner af typen Butler.
Butlermaskinernebliverbenyttet i forskel
lige faglokaler. IBM-maskineme står i da
talokalet, lokale 18 i nybygningen, bortset
fra 4 maskiner, der er opstillet på bibliote
ket, hvor der er indrettet skriveværksted.
Eleverne kan benytte skriveværkstedet i
fritimer og efter skoletid indtil kl. 17,
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Eksamen
HF: Der er eksamen i alle fag bortset fra
fællesfagene musik, formning og idræt.
Gymnasiet: Alle elever skal op til 10 prø
ver, hvoraf en eller flere afholdes i 1 g eller
2g i fag, der afsluttes på dette tidspunkt. I
fag, hvor der ikke aflægges prøve, tæller
årskarakteren som eksamenskarakter.

Ekskursioner og studierejser
I forbindelse med gymnasie- og HF-undervisningen afholdes ekskursioner af en eller
to dages varighed. Studierejser til udlandet
arrangeres i 1 HF og i 2g.

Elevråd
Det store elevråd, hvor der er en repræsen
tant fra hver klasse, samles ca. 1 gang om
måneden - når der er en dagsorden, der
gælder alle. Elevrådet er delt op i 2 under
afdelinger, et HF-råd og et gymnasieråd,
idet eleverne på de to uddannelser under
tiden har specielle opgaver/problemer at
tage stilling til.

tilsiger det. Med andre ord: en individuel
stillingtagen, hvor skolens almindelige knappe og “øremærkede” - bevillinger ikke
levner mulighed.
Forældrefonden har postkonto nr. 9050787,
Forældrefonden, StruerGymnasium og HFkursus, Jyllandsgade, 7600 Struer.

Forældremøder

Elevtal
Skolen havde 1/4 1992 450 elever: 94 i HF
og 356 i gymnasiet, heraf 147 på sproglig
linie og 209 på matematisk linie.

Der afholdes forældremøder i januar. Ved
forældremøderne har eleverne i gymnasiet
og HF og deres forældre mulighed for at
drøfte elevens standpunkt med de enkelte
faglærere og med studievejlederne.

Ferieplan for 1992-93

Frivillig formning

Sommerferie-, lørdag 20/6 -tirsdag 4/8
Efterårsferie-, lørdag 10/10-søndag 18/10
Juleferie: lørdag 19/12 - søndag 3/1
Vinterferie: lørdag 13/2 - søndag 21/2
Påskeferie: lørdag 3/4 - mandag 12/4
St. Bededag: fredag 7/5
Kr. Himmelfartsdag: torsdag 20/5
Pinseferie: lørdag 29/5 - mandag 31/5
Sommerferie: lørdag 19/6 - ?

Der er frivillig formning for alle inter
esserede elever. Elevernes arbejder har
været med på forskellige udstillinger i
tilknytning til skolens arrangementer.

Forældrefonden
har i en lang årrække spillet en væsentlig
rolle i skolens liv. Dets midler kommer som navnet siger - i form af gaver fra
forældre. Fondet fik således i skoleåret
1990/91 10294,78 kr. et beløb som skolen
er meget taknemmelig for. Dets betydning
er nemlig langt støne end tallet umiddel
bart giver indtryk af. Med disse penge kan
der i henhold til fondets formål ydes til
skud til ekskursioner, til deltagelse i idræts
stævner, musikarrangementer m.v. og til
hjælp for enkelte elever ved deltagelse i
ekskursioner, hvis de økonomiske forhold
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Frivillig Idræt
Skolen har visse muligheder for at stille
vejledere til rådighed for elevernes idræts
udøvelse i fritiden. Der har i det forløbne år
været tilbudt basketball, volleyball og fod
bold for henholdsvis piger og drenge.
Herudover har der været tilbud om atletik
og styrketræning.

Fællestimer
Der afholdes i løbet af skoleåret ca. 6-8
fællestimer med foredrag, teater, musik
m.m., hvor alle skolens elever deltager.
Desuden holder repræsentanter for gymnasie- og HF-elevernes organisationer i
reglen et møde med eleverne.

deres fremtidige arbejdsplads så hurtigt og
smertefrit som muligt.
Lidt længere hen på skoleåret følges dette
op gennem kontakt med studievejledeme
og undervisning i studie- og notatteknik.

Julebal
Hvert år afholdes der julebal aftenen før
juleafslutningen. Juleballet har karakter af
en udvidet the-husaften. Der serveres æble
skiver og gløgg. Underholdning findes i
rigt mål både i form af sketches og musik
indslag. Frode (pedel) afholder sit årlige
julelotteri med mange og flotte gevinster.
Et af aftenens højdepunkter er udnævnel
sen af årets pedelprisvinder. Aftenen slut
ter med dans til et af skolens talentfulde
bands.

Fællesudvalg
Fællesudvalgets opgave er at fremme
samarbejdet mellem elever og lærere. Ud
valget drøfter en række sager, f.eks. afhol
delse af introduktionsdage og fællesar
rangementer af enhver art.

Første skoledag
Alle møder til det nye skoleår onsdag d.
5/8.
Gymnasieeleverne møder kl. 10.00. HFeleverne møder kl. 10.30.

Kantinen
Kantinen er en selvejende institution, som
drives af en bestyrelse bestående af to
elevrepræsentanter, to lærere og med rek
tor som formand. Kantinen skal økono
misk hvile i sig selv og evt. overskud skal
anvendes til at nedbringe varepriserne. Til
at forestå den daglige drift er ansat Winnie
Engtorp.

Karaktergivning
Idrætsaktiviteter uden for skoletid
Se under frivillig idræt.

Introduktionsdage
I skoleårets første dage arrangerer skolen
normalt en række aktiviteter, som har til
formål at introducere de nye elever til
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I HF gives der hverken terminskarakterer
eller årskarakterer, men kun eksamenska
rakterer. I gymnasiet får eleverne terminska
rakterer i december og marts og årska
rakterer i maj.

Klassens time

Kollegiet

Hver klasse eller hvert hold har efter ansøg
ning til rektor mulighed for at disponere
over 1 time pr. måned til klassens time. I
ansøgningen skal anføres dagsordenen for
timen.

Kollegiet er bygget i 1970 og ligger i
umiddelbar tilknytning til skolen. På kol
legiet optages elever , hvis hjem ligger
langt fra skolen, samt elever, som har
anden god grund til ikke at kunne bo
hjemme.
Det pædagogiske tilsyn på kollegiet va
retages af 3 lærere på skift en uge ad
gangen, det sociale af oldfruen, og maden
tager økonomaen sig af.
Til kollegiet hører spisestue, dagligstue, et
hygge- og arbejdsværelse med hånd
bibliotek, et arbejdsrum med datamaskiner,
fjernsynsstue, videorum, musikværelse
med flygel og diverse hobbyrum, bl.a. et
billard- og bordtennisrum og etmørkekammer. Desuden er der mulighed for at be
nytte skolens gymnastiksale, kondirum,
datalokale og formningslokaler uden for
skoletiden.
Alle elevværelser er moderne indrettede
enkeltværelser. Der er thekøkken i hver
beboelsesblok, og i kælderen er der vas
kefaciliteter.
For kost og logi betales en opholdsafgift,
som er afhængig af forældrenes samlede
indkomstgrundlag.

Kontaktbladet ‘takten
På 7. år udsender lærerne ved Struer Gym
nasium og HF-kursus bladet ‘takten, der
bredt orienterer om, hvad der foregår på
skolen, og hvad der er af betydning for
skolens kontakt med omverdenen, ikke
mindst med elevernes forældre. Bladet
udkommer 3 gange i løbet af skoleåret: i
oktober, januar og maj. Redaktionen be
står af følgende lærere: Jytte Bruun, Søren
Hove, Erling Høiberg, Margit Lunding,
Inge Maagaard Mortensen, og Steffen
Guldfeldt Madsen.

Koret
I skolekoret optages alle med interesse og
evne for flerstemmig sang. Optagelse af
tales med musiklæreren. Koret har prøve
hver onsdag 19-21 og til korarbejdet hører
også deltagelse i forskellige koncert- og
rejseaktiviteter. Der holdes korweekend
en gang om året og ofte samarbejdes med
andre kor om større opgaver.

Lærerforsamlingsmøder
Lærerforsamlingen udgøres af samtlige
undervisere ved skolen.
På lærerforsamlingsmøderne drøftes elev
ernes standpunkt. De følges op af initia
tiver (som regel samtaler) fra rektor, studi
evejledere eller lærere til afhjælpning af
eventuelle problemer.
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Morgensamling
En gang om ugen på skiftende ugedage
samles skolen til morgensamling i vandre
hallen. Morgensamlingen, der afholdes i
forbindelse med andet frikvarter bruges til
meddelelser af almen interesse, til forskel
lige underholdende indslag og evt. til
fællessang.

Musical
Siden 1975 har der hvert år været opført en
musical eller cabaret. Et stort antal elever
og lærere deltager traditionelt i disse fore
stillinger, og de lærer derved hinanden at
kende på tværs af årgange og faggrænser
på en ny og forfriskende måde. Ved at
deltage oplever den enkelte det intense
slid, sceneskrækken og bruset fra publi
kums klapsalver, når alt alligevel ender
godt.
I januar 1992 opførtes "Jesus Christ
Superstar".

Mødepligt
Ifølge loven er der både i HF og gymnasiet
mødepligt til undervisningen, både under
visning på selve skolen, ekskursioner og
studierejser. Overholdelsen af mødepligten
medfører fordele i form af bortfald af
prøver i visse fag og reducerede
eksamenskrav i eksamensfagene.

Orienteringsmøde for nye elever
Gennem deltagelse i folkeskolernes er
hvervsorienterende arrangementer, mod
tagelse af elever fra folkeskolerne på ori
enteringsbesøg her på skolen og ved af
holdelse af møder for kommende elever og
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deres forældre søger skolen at give så
saglig en baggrund som muligt for valg af
uddannelse efter 9. og 10. klasse.
Orienteringsmødet for nye elever og deres
forældre afholdes normalt i januar måned
og annonceres i dagspressen. Tilmelding
til gymnasiet og HF sker gennem den afleve
rende skole. HF-ansøgere, der ikke kom
mer direkte fra folkeskolen, får ansøg
ningsskema ved henvendelse til skolens
kontor.

Pnyx
Pnyx, der har eksisteret som elevforening
lige siden skolens oprettelse, fungerer i
dag som elevernes festudvalg. Der arran
geres fester med såvel store landskendte
grupper som lokale bands.

Pædagogisk råd
Pædagogisk råd består af skolens lærere
og rektor. Rådet er rådgivende for rektor i
en række sager af fælles interesse for
lærerkollegiet og skolen.
Formand: Steffen Guldfeldt Madsen.
Næstformand: Jakki Damgaard.
Sekretær: Inger Mønsted.
Repræsentanter fra elevrådet indbydes til
at overvære møderne i pædagogisk råd.

Ringetider
1. lektion: kl. 8.10 - 8.55
2. lektion: kl. 9.05 - 9.50
3. lektion: kl. 10.00 - 10.45
4. lektion: kl. 10.55 -11.40
Spisefrikvarter: kl. 11.40 - 12.05
5. lektion: kl. 12.05 - 12.50
6. lektion: kl. 13.00 - 13.45
7. lektion: kl. 13.55 - 14.40
8. lektion: kl. 14.50-15.35
9. lektion: kl. 15.45 -16.30

Skabe

Skolefest

Skolens elever har mulighed for at leje et
skab, som kan aflåses. Henvendelse skal
ske til skolen pedel Frode Johansen.

Skolen afholder normalt den sidste fredag
i november måned den årlige skolefest for
skolens elever. Indbydelsen til at deltage i
denne fest er igennem mange år blevet vel
modtaget af såvel elever som forældre,
som har vist stor interesse for festen. Køb
af billetter samt madbestilling foregår ved,
at elever sammen med forældre afleverer
bestillingssedler, som afleveres klassevis
til klasselærerne. Tidligere elever, som
ønsker at deltage i festen, bedes sørge for
at bestille billetter og mad ved henven
delse til skolens kontor i god tid inden
festen.
Festen begynder kl. 19.00 og slutter kl.
01.00

Skakklub
Medlemmerne af skolens skakklub mødes
en time hver uge efter skoletid til intern
turnering og til gennemgang af partier og
teori. Skolen har i det forløbne år arrange
ret en åben skakturnering i samarbejde
med Struer Skakklub.

Skolebestyrelse
Bestyrelsens opgave er at medvirke ved
fastlæggelsen af de overordnede rammer
for skolens virke samt at fremme og for
midle samarbejdet mellem skolen og dets
omgivende samfund, herunder samarbej
det mellem skole og hjem, mellem skolen
og foreninger, institutioner, virksomheder
og andre skoler inden for skolens naturlige
opland.
I bestyrelsen er der repræsentanter for
amtsråd, kommunalbestyrelser, forældre,
elever, lærere og det teknisk-administrative personale. Rektor er sekretær for be
styrelsen.
Navne på skolebestyrelsens medlemmer
står på side 2.

Skoleblad
En gruppe elever redigerer og udgiver flere
gange i løbet af et skoleår et skoleblad
kaldet “Dejlige Harald”. Det er et humoris
tisk-satirisk blad om forhold og misfor
hold på skolen.

Specialundervisning
Elever med læse- og stavevanskeligheder
(ordblindhed) kan tilbydes specialunder
visning ved en læsepædagog. Undervis
ningen foregår i små grupper eller indivi
duelt på skolen uden for den almindelige
undervisning. Henvendelse kan ske til
studievejlederen.

Statens uddannelsesstøtte
Statens uddannelsesstøtte beregnes på
grundlag af forældrenes samlede indkomst
grundlag samt elevens egen indkomst og
formue.
Vejledning vedrørende statens uddannel
sesstøtte gives af studievejlederen.
Ansøgningsskemaer udleveres på skolens
kontor.
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Stipendier og legater
Struer Gymnasiums Stipendiefonder frem
kommet ved en sammenlægning af Struer
Gymnasium og HF-kursus Stipendiefond,
Struer Kommunes Legat, Reffos Legat og
Struer Andelssvineslagteris Legat. Fon
dets samlede kapital er kr. 46.200.
Fondets afkast skal gå til dimittender fra
HF og gymnasiet, som både fagligt og på
anden måde har ydet en indsats til gavn for
skolen.

Studiekredse
Studiekredse kan oprettes, hvis tilstrække
lig tilslutning opnås. De skal tilrettelægges
i serier, der strækker sig over 6-10 timer.
De kan ledes af skolens lærere eller andre
af rektor godkendte personer og skal stå
åbne for alle gymnasiets og HF-kursets
elever. Etablering af en studiekreds forud
sætter, at mindst 10 elever har tilmeldt sig.

Studierejser
Se under ekskursioner.

Studievejledning
Studievejledernes opgave er gennem kol
lektiv undervisning i f.eks. studie- og no
tatteknik, erhvervsvejledning og indivi
duel rådgivning og vejledning at hjælpe
eleverne til at få størst muligt udbytte af
undervisningen, samt den bedste baggrund
for at træffe et fornuftigt valg af videre
uddannelse. Studievejlederne er Helle
Volquartz, Leif Bo Petersen, Margit
Lunding og Søren Smith.
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Større skriftlige opgaver I gymna
siet
Der er 3 større opgaver i gymnasiet ifølge
den nye bekendtgørelse.
1. Danskopgaven: Som en del af det skrift
lige arbejde udarbejdes i Ig en større
skriftlig opgave i tilknytning til det fag
lige arbejde. Udarbejdelsen af den ende
lige opgave finder sted i den sidste uge
før eksamensperioden og træder i stedet
for skriftlig årsprøve i dansk.
2. Historieopgaven: Som en del af histo
rieundervisningen i 2g udarbejdes en
skriftlig opgave inden for et af de gen
nemgåede områder.
3. Den større skriftlige opgave: I 3g udar
bejder hver elev en støne skriftlig op
gave i dansk, historie eller i et af elevens
valgfag på højt niveau. Opgaven udar
bejdes i løbet af en uge inden for perio
den 15. november til 31. januar, hvor
samtlige 3g-elever har skemafri. Opga
ven bedømmes af faglæreren og en frem
med censor, og karakteren tæller med
ved studentereksamen.

Større skriftlige opgaver I HF
Der findes 3 større skriftlige opgaver, fast
sat i bekendtgørelsen for HF.
1. Danskopgaven. Skrives i 1. semester.
Opgaven kan være enten en grup
pebesvarelse eller en individuel opgave.
Opgaven bør ifølge bekendtgørelsen helst
være projektorienteret, men projektet
behøver ikke nødvendigvis at have
strengt danskfaglig karakter. Opgaven
træder i stedet for halvdelen af
semesterets skriftlige arbejde.
2. Historieopgaven. Skrives i 2. semester
som en individuel opgave i en af de 2
perioder, der er gennemgået i historie
timerne i l.HF.

3. 2-års opgaven. Denne opgave er ka
raktertællende til HF-eksamen. Opga
ven vælges frit af eleven blandt dennes
fag, og der gives en uge i januar eller
februar, hvor samtlige HF-elever på sko
len har skemafri og udarbejder opgaven,
der senere bedømmes af faglæreren samt
en fremmed censor.

Sygeeksamen
Bliver man syg under eksamen, skal man
straks skaffe sig en lægeerklæring. Den
skal udfyldes på en speciel blanket, som
fås på skolens kontor, men har man ikke
kunnet skaffe sig en sådan, må man siden
få lægen til at overføre lægeerklæringen
hertil. Skulle man til en mundtlig eksamen
nå at blive rask, inden alle er eksamineret
i det pågældende fag, kan man ofte få lov
at gå op i faget som en af de sidste.
Sidste frist for tilmelding til sygeeksamen
er 19. juni.

Telefoner og træffetider
Se omslagets inderside.

Telefonkæder

The-huset
The-huset arrangerer en række aftensam
menkomster midt i ugen, hvor elever og
lærere kan hygge sig over en kop eksotisk
the med lidt uformel underholdning uden
at bruge en masse penge. The-huset ar
rangeres af et åbent udvalg, d.v.s. at man
ikke skal vælges ind, men blot kan gå med
i arbejdet, hvis man har lyst. The-huset har
således udviklet sig til et godt forum for
socialtog kulturelt samvær udenfor skole
tid og er samtidig et forum for diverse
kreative udfoldelser: gruppesammenspil,
fællessang, kunstudstilling, oplæsning
m.m. Mulighederne er mange.

Tilvalg og tilvalgsorientering
Det særlige ved HF er, at der foruden
fællesfag findes tilvalgsfag, som eleverne
vælger efter interesse og forudsætninger,
og som giver et godt grundlag for videreg
ående uddannelse. Til en hel HF-eksamen
kræves 3 tilvalgsfag.
Studievejlederne står til rådighed for ele
verne med personlig vejledning vedrørende
deres valg af tilvalgsfag.

Hver klasse/hold opfordres til at udarbejde
en telefonkæde og meddele navnene til
klassens lærere og til administrativ in
spektor, således at evt. skemaændringer
kan meddeles klassen.

T ræffetider

Terminsprøver

Valgfag i gymnasiet og valgfags
orientering

Der afholdes terminsprøver for HF, 2.g og
3.g de skriftlige eksamensfag i marts må
ned eller i begyndelsen af april.

Se omslagets inderside

Eleverne i gymnasiet skal i slutningen af
Ig beslutte, hvilke valgfag de ønsker i 2g
og 3g. De kan vælge mellem højniveaufag
(5 timer om ugen) og mellemniveaufag (4
timer om ugen). Den enkelte elev skal dog
vælge mindst 2 fag på højt niveau. Der er
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skriftlig eksamen i højniveaufagene, og
der er mundtlig eksamen i både
højniveaufag og mellemniveaufag. Valg
fagsorienteringen gives af faglærerne og
studievejlederne i begyndelsen af 2. seme
ster i Ig.

Udmeldelse
Hvis man overvejer at melde sig ud, bør
man altid kontakte en studievejleder eller
rektor for at diskutere problemerne og få
vejledning i de muligheder, man har efter
udmeldelsen. En evt. udmeldelse skal ske
skriftligt til rektor, og bøger og andet under visningsmateriale skal afleveres i
bogdepotet.

Årsafslutning
Årsafslutning finder sted fredag 19/6-1992
kl. 10.00 i skolens festsal.
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Årsprøver
For Ig og 2g afholdes udover danskop
gaven en skriftlig årsprøve i hvert af de
skriftlige fag. Desuden afholdes 3 mundt
lige prøver, inklusive eventuelle studen
tereksamensfag. Klasserne kan afgive øn
sker m.h.t., hvilke mundtlige fag de ønsker
prøve i. Disse ønsker vil blive imødekom
met i det omfang de kan indpasses i
eksamensplanen og under hensyntagen til
en ligelig fordeling af arbejdsbyrden mel
lem lærerne.

Årsskrift
Årsskriftet redigeres af et udvalg bestå
ende af rektor Jens Elsig, Erling Høiberg,
Søren Hove, Willy Zickert og Annie Kallerup.

Udsnit af det første hold 50 års studenterjubilarer.

Sang- og dansenummer fra årets musical »Jesus Christ Superstar«.

Skolens faste leverandører og andre forretningsdrivende har velvilligt
givet deres støtte til udgivelsen af skolens årsskrift.
Vi siger mange tak.
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