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Velkommen til et nyt skoleår
Velkommen til fremtiden
- den ser spændende ud

Velkommen til såvel nye som gamle 
elever til et nyt og forhåbentlig spæn
dende skoleår.
Skolen er midt i en større udvikling. 
På flere områder sker der og vil der 
ske forskellige tiltag i det nye skoleår.

På IT-området - dvs. inden for den ny 
InformationsTeknoIogi - sker en sta
dig udbygning af skolens muligheder 
mht. brug af både hardware og softwa
re.
I det ny skoleår er det målet, at de nye 
muligheder skal udnyttes så optimalt 
som muligt i alle fag. Det gælder 
f.eks. skolens nye multimediefacilite
ter, som er etableret både i dataloka
lerne og i musikafdelingen, eller den 
nye mobile superprojektor til såvel 
EDB- som til videofremvisning på 
stort lærred.

Rektor Jens Elsig

På det pædagogiske område har skolen i skoleåret 1996-97 forskellige tiltag, bl.a. 
kan nævnes, at en af de nye l.G matematiske klasser har forsøg i 3-4 fag med særligt 
“•grønt islæt” på tværs af fagene biologi, historie, engelsk og til dels idræt.
Andre tiltag er udvidede teamlærer-ordninger, som bl.a. har udspring i lærernes 
pædagogiske efteruddannelse.

På det sociale område arbejder elevaktivitetsudvalg og elevråd på at styrke og udbygge 
skolens i forvejen solide sociale liv. Dette bygger i høj grad på skolens frivillige akti
viteter i musik, billedkunst og idræt, men også på fælles morgensamlinger en gang om 
ugen, eller på elevernes egne initiativer og aktiviteter i Thehusudvalget og PNYX.

Vi har nogle gode rammer på skolen, og vi synes, vi har et godt tilbud.
Så: Tag handsken op og vær med til at udfylde rammerne så godt som muligt og udnyt 
tilbuddet og udvid det gerne!!!

Velkommen til fremtiden, den ser spændende ud. Jens Elsig
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Studietur til London
for 2.x, 2.y og 2.z
Af Mads Jensen

...Gennemsnitstemperatur for Den vest- 
sibiriske Slette: - 20 grader C. Lider man 
af fobofobi, er man angst... for angsten. 
Autointoksikation betyder selvforgift
ning.
2.y tager på studietur til London - i 
øvrigt sammen med 2.x og 2.z.
...Tog: kører på skinner. Kører for én 
klasse omveje. Kører for en anden klasse 
direkte. Kører for en tredie klasse nogle 
gange slet ikke - vi må vente i Holstebro 
... og i Skjern.
...Færge: sejler på vandet ... Mod syd
vest. Vindhastighed: (10-) 15 meter pr.

sekund. Indeholder mange liter øl og spi
ritus. Over 18, under 18? Nogle får for 
meget. løvrigt - færger kan gynge. 
Esbjerg - Harwich. Poser - avoid sea
sickness.
...Bus:Kører på vejen - i den forkerte 
side. Endelig London. Bomber ...?
...The Generator: hotel. “Ungdoms”- 
hotel. Regel: det er ikke tilladt at medta
ge og drücke spiritus på værelserne. 
Baren: rimelige priser. I dag er det tirs
dag. “Så snart I ankommer til værelset, 
skal I tjekke om håndvasken og køjesen
gene er der. Mangler skal meddeles 
hotellet hurtigst muligt”. Vi får en god 
tur.
...Science Museum: “Videnskab serveret 
på en sjov og kreativ måde...” Paradis 
eller ragnarok? Dele af Storbritanniens 
industrielle revolution. Exploration of 
Space Gallery. Apolio 10, Apolio 11... 
Flysimulator = skal afprøves. I dag er det 
onsdag. DNA-molekyler. Atomkraft. Det 
er stort.
...Natural History Museum: Mødt af 
Diplodocus, 150 mio. årgammel øgle fra 
USA. Frygtindgydende. Vedkommende. 
Stand clear of the doors please. Man kan 
se: planteverdenen, dyreverdenen. 
Oplysninger om alt muligt: Darwin 
(“Arternes oprindelse”), skorpioner, 
myrer, blåhvaler, alt.
...Indtryk af London: ingen rotter på lof
tet (de befinder sig på undergrundsstati
onerne).
...Musical: i dag var nogle til musical.
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Cats, Les Miserables, The Phantom of 
the Opera. Baren var åben ...
... Docklands: fejlslaget projekt. Fører
løst tog. Eksklusive kæmpehuse. 40% 
står tomt. Penthouse-lejligheder i gale 
pakhuse. Glamorøst. I dag er det allerede 
torsdag.
...Indtryk af London: “Stolen goods, 
mind your own business”. Hugo Boss- 
og Georgio Armani-slips for fem £ pr. 
stk. Manden råber det. Midtvejs på 
Oxford Street - for tredie gang...
...Greenwhich: forvirring. Er der brand? 
Døde mennesker? Der ligger én, gør der 
ikke? Øvelse. Den obligatoriske: står 
med spredte ben over O-meridianen. Med 
kikkert er det muligt at se Pluto - han 
logrer. National Maritime Museum. Old 
Royal Observatory. Cutty Sark. Storslåe
de udstillinger. Storslået udsigt.
...The Generator: første advarsel. Schh.. 
Alligevel: fest i Jans seng. Også i dag. 
Løjtnant Dan genopstår fra færgen. Mas
semord i Skotland - hører om det. For
færdeligt - og vi har det sjovt.

...British Museum: “Rummer så mange 
kunstskatte, at man umuligt kan se det 
hele på én gang”. Vi nåede slet ikke at se 
noget. Blev ikke lukket ind. De mumle
de: “Bombetrussel” og ledte videre. Vi 
gik. Det er fredag.
...Indtryk af London: snydere og bonde
fangere. Halvljerds £ for et stereoanlæg - 
uden CD-afspiller - og et flunkende nyt 
Nippon-kamera. Han blev hustled.
...National Gallery: 2050 malerier. Ana
lyse: maleren, beskrivelse af billedet, 
komposition, farver, fortolkning, symbo
ler, budskab osv. Da Vinci, van Eyck, 
Holbein osv. Smukke og henrivende bil
leder, grimme og usmagelige billeder.
...Indtryk af London: cyklister med gas
masker. Sundhed og velvære? Flest 
cykelbude iøvrigt. Modige i den ivrige 
trafik.
...Mary Stuart: Jakkesæt, pæn skjorte og 
slips, kjole. Forpremiere eller premiere? 
Gratis drinks. Lang nat = nogle faldt i 
søvn under det tre timer lange skuespil. 
Skal lave en anmeldelse af det: “Jeg faldt 
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desværre i søvn...” Forrygende oplevel
se? Kedeligt tidsspilde? Vi nåede baren 
inden den lukkede kl. 24.00. Taxachauf
fører kan køre hurtigt. Fest i Jans seng - 
nogle tog i byen.
...Cambridge: tidligt op, med bus mod 
færge, stop i Cambridge. Guided tur 
rundt i Cambridge. Guide = gammel, 
rynket knark med særegen engelsk 
humor. I dag er det lørdag - vi skal med 
færgen hjem. Cambridge: meget gammel 
universitetsby. Cambridge: meget kold 
universitetsby. Victoriansk arkitektur 
væltede ned over os. Sørgelig afsked 
med ... McDonald’s. Mod færgen.
...Færge: sejler på vandet (stadigvæk). 
Alting lakker mod enden. Ikke skole 
igen. “På båden skal I tage hensyn til, at 
der er andre passagerer med”. Afsted 
med: “Mind the gap between the train 
and the platform please”. Og dog. Folk 
på færgen bliver mindet om det. Det bli

ver pludselig søndag. Stadig: Avoid sea
sickness. Nogle går i seng. En får mare
ridt. Skriger i 35 sekunder, vækker de 
andre. Nogle bliver oppe. Sidste aften. 
Der lyder gjaldende sang på dækket - ud 
i intetheden. Ankomst Esbjerg. “Hvor er 
sneen?”
...Tog: kører også stadigvæk på skinner. 
Hele vejen hjem. Ankomst Struer kl. 
17.50. Hjemme...
...Fremtiden: 20 år efter. Halvdelen døde. 
Spiste engelsk oksekød. Retssag mod 
Aberdeen Steak Houses. BSE = Creu
tzfeld - Jakob Disease = kogalskab. Uge 
11 1996.

Florida er en by på Cuba.
Lider man af agorafobi er man angst... 
for åbne pladser.
Feromoner betyder duftsignaler.

Så vi har da lært noget...

2.y, 2.x og 2.Z kommer hjem fra studietur i London...
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“Heureka ”
ny skulptur på kollegiet
Af Willy Zickert

Af Willy Zickert

Som led i festlighederne omkring Kolle
giets 25 års jubilæum afsløredes i januar 
en skulptur af billedhuggeren Bjørn 
Poulsen.

Skulpturen ved navn “Heureka” er place
ret på væggen til højre for hovedindgan
gen på kollegiet. Skulpturen består af to 
kraftige, udskårne, rigt bearbejdede allu- 
miniumsrør. Disse rør er fastgjort på to 
firkantede skråt afskårne stålsøjler, som 
er placeret vertikalt på facaden, og der
ved er med til at understrege det strin
gent, kantede geometriske look, som er 
så karakteristisk for hele kollegiebygge
riet.

Når man kommer gående fra skolen over 
imod kollegiet, virker vægskulpturen 
ved første øjekast som en slags ventila
tionsrør, og man tænker ikke videre over, 
at det drejer sig om en moderne skulptur.

Men i samme øjeblik man kommer op på 
siden af den, ændrer skulpturen karakter 
og bliver nærgående, ja, nærmest aggres
siv.
Alluminiumsrørene vrider sig og hælder 
nu faretruende. Man får associationer til 
vandspyer (gargouilles) på gotiske kate
draler eller til moderne kikkertrør. Ener
gien i rørene er voldsom, bestående af 
modsatrettede kræfter holdt i ave og i 
balance ved hjælp af symmetrien i de to 
firkantede søjler. Hovedindtrykket og 
virkningen er stærk.

Ved et fællestimearrangement viste 
Bjørn Poulsen dias og fortalte om sine 
billed- huggerarbejder og gjorde herun
der også rede for sine tanker omkring 
skulpturen “Heureka”. Dette arrange
ment var med til at give de tilstede
værende en langt bedre forståelse for 
moderne skulptur og for “Heureka” i 
særdeleshed.
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Besøg i
en helt anden verden
og dog hos vores nabo

Afinger Mønsted

“I år er det heldigvis lykkedes mig at 
skaffe penge til at køre vores skoler for”, 
siger borgmesteren stolt. “800 kr /måned 
i løn til hver lærer og opvarmning af sko
lerne til min. 12°C i alle lokaler hele vin
teren”.
Samtalen fandt sted ved ved den officiel
le modtagelse af os 5 danske gymnasie
lærere, der var blevet bedt om at rejse til 
en mindre by, Silale, i Lithauen i en uge 
i foråret. Hensigten med besøget var at 
udbygge kontakten landene imellem, 
herunder specielt at fremme demokrati
seringsprocessen i det tidligere Sovjet
område.
Vi blev modtaget med champagne, 
smørrebrød, kager, stor personlig varme 

og kolde lokaler søndag aften af skolens 
rektor, administrative leder, et par 
engelsklærere (for at have tolke tilstede) 
samt byens mæcen, en meget speciel - 
ordblind, blev det sagt - person, der har 
forstået at udnytte den nye situation i 
landet til egen vinding, men som også 
nyder at kunne støtte byen økonomisk, 
og derved opnå en ny prestige.
Næste dag: Overværelse af et par under
visningstimer - jeg i faget datalogi - ele
verne rejser sig, når læreren kommer ind 
- ingen tale, hvis man ikke bliver spurgt 
- eleverne bliver bedt om at gå videre 
med det, de var i gang med og sætter sig 
ved de sponsorerede datamaskiner 
(mæcenen). Her har man undervisning i

Festaften for os. Eleverne underholder bl.a. med folkedans.

10



8. klasse bliver undervist i DOS.

datalogi fra 6. til og med 11. klasse - 
obligatorisk for alle. I 12. klasse er det 
kun som valgfag. Opgaverne, de skal 
lave, står på disketten - papir er der ikke 
råd til, men en diskette kan jo bruges 
mange gange, og opgaven kan så læses 
på skærmen. - Stemningen hos elever 
såvel som lærere er optimistisk - “Gan
ske vist har vi en voldsom inflation, men 
nu kan det kun gå fremad - hjælp os at 
omstille os til den fagre nye vestlige ver
den - se - vi kæmper alt hvad vi kan”. 
Processen er svær - det er svært at fors
tå, at det ikke er paratviden og produkt
krav, der er det væsentlige i vesten, men 
snarere evne til at overskue og strukture
re mere komplekse problemstillinger. 
Omvendt er det givet, at en vis paratvi
den er nødvendig for at komme videre, 
og den har de helt klart lettere ved at til
egne sig end vore egne elever.
Så er det min tur - man venter at eksper
ten fra vesten fortæller, hvordan det skal 
gøres - 45 min. i hver klasse med inter
esserede lærere, der ser på. (Tolk til over
sættelse for lærerne - eleverne forstår 

engelsk - men siger ingenting i timerne - 
de kan jo ikke overhøres i dette stof, og 
nyt stof er for farligt at sige noget i - man 
får jo karakter straks efter hver time). 
Ingen tavle - eller ubrugelig tavle - ingen 
overhead - efter lidt kamp 3 stykker papir 
- husk at medbringe selv næste gang - 
Inger - ingen anelse om elevernes forud
sætninger - var jeg nervøs------- mon 
ikke. Aldrig er mine undervisningstimer 
blevet så overvejet , så forberedt. Stor 
skepsis hos eleverne - hvad er det hun 
vil: At vi i grupper skal lege med små 
stykker papir med tal på ???? Så endelig 
- metoder til søgning i og sortering af 
store datamængder bliver endelig fors
tået - ikke ved at læreren har fortalt hvor
dan, men ved egen (guided) eksperimen- 
teren. Alle elever får lavet program hertil 
på datamaskinerne - og det fungerer hos 
de fleste - “Se venner - sådan foregår det 
i de store multinationale koncerner i 
vesten, når store datamængder skal 
behandles - nu kan 1 også “ - en dødtræt, 
men lettet lærer vakler ud af det triste grå 
lokale -
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Et vinterligt Prag 
i marts 1996 
l.p og l.q på studietur

Af Søren Hove

1 .p og 1 .q var i Prag. Formålet var først 
og fremmest kulturhistorisk. Byen står 
velbevaret trods krige og omskiftelser. 
Byens bygninger udgør et katalog over 
strømninger fra middelalderen til idag. 
Især er gotik, barok, empire, national 
hisytoricisme og jugendstil iøjnesprin
gende. Trods barks vintervejr var klas
serne på gaderne det meste af tiden. 
Logiet-Pension Unitas i centrum af 
byen- har sin særlige historie. Oprindelig 
et jesuitterkloster fra slutningen af 1600- 
tallet oprettet i forbindelse med modre
formationen i 30-årskrigens kølvand, ja 
jesuitterne udvistes i midten af 1700 tal
let overgik det til den katolske søsteror
den. De nådige søstre. Her førte de et 
fromt liv indtil kommunisterne overtog 
magten i 1948, og de blev deporteret.
Stedet blev hovedkvartér for det hemme
lige politi. Den nuværende præsident 
Vaclav Havel sad gentagne gange fængs
let her. Efter fløjsrevolutionen i 1989 fik 

søstrene deres ejendom tilbage og de 
indrettede nu kælder og stueetage til 
hotel-pension. I Vaclav Havels faste cel
le i kælderen boede 4 1 .p-piger, som det 
fremgår af billedet. Vaclav Havel har 
siden fremvist cellen for bl.a. Prins 
Charles af England. Det var et ganske 
særligt miljø klasserne overnattede i.
Et besøg på et stedligt gymnasium med 
storslået udsigt over byen afslørende i 
øvrigt forbløffende fremskridt siden 
1989. Hyggelige kontorfaciliteter for 
lærerne, teknisk godt udstyr i klasserne, 
afslappet stemning, høje faglige ambitio
ner. Men kapløbet om den varme mad i 
det store frikvartér imponerede ikke dan
skerne (der synes at Struer Gymnasium 
og HF står sig godt i sammenligningen). 
Til efteråret skal man betale for at gå på 
gymnasiet i Tjekkiet, og sammen med 
øvrige økonomiske byrder på den brede 
befolkning gav det indtryk af en lidt 
presset situation.

Janni, Hanne og Susanne l.p foran deres bolig i Prag, Vaclav Havels gamle fængselscelle.
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London lovely and living
2z s studietur til London

Madame Toussauds, Buckingham Pala
ce, Tower, Shakespeare, Sherlock Hol
mes, The Mousetrap, five 6 clock tea, 
The Royal Family, Wimbledon, Bomber, 
IRA og John Major er London - men det 
så vi intet til.
Underground, Big Ben, Boardings
chools, bowlerhatte, byvandring, Pubs, 
The Generator, Westminster, Sankt Pauls 
Cathedral, McDonalds, Burger King, 
Pizza Hut, Musicals, Theater, Oxford 
Street, Picadelly Circus, Fodbold og 
Lommetyve er også London - det så vi!

Det poetiske møde med London
Sejlturen lang. 

Over bølgen blå. 
Folk med søsyge. 
Alle overlevede.

London stor.
Flot by.
2.Z lille.

Ingen kære mor.

Drenge i uniform 
“seje” slips 
dårlig mad 

Westminster School.

The Generator.
Neonlys og tremmer 
musik og køjeseng 

“den lukkede”!

Science Museum. 
National Gallery. 
National Theatre. 
SPÆNDENDE.

Natteliv og techno. 
Pubs og Molson dry. 

Tiggere og Rolls Royce.
London dejlig!

Sejlturen lang. 
Over bølgen blå. 
Folk med søsyge. 
Alle overlevede.
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(Et) liv i pædagogiken

Af Steen Høgh

Man siger ofte, at det kan være vanske
ligt at se skoven for bare træer. Sådan er 
det måske også med meget af det pæda
gogiske arbejde, der dagligt foregår på 
skolen. Dog er der en tendens til at noget 
af arbejdet, nemlig de pædagogiske for
søg, rager lidt op over de andre træer i 
skoven. Så selvom denne artikel handler 
mest om de største træer, er der god 
grund til at minde om, at betingelsen for, 
at de kan vokse, er, at de står i en skov. 
Eller med andre ord; de mange pædago
giske forsøg kan ikke udføres uden det 
daglige pædagogiske arbejde som en helt 
nødvendige forudsætning. Det er ikke 
muligt på denne begrænsede plads detal
jeret at beskrive alle de store og små for
søg, der finder sted på skolen. Derfor har 
det været nødvendigt at udvælge nogle få 
af de mest aktuelle til en kort omtale.

SUPERVISION
Helt tilbage i starten af 90’erne var sko
lens lærere på nogle pædagogiske dage, 
hvis mest kontante resultat blev et læn
gerevarende pædagogisk forsøg, der hos 
os hedder BESØGSVENNER, men 
ellers mest kendes som SUPERVISION. 
Idéen er at 2-3 lærere ser hinanden 
undervise og ud fra disse iagttagelser 
diskuterer undervisningen og derefter 
lægger pædagogiske strategier, der pas
ser i den specifikke sammenhæng.

GRØN LINIE
er et pædagogisk forsøg, der skal foregå 

i det kommende skoleår. I dette forsøg 
arbejder lærerne i biologi, samfundsfag 
og engelsk i en 1 .g-matematiker-klasse 
sammen. De danner et lærerteam (se 
senere) med et udvidet tværfagligt sam
arbejde omkring det grønne islæt i 
undervisningen. Et parallelforløb finder 
sted på Greve Gymnasium og gensidig 
udveksling af oplysninger, erfaringer og 
materiale finder sted. Lokalmiljøet, der 
jo er ret forskelligt omkring de to gym
nasier, inddrages i arbejdet.
Forsøget tænkes knyttet til et europæisk 
netværk, Young Reporters for the Envi
ronment, hvis opgave er kommunikation 
om miljøspørgsmål via E-mail.

LÆRERTEAMS
eksisterer allerede som forsøg i mindre 
målestok, men i det kommende skoleår 
bliver der forhåbentlig mulighed for at 
arbejde med i hvert fald ét TEAM med 
4-5 lærere.
Den centrale idé i team-undervisning er, 
at en gruppe lærere (helst alle lærere i en 
klasse), der hver har så mange timer som 
muligt (d.v.s. helst 2 eller flere fag) i en 
klasse, arbejder tæt sammen om under
visningen. I denne undervisning er det 
naturligt at inddrage andre aspekter af 
den nyere pædagogik. En af de strategi
er, der er lenyttet hertil, er PEEL (Project 
of Enhancing Effective Learning), hvis 
overordnede idé er, at læreres og elevers 
større viden og opmærksomhed om lære
processer giver større bevidsthed og 
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engagement, som igen giver bedre (ind)- 
læring. Tæt forbundet hermed er en stra
tegi kaldet AFEL (Ansvar For Egen 
Læring). Hovedidéen er hér, at elevernes 
udbytte af undervisningen øges radikalt, 
når de selv tager (en del af) ansvaret for 
at få et udbytte.

Disse og en del flere spændende initiati
ver indgår i det pædagogiske arbejde, der 
løbende udføres for at gøre Struer Gym
nasium og HF-kursus til en endnu bedre 
skole.
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Han drog mod vest

Af Jens Koefoed

Når man, som jeg, har boet 20 år i Søn
derborg, et kvart i Paris og de følgende 
10 i Århus og derefter flytter til Struer, er 
man naturligvis spændt på og navnlig 
nysgerrig efter at inspicere dette stovte, 
vestjyske folkefærd, der jo almindeligvis 
i danskernes bevidsthed står som indbe
grebet af jyder med stort “J”. Derfor 
betragtede jeg det ikke blot som en stor 
udfordring at skulle starte som nyuddan
net musik- og billedkunstlærer på Struer 
Gymnasium og HF-kursus, men også 
som en god mulighed for at stifte 
bekendtskab med Struerboerne i almin
delighed og kollegerne og eleverne på 
skolen i særdeleshed.
Vi pakkede flyttevognen medio juli sid
ste år, sagde farvel til Århus og drog mod 
vest. Velankommet til Struer fik vi os 
hurtigt indrettet i den rummelige tjene
stebolig, der blev stillet os til rådighed i 
kraft af min ansættelse som kostinspek
tør på skolens kollegium.
Dagen oprandt, hvor jeg skulle starte på 
skolen. Jeg var selvfølgelig spændt på at 
møde mine kommende kolleger og ikke 
mindst skolens elever. Nu er det jo ikke 
så længe siden, jeg selv var gymnasiee
lev - faktisk kun cirka 12 år siden! - så 
jeg blev lidt betænkelig ved, om jeg nu 
også kunne undgå at blive taget for at 
være en ny gymnasieelev og de følger 
dette måtte indebære. Jeg kan jo så 
udmærket huske, hvordan de stakkels 1. 
g’ere blev modtaget med alskens mere 
eller mindre underholdende indslag fra 

de ældre årgange, dengang jeg selv gik 
på Sønderborg Amtsgymnasium.
Fattet, men en anelse vagtsom trådte jeg 
ind på skolens område og så mig nysger
rigt omkring. Jeg undgik ganske vist at 
blive opfattet som 1. g’er og blev derfor 
ikke “lænket” sammen med alle de stak
kels nye elever og slæbt rundt på skolen 
til alskens “ydmygelser”, men jeg kunne 
nu altså ikke lade være med at være bare 
en lille smule skuffet: ser jeg virkelig så 
gammel ud? Nå, men det er selvfølgelig 
også betryggende at man kan se, hvem 
der er lærer og hvem, der er elev, og så 
behøver jeg jo heller ikke at anlægge 
fuldskæg for at se ældre ud.
Mødet med eleverne gik godt. Jeg var i 
sagens natur spændt på, hvordan det vil
le være at stå over for en flok “forvilde
de” og forventningsfulde elever, efter
som jeg ikke havde prøvet at være i den 
situation før. Men hverken eleverne eller 
jeg selv er endnu løbet skrigende ud af 
klasseværelset, så det tager jeg som et 
godt tegn.
Det er ganske vist meget krævende og 
undertiden enerverende at være gymna
sielærer - ikke mindst i faget musik, hvor 
eleverne ligefrem forventer at have det 
sjovt! - men det er også et arbejde, hvor 
man tilrettelægger undervisningens ind
hold ud fra undervisningsbekendtgørel
sernes retningslinier og således kan føle 
en høj grad af frihed, hvilket jeg natur
ligvis værdsætter meget højt.
Jeg synes, der er et godt arbejdsklima og 
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en god atmosfære på skolen, hvilket 
mine kolleger - navnlig mine fagkolleger 
- skal have en stor del af æren for. Jeg har 
lige fra starten følt mig velkommen og 
godt tilpas på en skole, hvor kollegerne 
virkelig gør et godt stykke arbejde for at 
vejlede og hjælpe de nyansatte med såvel 
pædagogiske som praktiske spørgsmål. 
Så jeg synes bestemt, jeg er blevet taget 
ved hånden og blevet “guidet” kyndigt 
rundt på såvel skolens kringlede gange 
som i lærergerningens mangeartede 
udfordringer.

Byen og dens indbyggere har jeg endnu 
ikke haft lejlighed til at stifte nærmere 
bekendtskab med, da jeg siden august 
sidste år stort set kun har bevæget mig 
frem og tilbage mellem kollegiet og 
gymnasiet. Til gengæld har jeg lært man
ge dejlige mennesker at kende inden for 
en radius af ca. 100 m.

Alt i alt har jeg fået en god start som 
lærer på skolen og som kostinspektør på 
kollegiet, så jeg ser frem til et fortsat 
godt samarbejde.
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Operation Dagsværk
- Unge hjælper Unge

I 10 år har Operation Dagsværk støttet 
uddannelse i 8 lande via midler indsam
let af gymnasie, HF, VUC og HTX-ele- 
ver. Næsten hvert år har der været en 
indsamlingsdag, hvor elever over hele 
landet har løftet snuderne fra bøgerne og 
taget fat, til fordel for elever i den 3. ver
den! Således også elever fra Struer, og vi 
håber, at de nye elever vil støtte initiati
vet og gå ind i arbejdet med engagement.

Malene

Efteråret 1995 samlede eleverne ind til 
skolebørn i Mocambique, og de indsam
lede midler blev ialt til: 7,2 mio hvor af 
Struer Gymnasium og HF-kursus havde 
indtjent: 24.803 kr. Eleverne solgte 
postkort - pins - t-shirt - hjemmebag og 
billig arbejdskraft til fordel for børnene 
og fik derved indtjent et pænt beløb, 
antallet af aktive elever taget i betragt
ning. -1 modsætning til året før, hvor der 
var 400 aktive elever, deltog der denne 
gang kun 90 elever. Forhåbentlig vil 
antallet af aktive i efteråret ‘96 være 
langt større - en enkelt arbejdsdag i 
kalenderen er vel til at overkomme.
Indsamlingen bruges nu til at forbedre 
skolevilkårene for 50-60.000 børn og 
unge i to distrikter i den nodlige del af 
landet, Memba og Nacaroa. Sammen 
med lokalbefolkningen bygger og reno
verer Dagsværk og bistandsorganisatio
nen Mellemfolkeligt Samvirke skoler, og 
i forbindelse med dette arbejde organise
res der opstart og uddannelse af bygge

brigader. Samtidig opbygges et system 
til distribution af skolebøger til nedsatte 
priser, og lærerne hjælpes med kurser, 
vejledning og skolematerialer.
Efterår 1996 er modtageren for indsam
lingen “Ladakh” et lille bjergområde i 
den indiske del af Himalaya, helt oppe 
ved den tibetanske grænse. Dagsværk vil 
i denne forbindelse samarbejde med Fol
kekirkens Nødhjælp, da de har samar
bejdspartnere (SECMOL) i dette område. 
SECMOL arbejder for at ændre et skole
system, hvor 90% af eleverne dumper til 
den afsluttende eksamen. Via pengene 
forventer man at kunne reformere uddan
nelsen af eleverne, bl.a. vil man søge at få 
skolebøgerne skrevet på Ladakhi - om 
Ladakh, i stedet for Indien, så børnene 
ikke bliver fjernet fra deres tibetanske 
kultur.
- Støt Operation Dagsværk i det nye 
skoleår.

På Operation Dagsværks's vegne 
Malene, Lotte og Bettina, 3.B.
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Det daglige brød 
på kollegiet

Af Søren Hove

Selvfølgelig er kollegiet et fællesskab. 
Det fremgår f.eks. når vi holder møde 
eller når nogen spørger hvad vi laver, 
hvem vi er, eller hvor vi bor. - Kollegiet, 
er et godt svar.
Men hver af os har sine projekter i til
værelsen. Hver eneste møder med sin 
afslørende stemme og mærkelige næse 
op på sit ansvarsområde, sin tildelte eller 
valgte rolle. Alle har vi vores helt speci
elle 15-135 ting hængende -af og til lov
ligt højt tikkende- over hovedet. Enhver 
tygger på sin måde over hvad det hele 
dog skal ende med på denne jord. Du er 
overladt til din helt egen fantasi, energi 
og pligtfølelse ved skrivebordet, baksen
de med et møbel, foran tavlen, bag støv
sugeren, før timen, under timen, efter 
timen.
Er man i dét humør kan tankerne forle
des til at repetere Leibniz. Gottfried Wil
helm. Han blev i begyndelsen af 1700- 
tallet besat af den idé at påvise Guds 
(dengang al menings) eksistens. Hans 
grublerier udmøntede sig vistnok i den 
påstand at alt -øverst sjælene- består af 
autonome ensomme monader der -som i 
et svævende mylder af sæbebobler- spej
ler sig og bruger løs af hinandens for
ventninger, mens de søger deres egen 
skæbne i en forudbestemt harmoni. 
Hvad man engang kaldte sjælens ubode
lige ensomhed, det hedder idag indivi
dets frihed. På managementfrisk over
sættes det til personlig karriereplanlæg
ning, mens glade psykologer taler om 

overlevelsesstrategier. Sæt selv streg 
under det mest afskrækkende.
Herovre på kollegiet bobler det. Det kan 
bruse op, funkle og spille. Derfor er jeg 
gloende tilhænger af kostskoler og delta
ger gerne i kollegieudvalgets arbejde 
med at gøre opmærksom på stedet. Ikke 
for at idyllisere et romantisk fællesskab 
Under Struers Blafrende Banner På Vej 
Mod Stolte Fælles Mål, men fordi for
skellige mennesker her har mulighed for 
at bruge hinanden. Kollegiet er ikke 
noget lukket univers, det ville give over
tryk og taget formodentlig ryge af. Men 
her kan du vise og anvende sider af hele 
boblen. Som andre steder passer folk her 
på hinanden, skændes bravt, løser pro
blemer sammen, finder sig i en del, hjæl
pes om studier, glæder sig indbyrdes. På 
et kollegium får alt det den tand oveni 
som kan give et par vigtige år tyngde og 
skæbne. Den slags kan et liv godt lide at 
have.
En menneskeboble besidder en ganske 
særlig evne. Nemlig den storslåede et 
øjeblik at kunne se verden ud fra en 
anden bobles synsvinkel. En boble kan 
sætte sig i en andens sted. Det er fanta
stisk. Det er ikke spor underligt at en 
betydelig del af al undervisning går ud 
på at få folk til at indtage synsvinkler. 
Det er klodens konfliktløser nummer ét 
og vel betingelsen for at forstå noget som 
helst. Som i det store, så i det små: Det 
er f.eks. når kostinspektørboblen sænker 
stemmen ned i det indtrængende parodi
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erbare leje til en drønnert af en højmu- 
sikboble i blok 3: “Vis hensyn”.
Sidste år var Malene Geertsen køkkenle
derelev på kollegiet. Hendes halvhundre- 
desiders rapport tegner i skrift og skema
tiske opstillinger et portræt af kollegiets 
køkken med de teoretiske perspektiver 
der hører til faget. Der er ikke bare 
nogen der hælder et eller andet i en gry
de og så bliver det til mad.
Køkkenet er mange ting. *Der er en kold 
afdeling (frokost), en bageafdeling (et 
træbagebord ville være dejligt) hvor 
brød æltes, formes og hæves, en varm 
afdeling (aftensmad) en grøn afdeling 
(rengøring og snitning af grøntsager) og 
den måske mindre charmerende men 
effektive opvaskeafdeling. Udover 
hovedopgaven, “fuld forplejning” af ca. 
40 mennesker, så udgår der herfra for
skellige serviceydelser til møder, til sko
lekantine og særlige menuer til kollegiets 
og andres fester.
Morgenmåltidet er ta' selvbord med et 
langt repertoire, herunder de kære varme 
boller. Også frokosten serveres ved buf
fet. Den kolde pålægsafdeling på fade, 
salatbaren i skåle, det lune oftest på 
varmeplader. Bord med ost, marmelade, 
kaffe, osv. er parat klokken 14.15, hvor 
kostinspektøren ruller anretningen ud 
hvad han som regel er glimrende til at 
huske.
Aftensmåltidet anrettes ved hvert bord, 
her er det et princip at der skal være rige
ligt med godt brød og salat. Udover 
hovedretten er der en vegetarret. sent 
aften står endnu en rullevogn parat med 
et måltid -hvis koldt, så på særligt udvik
lede køleelementer.
De månedsvise planer vidner om ambiti
oner: Ikke alene skal kosten være varie
ret, velsmagende, sund og økonomisk. 
En indbydende farvekomposition er lige 
så essentiel. Starten på hovedretsplanen 

for maj 95 ser f.eks. således ud: 1. Itali
enske farsbøffer m/kartofler, salat. 2. 
Kylling med hasselbachkartofler, sky
sovs, salat. 3. Skinkeruller i sursød sovs 
m/grøntsager. 4. Fiskefilet m/kartofler, 
petersillesovs, råkost. 5. Millionbøf 
m/spagetti, salat. 6. Kinesisk risret 
m/salat. 7. Koteletter m/kartofler, sovs, 
ærter, salat. 8. Pizza m/oksekød, salat. 9. 
Kalkungryde m/ris, broccoli, salat. 10. 
Forårsruller m/råsteget kartofler, salat. 
11. Bøf m/løg, kartofler, skysovs, salat. 
Listen over de tilsvarende vegetarretter 
rummer linse-kartoffelbøf, nøddefrika- 
deller, hirseruller, grøntsagspizza, hve
debøffer. Alt med ris, kartofler, salat, 
råkost, osv. Et udpluk af sentaftenserve- 
ringen: boller bagt med skinke og hytte
ost, rabarbergrød m/mælk, avocado 
m/rejer, boller m. pålæg. Påfaldende er 
variationen i f.eks. det hjemmebagte 
brød ved eftermiddagsserveringen: gule- 
rodsbrød, 5-kornsbrød, valnøddebrød, 
fuldkornsbrød, havregrynsbrød, kanel
brød.
En nøjere gennemlæsning af rapporten 
efterlader et indtryk af en velovervejet 
plan der følsomt balancerer mellem 
solidt dansk og moderne eksotisk, mel
lem forskellige slags kødkomponenter, 
mellem kartofler, pasta og ris, og mellem 
eksisterende elevønsker og kulinariske 
og ernæringsmæssige hensyn. Fisk og 
indmad er f.eks. rigtig sundt. Men unæg- 
teligt kun hvis folk drister sig til at putte 
det ind i munden, om bag læber og for
tænder, helt indtil dér hvor tungen befin
der sig -før svælget annullerer al fortry
delsesret. Ungdommen har altid været 
konservativ. Det hænger sammen med 
alderen. Man fornemmer i rapporten en 
eksperimenterende men også dreven for
sigtig pædagogisk strategi bag introduk
tionen til nye og ukendte kulinariske ver
dener.
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De ubestridelige kvalitetskrav udmønter 
køkkenledelsen i indkøbsstrategien, frisk 
skal det være, der indkøbes lidt men ofte. 
Den vigtige oksekødskomponent er såle
des mager, 8%, af hensyn til svind og 
ernæring. Stort set alt tilberedes på ste
det, selv de tre slags salatdressing (f.eks. 
den grønne: creme fraiche, ylette, karse, 
purløg, persille, basilikum, løg, salt & 
peber). Eller tag en simpel aftensandwi
ch en smuk aften i maj (mellem to snit- 
skårne franskbrød en blendet gang skin
ke, mayonaise, creme fraiche, petersille, 
løg, salt & peber).
Køkkenet har givet kollegiets gamle 
navn af kostskole en fornem betydning. 
Det forholder sig med mad som med 
andet, det forhøjer nydelsen, skærper 
koncentrationen, fremmer forståelsen, - 
og giver indsigt i én selv og det ganske 
liv for den sags skyld- hvis blot du ken
der lidt til historien om fremstillingen 
bag. Lad os ynke vore runkne bedste
fædres køkkenuforstand. Intet er givent 
på forhånd; det daglige brød falder sjæl
dent direkte ned fra himlen. Et øjeblik at 
sætte sig i en andens sted og se tingene 
fra køkkenets vinkel hører ret beset med 
til selve dette at sætte sig til bords. Kan
ske at en smule højtid er på sin plads, det 
kan ikke være McDonaldsmanerer alt
sammen. Så synker vor civilisation i 
grus. Det bør den ikke uden videre. Kol
legianere forbløffer ofte betuttede 
besøgende ved at guffe i sig på rekordtid. 
OK. Men ikke desto mindre: giv tid. 
Easy, man.

* Kilde til det følgende:
Malene Geertsen, 2. årsopgave ved køkkenlederud
dannelsen.
Praktiksted: Kollegiet, Struer Gymnasium og HF, 
1995
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Elevtal
1938 - 1996

19 19
38 41

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
64 67 70 73 76 79 82 85

19 19 19
88 91 9444 47 50 53 56 59 62

1938: 159 1948: 229 1958: 294 1968: 298 1978: 533 1988: 406
1939: 212 1949: 223 1959: 291 1969: 296 1979: 511 1989: 392
1940: 261 1950: 209 1960: 280 1970: 307 1980: 490 1990: 416
1941: 264 1951: 207 1961: 262 1971: 348 1981: 515 1991: 432
1942: 241 1952: 217 1962: 289 1972: 364 1982: 493 1992: 450
1943: 250 1953: 232 1963:259 1973: 390 1983: 501 1993: 464
1944: 228 1954: 258 1964: 264 1974: 430 1984: 446 1994: 476
1945:217 1955: 265 1965:254 1975: 455 1985: 394 1995: 546
1946: 219 1956: 270 1966: 262 1976: 486 1986: 361 1996: 481
1947: 223 1957: 264 1967: 287 1977: 484 1987:354

Ovenstående kurve kunne give det ind
tryk, at der er søgang overalt, blot fordi 
vi er en skole ved vandet. Det er dog ikke 
tilfældet, men kurven afspejler, at det 
også med elevtal går både op og ned. I 
skoleåret 1994-95 var vi så højt på kur
ven, som vi nogensinde har været, men 
da var vi også i den lidt usædvanlige 
situation med tre l.hf-klasser i en 

årgang. Året efter havde vi igen to 1 .hf- 
klasser i den ny årgang. Skema- og loka
lehensyn gør dog, at der ikke kun er 
positive sider ved store elevtal. Endnu er 
den skole, der automatisk tilpasser sig 
elevtallet, ikke set, og før det sker, er det 
rarest, at “søgangen” ikke bliver alt for 
voldsom.
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Frivillige aktiviteter

Billedværkstedet
Billedværkstedet er et åbent tilbud til 
alle skolens elever. Der arbejdes fortrins
vis individuelt, så eleverne har mulighed 
for at få vejledning inden for netop det 
område, de er mest interesserede i. Vi 
har beskæftiget os med tegning, oliema
leri, akvarel, grafik og skulptur.

Billedkunstlcereme

Koret
Skolen har et kor, som synger et bredt 
repetoire af dels viser, dels rock og jazz- 
arrangagementer ofte med band.
Vi deltager hvert år i en stor kordag sam
men med amtets øvrige gymnasier samt 
Viborg Amtsgymnasium, hvor en 
instruktør arbejder med ca. 600 elever 
hele dagen. Det har de foregående år 
været Jens Johansen fra Aarhus, men i år 
var det Erling Kullberg - ligeledes fra 
Aarhus. Kordagen er altid en stor ople
velse.
Koret deltog i år som sædvanlig i skolens 
juleafslutning samt til orienteringsmødet 
for kommende elever.
Forårsarbejdet afsluttedes med forårs
koncerten i april.

MO

Jazz
Også i dette skoleår har der været under
vist i jazz i en mindre gruppe, men vi har 
været nødt til at flytte det til om aftenen 
for at få alle med.
Som sædvanligt har vi gjort mest ud af at 

få det til at swinge, og her er det nød
vendigt at løsne de andre bånd. Kun 
sjældent noget med noder, og det gør 
ikke noget, der kommer nogle forkerte 
toner i improvisationerne, det rytmiske 
nærvær er det vigtigste.
Vi har også dyrket becifringsimprovisa
tioner specielt med henblik på eksamen i 
musik.
Gruppen optræder ved forårskoncerten.

HB

3g/2HF drenge fik fortjent 2. plads.
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Bigbandet
Struer Gymnasiums bigband er skolens 
store orkester. Det er åbent for alle ele
ver, der ønsker at være med til at spille 
bigband-jazz. Repertoiret består først og 
fremmest af swing, men der spilles også 
latin- og rock-orienterede numre.
I år har besætningen været 3 trompeter, 3 
tromboner, 2 altsaxer, 5 tenorsaxer, en 
barytonsax samt en rytmegruppe be
stående af guitar, piano bas og trommer. 
Derudover har orkestret haft sangerinde. 
Der har været øvet hver tirsdag aften fra 
19.30-21.30.
Af årets aktiviteter kan nævnes, at big
bandet i efteråret deltog i folkeskolernes 
kordag med Hans Holm, at bigbandet 
afholdt sin traditionelle hyttetur i 
november og i forlængelse heraf spillede 
ved den store skolefest. Bigbandet har 
som sædvanligt arrangeret skolens jule
bal, og i foråret har bigbandet været på 
rejse til Berlin for lave koncerter og for 
at deltage i en workshop med et jazzor
kester på Willi Graf Oberschule, en sko
le som Struer Gymnasium efterhånden 
har haft kontakt til i mange forskellige 
sammenhænge. Endelig har bigbandet 
som afslutning på sæsonen spillet ved 
skolens forårskoncert.

Orkestret går næste skoleår ind i sin 10. 
sæson, så der er efterhånden opbygget 
solid erfaring og mange traditioner 
omkring bandet. Vi håber at der bliver 
tale om endnu en begivenhedsrig sæson.

LP

Frisport
Den frivillige idræt er et tilbud til alle 
elever på alle niveauer.
Efter skoletid har skolen mulighed for i 
begrænset omfang at tilbyde forskellige 
former for idræt. Der er oftest en klar 
sammenhæng mellem elevønsker og de 
tilbud der reelt bliver givet. Til frisports
timerne er der naturligvis tilknyttet 
idrætslærere.
I det forløbne år blev der i udesæsonen 
tilbudt fodbold, både for piger og dren
ge.
I indesæsonen blev der tilbudt håndbold, 
volleyball, bordennis, badminton og 
skumtennis.
I forbindelse med den frivillige idræt 
deltager vi ofte i stævner, hvor vi spiller 
mod andre gymnasier og HF-kurser.
Det er selvklart at såvel elever som lære
re sætter pris på en sejr over vore nabo
skoler. I årets løb har vi præsteret en del 
flotte 2. pladser og 2.g. piger vandt sågar 

over alle de andre 2.g. 
pigehold - Rigtigt flot. 
Næste år så....
.... Men det er væsentligt 
at erindre at den frivillige 
idræt er et tilbud til alle 
elever!
Her ved udgangen af end
nu en sæson ønskes I alle 
velkommen til næste 
sæson! MM

2q volleypiger (+ vores dom
merpar) vandt stævnet!
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I årets løb!

AUGUST:
Stor aktivitet i forbindelse med opsæt
ningen af musicalen GREASE

Omfattende introarrangement for de ny 
klasser

Besøg af estisk musikskole med orke
ster, der bl.a. afholdt fællestime

Forskellige arrangementer i forbindelse 
med kollegiets 25-års-jubilæum herun
der stor reception og frokost den 11.8.

Hytteture for 1 .klasserne

Idrætsdag for alle skolens elever 

25-års studenterjubilæum

Klassekoordinationsmøder for alle sko
lens klasser

SEPTEMBER:
Musicalen GREASE opføres med stor 
succes, en spændende oplevelse for man
ge af skolens elever og lærere

Internationalt seminar om miljø med del
tagere fra Irland, Belgien, England, 
Tyskland, Sverige og Danmark

Klasseaftener for alle 1 .klasser

Løvfaldsfest på Kollegiet

PNYX-fest

OKTOBER:
Fællestime om Operation Dagsværk

Fællestime med N’gogo Highlife Orche
stra. Spændende “anderledes” musik

NOVEMBER:
Kordag med alle amtets gymnasiekor 
ledet af Hans Holm

Operation Dagsværk

Håndboldstævne

SKOLEFEST - igen i år en stor succes 
Juleklip på kollegiet

Aktivitet i design-timerne.
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Udveklingselever Clowance (New Zealand) og Marianna (Brasilien) i faget Design.

DECEMBER:
Store skriftlige opgaver skrives af alle
3.g’er

Julebal

JANUAR:
Kollegiet på skitur. En oplevelse med 
megen spænding. For nogle måske 
næsten for megen !

Besøg fra folkeskoler

Forældremøder

Orienteringsmøde for kommende elever 
og deres forældre

Fællestime med billedkunstneren Bjørn 
Poulsen

Indvielse af Bjørn Poulsens skulptur 
“HEUREKA” på kollegiet (se mere side 9)

Store skriftlige opgaver skrives af alle 
2.hf’ere

FEBRUAR:
Forestilling med Uppercut Danseteater i 
fællestime i hallen. Et godt sted til en 
dramatisk forestilling

Aflysninger på grund af sne. Bl.a. måtte 
en fællestime med indenrigsminister 
Birthe Weiss desværre aflyses

Besøg fra folkeskolerne

MARTS:
Studierejser for l.hf og 2.g. Året ture gik 
til Paris, Prag og London. Læs mere om 
de mange oplevelser på side 6-8, 12 og 
13.

Terminsprøver

APRIL:
Forårsudstilling. Stor aften for skolens 
billedkunst- og designelever og deres 
lærere. Eleverne viste en del af årets 
arbejde og desuden, hvordan arbejdet 
kan foregå. En spændende fremvisning 
af meget forskelligartede værker-

Forårskoncert. Skolens mange musikele
ver optrådte med en meget alsidig kon
cert, der efterfulgtes af en musikcafé, 
hvor mange bands og solister optrådte 
med musikalske indslag, der spændte 
vidt både i stil og tid. En stor oplevelse
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FHISTED

STEUER

RINGKJØBING
AMTSKOMMUNE

STRUER GYMNASIUMS
KOLLEGIUM - 2 MIN. GANG 
FRA BANEGÅRDEN

i VELKOMMEN TIL
STRUER
GYMNASIUMS
KOLLEGIUM

K - en moderne kostskole

STUDENT ELLER 
HF'ER FRA 
KOSTSKOLE?



Personalia

I august 1995 bød vi velkommen til 
følgende fastansatte lærere:
Jens Koefoed Nielsen

(musik og billedkunst)
Søren Brunsholt Andersen

(historie og engelsk)

I skoleåret har følgende lærere haft 
længerevarende vikariater:
Anne Albæk (idræt)
Lisbeth Kallesen (dansk)

Skolen har haft følgende lærerkandi
dater i 1995-96:
Birgitte Tofthøj (dansk, billedkunst)
Carsten Ormstrup Kristensen

(biologi)
Lise Debel Christensen

(religion, engelsk)
Peter Damgaard (engelsk)
Kexin Wen (matematik, datalogi)
Britta Kaas Mortensen (dansk)

1 1995 tog skolen afsked med:
Benedicte Bang (kemi)
Jan-Erik Damgaard

(tysk og dansk)
Jacob Nyborg (idræt)
Helen Parsbæk Pedersen

(idræt og engelsk)
Rudi Pedersen (biologi og idræt) 
Malene Geertsen (køkkenlederelev) 
Anette Hansen (rengøring ved skolen)

Følgende er endvidere blevet ansat 
på skolen:
Judith B. Poulsen (rengøringsassistent 

ved skolen)
Birgitte Brandhøj (køkkenlederelev)
Vivi Jepsen (rengøring ved skolen)
Erik Kjeldgaard Sørensen

(pedelmedhjælper)

Følgende er ansat som afløsere i 
rengøring:
Henriette Westerberg
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Skolens personale

Albæk, Anne (AA) 
idræt

Mylius Erichsensvej 9, 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 97 32 24 15

Ambrosius, Signe (SA) 
biologi, engelsk 

Trehøjevej 9, 
7600 Struer 

Tlf. 97 86 16 79

Andersen, H.J. 
Forgaard (FA) 
fransk, italiensk 

Elmevej 6, lejl. 4, 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 02 81

Andersen, Søren 
Brunsholt (SB) 
historie, engelsk 
Jyllandsgade 5, 

7600 Struer 
Tlf. 40 68 57 13

Arker, Dieter (DA) 
tysk, samfundsfag 

Knarbjerg Vænge 4, 
7600 Struer 

Tlf. 40 30 35 89

Arnholtz, Winnie
(WA) 

engelsk, italiensk 
Enggade 5. I. 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 30 62

Banning, Knud Erik 
(KB) 

matematik, fysik, naturfag 
Tårngade 28, 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 03 28

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

Bronsted, Hans (HB) 
matematik, musik 

Resen gl. skole 
Dalgårdsvej 76, 

7600 Struer 
Tlf. 97 86 14 75

Buhl, Mette (BU) 
kemi

Toftumvej 6, 
7850 Stoholm 

Tlf. 97 54 22 92

Bøgh, Pia (PB) 
engelsk, idræt 
Skolegade 18 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 39 17

Elsig, Jens Ole (JE) 
rektor 

samfundsfag, idræt, 
erhvervsøkonomi 
Sarpsborgvej 138, 

7600 Struer 
Tlf. 97 85 03 78

Frostholm, Jens (JF) 
biologi, dansk 
Villerupvej 1, 
7755 Bedsted 

Tlf. 97 94 56 06

Haahr, Niels (NH) 
biologi, kemi 
Toftumvej 6, 
7850 Stoholm 

Tlf. 97 54 22 92

Hansen, Claus
Fromholt (FH) 

samfundsfag, geografi
Kløvervej 18, 
7600 Struer

Tlf. 97 85 51 47

Hansen, Hans (HH) 
historie 

Vinderupvej 24, 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 55 43

Hoffmeyer, Ulla (UH) 
fransk, latin 
Viborgvej 4, 

7500 Holstebro 
Tlf. 97 42 43 60

Hove, Soren (SH) 
kostinspektor 
dansk, historie 

Jyllandsgade 5 C, 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 20 36

Hogh, Steen T.J. (JH) 
inspektor 

dansk, idræt 
Stenbjergvej 34, Norhå, 

7752 Snedsted 
Tlf. 97 93 46 91
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Høiberg, Erling (EH) 
bibliotekar, historie, 

dansk 
Jættehøj 11.
7600 Struer 
97 85 00 58

Høy, Paul Erik (PH) 
dansk, historie 

Trabjergvej 3, Borbjerg 
7500 Holstebro 
Tlf. 97 46 14 16

Jeppesen, Birgit
Mølgaard (MJ) 

matematik, fysik, naturfag
Solbakkevej 18
7620 Lemvig

Tlf. 97 81 06 52

Jeppesen, Leo (LJ) 
biologi, kemi 

Vittrupvej 1, Vrou, 
7800 Skive 

Tlf. 97 54 83 35

Lisbeth Kallesen 
dansk 

Rolighedsvej 13 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 20 98

Koefoed-Nielsen, 
Jens (JK) 

kostinspektor 
musik, billedkunst 
Jyllandsgade 5a, 

7600 Struer 
Tlf. 97 85 20 32

Laursen, Frank (FL) 
dansk, billedkunst 
Østergade 48, I., 

7600 Struer 
Tlf. 97 85 33 20

Lund, Inger (IL) 
engelsk, psykologi 

Knarbjerg Bakke 23, 
7600 Struer

Tlf. 97 85 42 42

Lunding, Margit 
(ML) 

studievejl. dansk, tysk 
Sarpsborgvej 136, 

7600 Struer 
Tlf. 97 85 40 17

Madsen, Jens Aage (JM) 
studielektor, fysik, kemi 

matematik, naturfag 
Bremdalvej 11, 

7600 Struer 
Tlf. 97 85 25 23

Madsen, Steffen
Guldfeldt (GM) 

latin, oldtidskundskab
Danmarksgade 28 

7600 Struer 
Tlf. 97 85 25 26

Madsen, Ulrik (UM) 
engelsk, tysk

Gimsinghovedvej 12, 111
7600 Struer

Tlf. 97 85 50 46
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Mikkelsen, Lone Eibye 
(LM) 

ledende inspektor 
fransk, erhvervsøkonomi 

Sarpsborgvej 16, 
7600 Struer 

Tlf. 97 84 11 97

Miller, Majken (MM) 
historie, idræt 

Østergade 46, 1 .th., 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 58 13

Mortensen. Inge 
Maagaard (MO) 

musik 
Jyllandsgade 5 

7600 Struer 
Tlf. 97 84 16 02

Munk-Andersen, 
Grethe (MA) 
engelsk, idræt, 

Riisvej 1, Venø, 
7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 79

Mønsted, Bent (BM) 
matematik, fysik 

Forssavej 41, 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 09 31

Mønsted, Inger (IM) 
matematik, datalogi 

Forssavej 41, 
7600 Struer

Tlf. 97 85 09 31

Nielsen, Flemming (FN) 
kostinspektor 

idræt, geografi 
Jyllandsgade 5b, 

7600 Struer 
Tlf. 97 85 20 34

Nielsen, Johnny 
Østergaard (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

Nygaard, Erik (NY) 
kemi, fysik, naturfag 

Ydunsvej 5, 
7600 Struer

Tlf. 97 85 32 32

Nørgård-Pedersen, 
Therese (TN) 
dansk, engelsk 
Odinsvej 15, 
7600 Struer

Tlf. 97 85 42 72

Pedersen, Anette (PE) 
samfundsfag 

Anna Anchersvej 100, 
7500 Holstebro 
Tlf. 97 40 47 04
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Pedersen, J.J. Arlund 
(AP) 

studielektor, engelsk, 
fransk

Ølbyvej 65, 7600 Struer 
Tlf. 97 85 16 54

Petersen, Bent (BP) 
historie, tysk 

Enghavevej 12, 2.tv. 
7500 Holstebro 
Tlf. 97 40 69 26

Petersen, Leif Bo (LP) 
studievejl., samfunds

fag, historie 
Allegade 8, 

7500 Holstebro 
tlf. 97 40 16 87

Petersen, Tove (TP) 
boginspektor, geografi 
Lundgårdsparken 68, 

7600 Struer 
Tlf. 97 85 55 16

Preiss, Pawel (PP) 
fysik, matematik 

Ringgade 108, 2,th. 
7600 Struer 

Tlf. 97 84 06 38

Riis-Jensen, Martin (RJ) 
økonomiinspektør 

matematik, naturfag 
Tjørnevænget 2, 

7600 Struer 
Tlf. 97 85 13 96

Robinson, Sussi (SR) 
musik, engelsk 
Ydunslund 1, 
7620 Lemvig 

Tlf. 97 82 39 84

Rohde, Hanne (HR) 
dansk, historie 

Hunsballevej 39, 
7600 Struer

Tlf. 97 85 51 01

Smith, Soren (SS) 
studievej!., engelsk, 

religion 
Særkærparken 143, 

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 (KT) 
inspektor 

engelsk, erhvervsøkonomi 
Danmarksgade 2a, 

7600 Struer 
Tlf. 97 84 18 32

Volquartz, Helle (HV) 
dansk, billedkunst 

Parkvej 130, 
7500 Holstebro 
Tlf. 97 42 64 33
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Woldike, 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

Holmboe, Susanne 
Baarup (SU) 

sekretær 
Lærkevej 13, Bremdal, 

7600 Struer 
Tlf. 97 85 50 79

Knudsen, Tommy 
(TK) 

kontorelev 
Bredgade 13, vær. 22, 

7600 Struer 
Tlf. 97 84 18 76

Noe, Hanne (HN) 
sekretær 

Baunehøj 15, 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 10 14

Skytte, Ingrid (IS) 
sekretær

Søndergade 56, 2.th. 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 44 09

Sørensen, Tove (TS) 
sekretær 

Trehøjevej 2, Resen, 
7600 Struer 

Tlf. 97 86 10 90

Johansen, Frode (FJ) 
pedel 

Lundgårdsparken 34, 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 02 78 
Mobiltlf. 30 40 62 56

Nielsen, Benny (BN) 
pedelmedhjælper 
Lindevænget 33, 

7560 Hjerm 
Tlf. 97 46 42 88

Mobiltlf. 30 95 74 04

Frederiksen, Sonja 
oldfrue ved kollegiet 
Ternevej 7, Bremdal, 

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
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Andersen, Kirstine 
rengøringsass. ved skolen 
Danmarksgade 24a, 2.th. 

7600 Struer
Tlf. 97 84 13 95

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

Kouassi, Jonna 
rengøringsass. ved skolen 

Søndergade 56, 2.tv.
7600 Struer

Kristensen, Mette 
rengøringsass. ved skolen 

Ringgade 135, 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 34 17

Larsen, Jeanette 
rengøringsass. ved skolen 

Bryggergade 5, 
7600 Struer

Nielsen, Ingelise 
rengøringsass. ved skolen 

Mundbjergsallé 6, 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 55 26

Poulsen, Judith 
rengøringsass. 

ved skolen
Voldgade 67, l.tv. 

7600 Struer 
Tlf. 97 85 48 97

Breumlund, Irene 
rengøringsass. 
ved kollegiet 

Foldgårdsparken 33, 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 40 04

Nielsen, Birthe 
rengøringsass. 
ved kollegiet 

Grønningen 23, 
7600 Struer

Tlf. 97 84 07 12

Brandhøj, Birgitte 
køkkenlederelev 

ved kollegiet 
Brobækvej 31, 

7950 Erslev 
Tlf. 97 74 19 67
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Degn, Inga 
køkkenass. 

ved kollegiet 
Rubjerghøj 22, 

7600 Struer 
Tlf. 97 86 50 12

Jensen, Dorthe 
køkkenleder 
ved kollegiet 

Wesselsvej 11, 
7500 Holstebro 
Tlf. 97 41 12 05

Sindersen, Birgit 
køkkenass. 

ved kollegiet 
Saltholm 9, Vejrum, 

7600 Struer 
Tlf. 97 46 45 51

Christensen, Jette 
rengøringsass. ved 

VUC 
Ringgade 123, 

7600 Struer 
Tlf. 97 85 56 34

Helmer, Grete 
rengøringsass. ved 

VUC
Vinkel vej 7, 
7600 Struer 

Tlf. 97 85 31 82
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Skolens elever

Gymnasiet
la
Ina Anina Bang Andersen
Inge Andersen
Linda Foldberg Andersen 
Kenneth Studsgaard Arboe 
Rikke Houmøller Bech 
Janni Gravgaard 
Pernille Sten Holmboe 
Christine Riis Houe 
Annette Roelsgaard Jensen 
Heidi Jensen
Jannie Bjerregård Jensen 
Karina Hvilsom Bækhøj Jensen 
Sara Sejdner Jensen 
Camilla Hee Kristensen 
Jeanette Kvistgaard 
Christina Maae
Søren Elmann Mehlsen 
Christina Bastrup Nygaard 
Karen Lind Nørgaard 
Ole Christian Olesen
Pernille Pasgaard
Karina Fruergaard Pedersen 
Ann Kristina Sandholm
Niels Skovmose
Trine Foldager Søe
Ditte Sørensen
Joan Riis Villesen

Ib
Anders Arhøj
Esther Sørensen Boil 
Ditte Horsted Carlsen 
Morten Ostergaard Christensen 

Marie Damsgaard 
Anna Louise Dideriksen 
Kristina Eskesen 
Carita Hestbech Henriksen 
Jane Fuglsang Jensen 
Louise Barslund Jørgensen 
Linn Kruse Kristiansen 
Kristina Mosegaard 
Fleidi Hofmann Møller 
Karina Nedergaard Nielsen 
Tina Østerby Nielsen 
Pernille Rimmer Noer 
Liselotte Smedegaard Pedersen 
Ashok Peter Pramanik 
Rikke Skræddergaard 
Betina Svendsen 
Jimmy Scheel Sørensen 
Katrine Ingemann Sørensen 
Mona Rehmeier Sørensen 
Mads Dietz Thusgaard

Ix
Mette Frøsig
Lisette Salvesen Gelser 
Søren Grusgaard 
Kåre Rolf Hansen 
Marianne Lysgaard Hjorth 
Henry Husted 
Kim Jensen
Lars Vad Jensen
Tina Preetzmann Jensen 
Mette Pinholt Kaldau 
Anders Bock Kjrgaard 
Dorte Kristensen 
Peter Lybye 
Sanne Melgaard
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Pernille Nygaard 
Kristian Bang Nørgaard 
Marie Odgaard 
Rikke Pedersen
Stig Rehnholt Pedersen 
Christine Overlade Petersen 
Bjørn Rasmussen 
Mads Rasmussen 
Line Rønberg 
Jesper Skanning 
Jacob Peder Søegård 
Louise Sondergaard 
Anja Yde Sørensen 
Majken Vestergaard

iy
Marianne Bjerre 
Sanne Boddum 
Lene Sloth Christiansen 
Mikkel Lægsgaard Clausen 
Mads Kjær Duelund 
Thomas Lønstrup Graugaard 
Asmus Munkebo Hansen 
Anette Hove Jensen 
Kristine Mærkedal Jensen 
Lykke Houmøller Jensen 
Jacob Jeppesen 
Jørgen Kjeldbjerg 
Helle Kristensen
Marianne Østerby Laursen 
Knud Lundgaard-Karlshøj 
Marie Søgaard Mikkelsen 
Christian Stilling Mortensen 
Jesper Nielsen
Mette Hundebøl Nielsen 
Jonas H. Langston Pedersen 
Malene Vestergaard Pedersen 
Sune Askjær Pedersen 
Pernille Præstholm 
Torben Rasmussen 
Anne Riksted
Diane Yoo Stefansan 
Britt Sejbjerg Villadsen

Iz
Anders Aagaard
Brian Andersen 
Lars Astrup 
Pernille Bengtsson 
Thomas Bøge
Britta Frydendal Christensen 
Søren Frandsen
Anders Lønstrup Graugaard 
Jette Højgaard Jensen 
Michael Hedegaard Jensen 
Jimmi Joensen
Rikke Kjøller
Mette Veigaard Knudsen 
Pernille Kristiansen
Merete Krogager
Peter Zahle Larsen
Anja Linde
Jakob Lundbi ad-Pedersen
Ivalu Lyberth
Ditte Bjørn Lyngs
Inger Kirkegård Nielsen
Dorthe Sandholm Overgaard
Martin Viborg Pedersen 
Mads Ravn
Kirstine Riis
Suthakaran Sundararajah 
Vinni Hestbæk Toxvig 
Britt Vestergaard

2a
Charlotte Groth Andersen
Lotte Nygaard Andersen 
Tina Riis Askanius
Louise Lunell Bruhn
Katja Bjerring Christensen 
Mariann Sidelmann Christensen 
Ann-Christin Stausholm Jensen 
Birthe Jensen
Christine Tingskov Jensen 
Viviyana Jesuloganathan 
Lene Jochumsen
Jesper Sigh Knudsen 
Julie Mie Kold
Lars Fomsgaard Larsen
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Christina Liholm 
Louise Madsen
May-Britt Damsgård Madsen 
Dorte Højgaard Mathiasen 
Randi Damtoft Mikkelsen 
Karin Hollands Nielsen 
Gry Nørgård-Nielsen 
Marie Lundø Pedersen 
Mie Gaaej Pedersen
Betina Skelkjær
Thomas Hejlskov Skriver 
Marlene Skriver Sørensen 
Karina Trap

2b
Tina Busk Andersen 
Marian Fønss Bach 
Nanna Charlotte Helligsø Bach 
Carina Bertelsen
Kamilla Brink
Anne-Mette Danielsen 
Lisa Davies 
Dea Eiter
Kristina Holst Friis
Michael Lyst Lund Halkjær 
Tina Krogsager Hansen 
Marie Bech Jakobsen 
Randi Birkemose Jakobsen 
Kristiane Bak Jensen
Ann Holmgaard Mortensen 
Thomas Mikkel Mortensen 
Nicholaj Hove Nielsen 
Lene Odgård
Judith Olsen
Maiken Pedersen 
Ulla Poulsen
Rasmus Nikolaj Due Skov 
Hanne Fjordside Skovmose 
Mette Haushøj Stephansen 
Margrethe Ingemann Sørensen 
Tine Posselt Vestergaard

2x
Thomas Lynghøj Christensen 
Brian Lykkegård Daasbjerg

Jesper Dalskov 
Mette-Louise Damgaard 
Tobias Enevoldsen
Helle Glintborg 
Peer Godballe 
Laila Friis Hvam 
Mads Jørgensen 
Kristian Møgeltoft Kamstrup 
Karin Møller Larsen 
Pia Larsen
Susanne Lauridsen
Michael Kongsgaard Madsen 
Mikael Mønsted 
Berit Kokholm Nielsen 
Lena Nielsen
Dennis Langston Pedersen 
Jens Hamborg Pedersen 
Mette Balling Pedersen 
Jakob Poulsen
Martin Riber Povlsen 
Tejs D. Rasmussen 
Marianne Skadborg 
Mette Skanning 
Søren Thomas Sørensen 
Kari Terndrup
Iben Troilsgaard

2y
June Dahlmann Andersen 
Elin Nørbjerg Bertelsen 
Henrik Smedegaard Christensen 
Mette Bulow Christensen 
Lasse Christoffersen 
Marianna Curi 
Bine Faurholt
Helle Kragh Graversen 
Rune Zobbe Hansen
Erik Trabjerg Jensen 
Kasper Boil Jensen 
Mads Nicolai Jensen 
Pernille Skov Korsager 
Adam Møller Kristensen 
Jan Stampe Madsen 
Kim Grimstrup Madsen 
Rikke Kaae Munch
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Susanne Maria Lamhauge Pedersen Marianne Aarup Kristensen
Sune Toftgaard Poulsen Martin Damgaard Kristensen
Signe Vinter Steffensen Ann Britt Krog
Rene Toxvig Karen Norby
Louise Victoria Vad Carola Faurby Olesen
Pia Thorsen Vestergaard Anders Berg Petersen
Clowance Amelia Nolan Rikke Nyby Svenstrup

Lone Bæksgaard Thomsen
2z
John Hjermind Albertsen 3b
Louise Dahl Andreasen Anni Hedegård Andersen
Teresa Andresen Michael Levy Bruus
Morten Bitsch Sofie Børsting
Mette Kitt Christensen Camilla Bliksted Christensen
Tina Christensen Maja Flarup
Klaus Falkenberg Thomas Pasgaard Hviid
Johnny Kjær Knudsgaard Hansen Connie Jakobsen
Pia Bjerregaard Hansen Maiken Kjeldsen Jensby
Bea Fonnesbech Jensen Malene Mai Johnsen
Allan Kristensen Anders Smith Knudsen
Jacob Zahrtmann Møller Anna Vestergaard Kristensen
Martin Bredahl Nielsen Frederik Langkjær
Henrik Gustav Nyholm Lasse Michael Laursen
Birthe Norby Sara Guldfeldt Madsen
Dan Dueholm Olesen Marie Morsing
Camilla Bjerg Pedersen Brian Nielsen
Lars Gorzelak Pedersen Camilla Ravnborg Noer
Karina From Poulsen Jane Bang Nørgaard
Anne Steen Rasmussen Solveig Nørgaard
Helle Hagelskjær Ringgaard Bettina Mie Olesen
Scott Schinkel Karina Lykke Pedersen
Balasuthas Sundararajah Bjarne Vestergaard Povlsen
Rene Zefting Thiesen Anne-Sophie Schjning

Rikke Lynggaard Smedemark
3a Lotte Kaalund 0e
Brian Kramp Andersen
Anne Grete Sønderup Flæng 3x
Tove Susanne Plesner Frederiksen Thomas Christian Abildtrup
Gitte Kold Hansen Christina Stoubæk Andersen
Heidi Skodborg Jensen Jren Thusgård Andersen
Susanne Hvidberg Ostergaard Jensen Kirsten, Bjerre
Trine Hojgaard Jepsen Louise Bjerre-Pedersen
Kraina Bjerring Johansen Jeppe Rørbæk B rønsted
Lotte Just Line Damkjær Dissing
Mette Kloster Astrid Irene Fabricius-Jensen
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Jens Henrik Groth
Rasmus Hviid
Julie Jespersen
Susse Kobberø-Hansen 
Kristian Lundgaard-Karlshøj 
Mads Kongsgaard Madsen 
Christina Brandberg Nielsen 
Niels Døssing Nørskov 
Sara Vestergård Pedersen 
Lone Holmgaard Sindersen 
Joan Vestergaard

3y
Dennis Studsgaard Arboe 
Morten Bachmann Christensen 
Sidsel Bulow Christensen 
Jesper Dalgaard
Heidi Hvid Hansen
Mette Fly Hedegaard
Karsten Hoffmann Jacobsen 
Rune Birkemose Jakobsen 
Britt Lund Jensen
Katrine Flye Jensen 
Kim Boe Jensen 
Gitte Kristensen 
Klaus Krogsgaard 
Bjarke Møller Madsen 
Jacob Roesen Mikkelsen 
Mette Bak Olesen
Karina Pasgaard 
Srn Køhier Pedersen 
Louise Holm Schwenker 
Brian Skibsted
Jesper Smedemark 
Marianne Sørensen 
Kristina Kjær Vind

3z
Morten Henius Andreasen 
Rikke Bjerrum
Nanna Søs Brejning 
Tina Daasbjerg Christensen 
Per Houmann Frederiksen 
Morten Bred Graversen 
Rasmus Feldborg Johannesen

Johannes Hejslet Jrensen 
Lotte Kaasgaard 
Helene Ørskov Karlsen 
Jacob Knudsen 
Thomas Møller Kristensen 
Ann Zahle Larsen 
Christian William Schulin-Zeuthen 
Rasmus Beltofte Sørensen 
Henrik Hamborg Thiesen 
Thomas Thorgård 
Dennis Albæk Vinther 
Inger-Lise Volsgaard 
Torben Kruse Wulff

HF 
ip 
Kenneth Raahede Bentsen 
Susanne Bech Bjerrum 
Anni Kristine Christensen 
Niels-Martin Eliassen 
Karin Rebbe Fiedler 
Ulla Christa Jensen 
Max Kim Juel Larsen 
Mette Bilgrav Nielsen 
Rene Hedegaard Nielsen 
Rikke Nielsen 
Casper Olesen 
Janni Olesen 
Vibeke Overgaard 
Malena Vestergaard Pedersen 
Mikkel Krog Sneftrup Pedersen 
Pia Toftgaard Pedersen 
Annelise Pontoppidan Petersen 
Joy Rasmussen 
Karina Saugmandsgaard 
Lise Stentoft Schou 
Hanne Kreilgaard Schultz 
Lisbeth Bo Strunck 
Karina Leth Sørensen 
Jakob Urth 
Astrid Ragnhild Vilhelmsen

iq
Anne-Sofie Osterberg Bruun
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Marie Christensen
Anders Bang Erlandsen
Carina Møller Fjordside
Thomas Lunnemann Frederiksen
Betina Hamborg
Rikke Engmark Jensen
Kirsten Kristensen
Ditte Marie Tingleff Liebach 
Dennis Toft Nielsen
Kristian Vium Holm Nielsen
Susanne Ottke
Lise Hove Pedersen
Trine Bang Pilgaard 
Anne-Mette Poulsen 
Jakob Raunholt
Gyrithe Thurid Rokkjær
Malene Eriksen Tudborg 
Jeanett Primdahl Vistisen

2p
Lise Aggerholm
Monica Særkjær Borum
Paw Christensen
Louise Hansen
Helle Jensen
Sophie Christine Jensen
Tina Halkjær Jensen
Mia Jeppesen
Betina Boldt Karlsen
Mikkel Kjærgaard
Anders Hessellund Knudsen
Jannie Kristensen
Rikke Rocatis Kristensen 
Birgitte Meldgård Larsen 
Lass Trøllund Lauridsen 
Jakob Mose 
Britt Pedersen 
Charlotte Pedersen
Tanja Gaardsvig Rind
Mette Hyldgård Skovmose
Lillian Strange
Lone Rosenberg Sørensen

2q
Dennis Normann Andersen

Pernille Duvier Gravesen 
Rasmus Grave Hansen 
Hanne Hestbæk
Hanne Risom Jensen 
Mette Lavrsen 
Mai Lundsberg
Janni Britt Holm Mikkelsen 
Charlotte Nielsen
Jan Voller Nielsen
Walther Kamp Nielsen 
Morten Nørsøller
Camilla Overgaard
Henrik Amby Pedersen 
Nicolai Linde Pedersen 
Poul Arnbjerg Pedersen 
Rikke Filtenborg Pedersen 
Rikke Stokholm Pedersen 
Lina Gjøde Stokholm Peitersen 
Jane Rasmussen
Rikke Diana Skovsted 
Kajenthini Thambyaiyah 
Henriette Westerberg 
Trine Louise Winther 
Christina Ostergaard

2r
Sigurdur Freyr Arnason 
Jimmy Gade Dantoft 
Marianne Hyttel
Rikke Solgerd Johannesen 
Mikael Vestergaard Karlsen 
Britt Kjeldsen
Johnny Allan Koch 
Chalotte Laursen
Dennis Madsen
Anders Dam Nielsen 
Karina Nygaard
Charlotte Gjørup Pedersen 
Helle Hamann Pedersen 
Trine Lundø Pedersen
Katja Brix Poulsen 
Mariann Rank
Sureka Santhirasegaram 
Louise Svith
Mette Nørgaard Sørensen
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Legater og priser

Ved translokationen juni 1995 blev der 
uddelt følgende legater og priser:

Rektor Tvies's Mindelegat:
Line Kjær Nielsen

Struer Gymnasiums Stipendiefond:
Elin Lassen
Rasmus Plougmann Laursen
Viktor Rasmussen
Elisabeth D. Nielsen

Kammeratskabsprisen fra 50-års 
jubilarerne:
Ane Nørgård

Musikprisen:
Christian Lönneker

Årets pedelpris:
Thomas Thorgård
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HF-eksamen 1995

2p
Lone Adrian
Jeanette Aagaard Andersen 
Henrik Bak
Mia Filtenborg Borup 
Claus Christiansen 
Berit Bernhoff Henriksen 
Casper Ladefoged Jacobsen 
Line Hoelgaard Jensen 
David Benjamin Klærke 
Brit Borreskov Laursen 
Conni Damtoft Mikkelsen 
Mette Korsholm Mouritsen 
Lone Nordborg 
Karl-Henrik Olesen 
Kristian Olesen 
Gitte Pedersen
Liselotte Stensgaard Pedersen 
Lone Uth Rasmussen 
Ulla Schultz
Else Marie Skaarup 
Heidi Elisabeth Svanborg 
Dan Visholm Søgård 
Jesper Dietz Thusgaard 
Maria Eriksen Tudborg 
Rene Brian Zobbe

2q
Karsten Kjær Andersen 
Michael Weiling Appel 
Louise Bøjesen
Thomas Valentin Christensen 
Lene Conradsen
Jan Erik Oldhøj Dam 
Sanne Thomns Gregersen 
Susanne Hinge 
Malene Sten Holmboe 
Pernille Ringkøbing Jensen 
Hanne Klit Johansen 
Lars Johansen

Heidi Kjeldgaard 
Annette Klint 
Christina Larsen 
Kristine Larsen 
Peter Visbech Madsen 
Allan Spanggård Olesen 
Dorthe Olesen 
Dan Pedersen
Lena Rehnholt Pedersen 

Elsebeth Lund Poulsen 
Jacob Smit Rossau 
Amr Stefansen
Brian Cyrillus Sørensen

2r
May-Britt Andersen 
Rene Dahlmann Andersen 
Simon Dev Andersson 
Yohannes Baraki 
Lars Boj sen
Jesper Valentin Christensen 
Lisa Gade
Annbritt Thorsti Jensen 
Karen Møller Jensen 
Helle Uhre Knudsen 
Maibritt Høj Larsen 
Elin Suzann Lassen 
Jane Lund
Niels Erling Mortensen 
Rasmus Leander Nielsen 
Thomas Dybdahl Nielsen 
Kaspar Nygaard 
Rikke Engtorp Olsen 
Laila Pinderup Pedersen 
Malene Andrea Rude 
Rune Bjerre Sand 
Anja Buur Thuesen 
Anja Villadsen 
Nanna Louise Vinther
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Studenter-eksamen 1995

3a
Kasper Harden Andersen 
Mette Bech
Laurine Henriette E. Christensen
Anette Elgaard 
Inge Grøgerchen 
Christina Halkjær 
Paw Pasgård Henriksen 
Rikke Quist Højgaard 
Heidi Gjennerskov Jensen 
Claus Bech Jørgensen 
Christian Lønneker
Kirstine Methea Maarbjerg 
Anne-Mette Bech Madsen 
Mette Højgaard Mathiasen 
Heidi Nielsen
Line Kjær Nielsen 
Liselotte Nielsen
Malene Hedegaard Nielsen 
Marian Bang Nielsen
Ane Elise Nørgaard
Manuela Faurby Olesen
Mette Hedegaard Stokkendal 
Merete Trap
Meiner Enghoved Østergaard

3b
Jens Bjarke Ammitzbøll
Ane Kathrine Boysen
Maj Dragersdal
Karina Elsebeth Fogtmann 
Dorte Østergaard Hansen 
Zita Rahbek Hansen
Dorthe Hornstrup 
Nadia Hvirgeltoft 
Henrik Dahl Jensen

Sine Bjerregård Jensen 
Søren Kjær
Mette Aarslev Knudsen 
Malene Hoon Kristensen 
Inge Gade Kristiansen 
Henriette Kampmann Ladegaard 
Therese Mikkelsen
Christina Kjær Nielsen 
Iben Hartung Nielsen 
Mette Thuesen Sandholm 
Christoffer Boserup Skov 
Ann Skytte
Lotte Stakroge
Gry Sørensen
Karin Brunsgaard Sørensen

3x
Eva Aagaard
Anne-Sofie Christensen 
Christian Kjær Duelund 
Rasmus Grusgaard
Peter Uffe Jans
Lene Barfoed Jensen
Karina Kjelde Johansen 
Anne-Mette Jørgensen 
Jan Torp Kristensen 
Nikolaj Krogsøe
Thomas Hasselgaard Larsen 
Michael Rene Midtgård 
Morten Søjborg Mortensen 
Elisabeth Dalsgaard Nielsen 
Line Hundebøl Nielsen
Eva Skak Olufsen
Viktor Ertbjerg Rasmussen
Anne Riis
Mads Roesgaard
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Henriette Rindom Thomsen 
Helene Øhlenschlæger

3y
Karen Agger Andersen
Lene Balle
Mikkel Bengtsson 
Line Breumlund 
Linda Christiansen 
Dennis Bo Hansen
Henning Jensen
Inger Marie Jensen
Torben Albert Devantier Jensen
Jacob Tange Jessen 
Rene Risom Johansen 
Anders Kirkegård Kortbæk 
Ditte Krabbe Kristensen
Jacqueline Kwock
Mette Bonne Larsen
Tanja Larsen
Rasmus Plougmann Laursen 
Peer Ulrich Nautrup Madsen 
allan Noer Nielsen
Lene Nørgaard Nielsen 
Lotte Dunker Pedersen 
Aleksander Pilgaard 
Rasmus Rømer

Christina Smedegaard 
Suzanna Stage
Pernille Staal Willsen

3z
Berit Jeanette Haven Andersen 
Heidi Tværmose Andersen 
Jette Nørsøller Andersen 
Charlotte Arp
Christina Skov Jakobsen
Lars Amby Jensen
Merete Nørgaard Jensen 
Martin Tange Jepsen
Line Sondergaard Kallerup 
Per Larsen
Rikke Anny Madsen 
Karina Marie Nørgaard 
Arne Pedersen
Nikolaj Fuglsang Pedersen 
Kasper Bolding Rasmussen 
Tinne Stougaard
Jacob Thorsted Sørensen 
Simon Busk Sørensen 
Andreas Thomsen
Ann Louise Vestergaard 
Martin Heiberg Wraa
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Valgfag

Valgfag i gymnasiet
Begge linier:

Valgfag på mellemniveau
Begge linier:

Tysk 
Fransk 
Spansk 
Italiensk 
Samfundsfag 
Musik 
Biologi

Samfundsfag 
Geografi 
Biologi 
Datalogi 
Erhvervsøkonomi 
Musik 
Idræt 
Billedkunst

Sproglig linie: Design
Engelsk 
Latin 
Græsk 
Matematik

Psykologi

Sproglig linie:
Latin 
Matematik

Matematisk linie: Fysik
Engelsk 
Kemi 
Fysik 
Matematik

Kemi

Matematisk linie:
Latin
Kemi

Frivillige aktiviteter for alle elever:
Kor Basket Kulturaftener
Big Band Hockey Studiekredse
Musical Aerobic / workout Skak
Dansegruppe Koncerter Amnesty International
Billedkunst Fester m.m.
Fodbold Teatersport
Volley Thehus
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Sådan er gymnasiet opbygget
SPROGLIG LINIE

Fortsættersproget er enten tysk eller fransk.

MATEMATISK LINIE
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Sådan er HF-uddannelsen opbygget
HF-fag på Struer Gymnasium Timer om Timer om

og HF-kursus ugen i 1. HF ugen i 2. HF

billedkunst 2
F biologi 3

Æ dansk 3 4
1 engelsk 4

fysik/kemi 4
L geografi 3
E historie 3 3

idræt 2S matematik 5
F musik 2
A religion 3

samfundsfag 3
G tysk (fortsætter) 4

fransk (fortsætter)

T BEGYNDERFAG datalogi 4
erhvervsøkonomi 4

1 fysik/kemi 4
L geografi 3

oltidskundskab 4V psykologi 4
A biologi 3

1 fransk 4 4
italiensk 4 4

G spansk 4 4
S tysk 4 4
F design 4
A FORTSÆTTER- billedkunst 4

FAG biologi 4
kemi 4
fysik 4
geografi 4
idræt 4
matematik 5
musik 4
samfundsfag 6
tysk 4
engelsk 4
fransk 4

HØJNIVEAUFAG matematik 6 7
engelsk 5 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 
nogle af de fag, man kan vælge, er anført som valg.
Lav dit eget ugeskema: 2. HF

timer

Religion

3

Dansk

4

Historie

3

Samfunds 
fag Ff 

3

Valg: Valg: Valg:

1.HF

timer

Idræt

2

Dansk

3

Historie

4

Valg
musik/ 

billedkun

Engelsk 
Ff 

st 4

Tysk 
Ff 
4

Valg: Valg: Matematik 
Ff 
5
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Skolens ABC

Adresseforandring
Meddelelse om ændring af adresse, navn 
og telefonnummer gives hurtigst muligt 
til skolens kontor.

Administrativ inspektion
Lone Eibye Mikkelsen: Ledende inspek
tor, rektors stedfortræder, administrative 
opgaver.
Kirsten Thorbøll: Inspektor, planlæg
nings- og koordineringsopgaver.
Steen Høgh: Inspektor, skoleudviklings- 
og informationsopgaver.
Tove Petersen: Boginspektor.
Martin Riis-Jensen: Økonomiinspektør 
kollegiet, audiovisuel inspektion.

Amnesty International
Amnesty International, der er en organi
sation, som arbejder for overholdelse af 
fundamentale menneskerettigheder, hai
en gruppe på skolen. Gruppen mødes en 
gang om måneden, skriver breve for at få 
samvittighedsfanger løsladt og arbejder 
på at udbrede kendskabet til Amnesty 
International. Gruppen er åben for alle 
interesserede.

Befordringsgodtgørelse
Amtet yder befordringsgodtgørelse for 
transport til og fra skole med tog eller 
bus. En betingelse for at få befordrings
tilskud er dog, at eleven selv betaler de 
første kr. 205 pr. måned, og at der bruges 
billigste offentlige transportmiddel. Der 
kan endvidere ydes godtgørelse i visse 

tilfælde, hvor en elev må bruge eget 
befordringsmiddel for at komme til og 
fra skole. Der skal ansøges om befor
dringsgodtgørelse. Ansøgningsskemaer 
fås på skolens kontor, hvor man i øvrigt 
kan få yderligere oplysninger.
Regler og priser kan blive ændret i 1996

Bibliotek
Åbningstid: Hver dag i skoletiden. 
Bibliotekaren, Erling Høiberg, er på 
biblioteket hver dag i frikvarteret 9.35 - 
9.45 samt efter aftale.
Lån af bøger: Man noterer selv sine 
hjemlån ved at skrive dato, navn og klas
se samt bogens titel på en af de lånesed
ler, der ligger på skranken. Lånesedlen 
lægges derefter på skranken.
Udlånstiden er 1 måned. Alle lån betrag
tes som “hjemlån”, dvs., at bøgerne skal 
noteres, også selv om man blot skal bru
ge 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 Bandet øver tirsdag fra kl. 19.30 - 
21.30.
Big Bandet spiller swing- latin- og rock
orienteret musik.
Big Bandet tager på øve-weekend.
Bigbandet tager på rejser.
Big Bandet spiller her og der og alle veg
ne.
Big Bandet swinger.
Big Bandet er lige noget for dig.

Bogdepot
Bogdepotet er åbent 2 gange om ugen for 
udlevering og bytning af bøger og andet 
undervisningsmateriale samt indbinding 
af rapporter.
Der gælder følgende regler for udlånet:

1. Ved bogudlevering kvitterer du for 
modtagelsen på boglisten.

2. Hvis en bog leveres tilbage i årets 
løb, kvitterer din lærer på boglisten.
(NB: det er dit ansvar at få kvittering 
for en afleveret bog!)

3. Du hæfter selv for de udleverede 
bøger, der stadig er skolens ejendom.

4. Bøgerne skal straks forsynes med 
navn, klasse og årstal.

5. Du har erstatningspligt, hvis en bog 
bortkommer eller udsættes for helt 
urimelig overlast.

6. Der må kun skrives i bøgerne efter 
udtrykkelig anvisning af læreren. (Vi 
ved godt, at det er ærgel igt, men det 
er nødvendigt, da vores bogkonto 
beklageligvis er meget beskeden).

7. Forlader du skolen i årets løb, må alle 
bøgerne straks leveres tilbage. Hvis 
et udleveret eksemplar er fuldt af 
overstregninger, har løse blade eller 
på anden måde er i dårlig stand, må 
du snarest gøre din lærer opmærk
som på det. Så får du enten et andet 
eksemplar eller en påtegning, så du 
undgår erstatningskrav. Depotets 
åbningstider kan ses ved depotet i 
begyndelsen af skoleåret.
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Boldspilklub
Struer Gymnasiums boldspilklub har en 
samarbejdsaftale med gymnasiet. Afta
len indebærer at klubben i begrænset 
omfang kan få udstyr stillet til rådighed 
af skolen, samt at klubben vederlagsfrit 
efter ansøgning får stillet lokale til rådig
hed til træning samt evt. turneringer. 
Kontaktperson for skoleåret 95/96 er 
Thomas Hviid, 3b.

Datamaskiner
Eleverne har på skolen adgang til et 
datalokale med 15 maskiner af typen 
486DX processorer med SVGA-skærme. 
Disse er koblet op i et net til en server. 
Desuden er der i et studieområde ved 
biblioteket adgang til at benytte en ræk
ke maskiner af samme type. Hertil kom

mer en række maskiner i diverse faglo
kaler bl.a. pentium-multimediemaskiner 
i musik og formning samt en transporta
bel pentium-maskine med en skærmpro
jektor, der kan projicere skærmbilledet 
op på et stort lærred.
Eleverne er velkomne til at benytte 
maskinerne i fritimer og efter skoletid 
indtil klokken 17.00. I forbindelse med 
udarbejdelse af de større skriftlige opga
ver er der mulighed for at benytte maski
nerne også udenfor skolens normale 
åbningstid.
For at benytte maskinerne i datalokalet 
skal man logge sig på nettet med et bru
gernavn, og får derved sit eget område at 
arbejde i. Bortset herfra ser skærmene 
ens ud ved start, idet der viser sig en 
menu, hvorfra man kan vælge hvad man 
vil arbejde med: Tekstbehandling, regne
ark, diverse fagprogrammer eller andet.

Eksamen
HF: Der er eksamen i alle fag bortset fra 
fællesfagene musik, formning og idræt.
Gymnasiet: Alle elever skal op til 10 
prøver, hvoraf en eller flere afholdes i Ig 
eller 2g i fag, der afsluttes på dette tids
punkt. I fag, hvor der ikke aflægges 
prøve, tæller årskarakteren som eksa
menskarakter.

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. En 
studierejse kan tilrettelægges som en 
udvekslingsrejse.

Elevråd
Elevrådet holder møde en til to gange om 
måneden efter behov. Rådet består af en 
elev fra hver klasse, såvel HF-som gym
nasieklasser.
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Elevtal
Skolen havde 1.3.1996 ialt 481 elever: 
Illi HF og 370 i gymnasiet, heraf 148 
på sproglig linie og 222 på matematisk 
linie.

Ferieplan for 1996-97
Sommerferie: lørdag 22.6. - tirsdag 6.8. 
Efterårsferie: lørdag 12.10. - søndag 20.10. 
Juleferie: fredag 21.12. - søndag 5.1.
Vinterferie: lørdag 8.2. - søndag 16.2. 
Påskeferie: lørdag 22.3. - mandag 31.3. 
St. Bededag: fredag 25.4.
Kr. Himmelfartsdag: torsdag 8.5. 
Pinseferie: lørdag 17.5. - mandag 19.5. 
Sommerferie: lørdag 21.6

Forældrefonden
har i en lang årrække spillet en væsentlig 
rolle i skolens liv. Dens midler kommer - 
som navnet siger - i form af gaver fra 
forældre. Med disse penge kan der i hen
hold til fondens formål ydes tilskud til 
ekskursioner, til deltagelse i idrætsstæv
ner, musikarrangementer m.v. og hjælp 
til enkeltelevers deltagelse i ekskursio
ner, hvis de økonomiske forhold tilsiger 
det. Med andre ord: tilskud til arranga- 
gementer, der ikke kan dækkes via sko
lens almindelige knappe og “øremærke
de” bevillinger. Forældrefonden har giro- 
kontonr. 9050787, Forældrefonden, Stru
er Gymnasium og HF-kursus, Jyllands- 
gade, 7600 Struer.

Forældremøder
afholdes 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.

Frivillig billedkunst
Der er frivillig billedkunst for alle inter
esserede elever. Elevernes arbejder er 

med ved forskellige udstillinger i tilknyt
ning til skolens arrangementer.

Frivillig idræt
Skolen stiller i et vist omfang vejlede- 
re/trænere til rådighed for elevernes 
idrætsudøvelse i fritiden. Der har i det 
forløbne år været tilbudt badminton, 
håndbold, fodbold, volleyball, basketball 
og vægttræning. Ved forskellige lejlighe
der har der også været arbejdet i en dan
segruppe.

Fællestimer
Der afholdes i løbet af skoleåret 6-8 fæl
lestimer med foredrag, teater, musik 
m.m., hvor alle skolens elever deltager. 
Desuden holder repræsentanter for gym- 
nasie- og HF-elevernes organisationer i 
reglen et møde med eleverne.
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Kantinen
Kantinen er en selvejende institution, 
som drives af en bestyrelse bestående af 
tre elevrepræsentanter, rektor, økonomi
inspektor og 2 lærere. Kantinen skal 
økonomisk hvile i sig selv og evt. over
skud skal anvendes til at nedbringe vare
priserne. Til at forestå den daglige drift 
er ansat Winnie Engtorp som kantinebe
styrer.

Fællesudvalg
Fællesudvalgets opgave er at fremme 
samarbejdet mellem elever og lærere. 
Udvalget drøfter en række sager, f.eks. 
afholdelse af introduktionsdage og fæl
lesarrangementer af enhver art.

Første skoledag
Alle møder til det nye skoleår den 7.8.

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 
deres fremtidige arbejdsplads så hurtigt 
og smertefrit som muligt.
Senere på skoleåret følges dette op gen
nem kontakt med studievej lederne og 
undervisning i forskellige basisfærdig
heder herunder studie- og notatteknik.

Julebal
Hvert år afholdes der julebal en fredag i 
december.
Her viser Bigbandet resultatet af den 
årlige work-shop. Et andet af aftenens 
højdepunkter er udnævnelsen af årets 
pedelprisvinder.
Aftenen slutter med dans til et af skolens 
talentfulde bands.

Karaktergivning
I HF gives der hverken terminskarakterer 
eller årskarakterer, men kun eksamens
karakterer. I gymnasiet får eleverne ter
minskarakterer i december og marts og 
årskarakterer i maj.

Klassens time
Hver klasse eller hvert hold har efter 
ansøgning til rektor mulighed for at dis
ponere over 1 time pr. måned til klassens 
time. I ansøgningen skal anføres dagsor
denen for timen.

Kontaktbladet takten
På 11. år udsender pædagogisk råd ved 
Struer Gymnasium 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 består af følgende lærere: 
Steffen Guldfeldt Madsen, Søren Hove, 
Jytte Bruun, Inger Mønsted og Bent 
Petersen.

Koret
I skolekoret optages alle med interesse 
og evne for flerstemmig sang. Optagelse 
aftales med musiklærerne. Koret har 
prøve 2 timer om ugen, og til korarbejdet 
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hører også deltagelse i forskellige kon
cert- og rejseaktiviteter. Der holdes 
korweekend en gang om året, og koret 
samarbejder ofte med andre kor om 
større opgaver.

Kollegiet
Kollegiet er bygget i 1970 og ligger i 
umiddelbar tilknytning til skolen. På kol
legiet bor elever, hvis hjem ligger langt 
fra skolen, samt elever, der af andre 
grunde ikke kan bo hjemme.
Kollegiets personale består af 3 kostin
spektører, økonomiinspektor, oldfrue, 
køkken- og rengøringspersonale samt 
pedel.
Til kollegiet hører spisestue, dagligstue, 
et hygge- og arbejdsværelse med hånd
bibliotek, et arbejdsrum med pc’er, 
ijernsynsstue, videorum, musikværelse 
og diverse hobbyrum, bl.a. billard- og 
bordtennisrum og et mørkekammer. 
Desuden er der mulighed for at benytte 
skolens idrætsfaciliteter og formningslo
kale uden for skoletiden.
Alle elevværelser er enkeltværelser, del
er køkken i hver beboelsesblok, og i kæl
deren er der vaskefaciliteter. For kost og 
logi betales en opholdsafgift afhængig af 
forældrenes samlede indkomstgrundlag.

Lærerforsamlingsmøder
Lærerforsamlingen udgøres af samtlige 
undervisere ved skolen.
På lærerforsamlingsmøderne drøftes ele
vernes standpunkt. De følges op af initi
ativer (som regel samtaler) fra rektor, 
studievejledere eller lærere til afhjælp
ning af eventuelle problemer.

Morgensamling
En gang om ugen på skiftende ugedage 
samles skolen til morgensamling i van
drehallen. Morgensamlingen, der afhol
des i forbindelse med andet frikvarter 

bruges til meddelelser af almen interes
se, til forskellige 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 forestillinger, 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
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publikums klapsalver, når alt alligevel 
ender godt.
I januar 1994 opførtes “Josef og hans 
brødre” en musical af Andrew Lloyd 
Webber og i september 1995 opføres 
“Grease” af Jim Jacobs og Warren 
Casey.

Mødepligt
Ifølge loven er der både i HF og gymna
siet mødepligt til undervisningen, både 
undervisning på selve skolen, ekskursio
ner og studierejser.

Orienteringsmøde for nye elever
Gennem deltagelse i folkeskolernes 
erhvervsorienterende arrangementer, 
brobygningsprojekter, modtagelse af ele
ver fra folkeskolerne på orienteringsbe
søg her på skolen og ved afholdelse af 
møder for kommende elever og deres 
forældre søger skolen at give så saglig en 
baggrund som muligt for valg af uddan
nelse 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 afleverende skole. Ansøge
re, der ikke kommer direkte fra folkesko
len, får ansøgningsskema ved henvendel
se til skolens kontor (skemaet afleveres 
senest d. 15.3.).

Pnyx
Pnyx, der har eksisteret som elevfore
ning lige siden skolens oprettelse, funge
rer i dag som elevernes festudvalg. Der 
arrangeres fester med såvel store lands
kendte 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: Leif Bo Petersen.
Næstformand: Steffen Guldfeldt Madsen.
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Sekretær: Erik Nygaard.
Repræsentanter fra elevrådet indbydes til 
at overvære møderne i pædagogisk råd.

Ringetider
1. lektion:kl. 8.00-8.45
2. lektion:kl. 8.50-9.35
3. lektion:kl. 9.45-10.30
4. lektion:kl. 10.35-11.20 
Spisefrikvarter:kl. 11.20-11.45 
5. lektion:kl. 11.45-12.30 
6. lektion:kl. 12.35-13.20 
7. lektion:kl. 13.30-14.15 
8. lektion:kl. 14.20-15.05

Skabe
Skolens elever har mulighed for at leje et 
aflåseligt skab, ved henvendelse til sko
lens pedel Frode Johansen.

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 arrangeret en åben skakturnering i 
samarbejde med Struer Skakklub.

Skemaændringer
Skemaændringer som følge af læreres 
sygdom, deltagelse i kurser m.v. medde
les ved opslag på elevopslagstavlen på 1. 
sal i den nye bygning. Hvis en klasse 
eller et hold skulle mangle en lærer, 
bedes eleverne henvende sig på skolens 
kontor.

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 
dens omgivende samfund, herunder sam
arbejdet mellem skole og hjem, mellem 
skolen og foreninger, institutioner, virk

somheder og andre skoler inden for sko
lens naturlige opland. I bestyrelsen er der 
repræsentanter for amtsråd, kommunal
bestyrelser, forældre, elever, lærere og 
det teknisk-administrative personale. 
Rektor er sekretær for bestyrelsen.
Navne på skolebestyrelsens medlemmer 
står på side 2.

Skolefest
Skolen afholder 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 foræl
dre, som har vist stor interesse for festen. 
Køb af billetter samt madbestilling fore
går ved, at elever sammen med forældre 
afleverer bestillingssedler, som afleveres 
klassevis til klasselærerne. Tidligere ele
ver, som ønsker at deltage i festen, bedes 
sørge for at bestille billetter og mad ved
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henvendelse til skolens kontor i god tid 
inden festen.
Festen begynder kl. 19.00 og slutter kl. 
01.00.

Specialundervisning
Elever med læse- og stavevanskeligheder 
(ordblindhed) kan tilbydes speicalunder- 
visning ved en læsepædagog. Undervis
ningen foregår i små grupper eller indi
viduelt på skolen uden for den alminde
lige undervisning. Henvendelse kan ske 
til studievejlederen.

Statens uddannelsesstøtte
Statens uddannelsesstøtte beregnes på 
grundlag af forældrenes samlede ind
komstgrundlag samt elevens egen ind
komst.
Vejledning vedrørende statens uddannel
sesstøtte gives af studievejlederen, som 
også udleverer ansøgningsskemaer.

Stipendier og legater
Struer Gymnasiums Stipendiefond er 
fremkommet ved en sammenlægning af 
Struer Gymnasium og HF-kursus Stipen
diefond, Struer Kommunes Legat, Reffos 
Legat og Struer Andelssvineslagteris 
Legat. Fondets samlede kapital er kr. 
48.222,57.
Fondets afkast skal gå til dimittender fra 
HF og gymnasiet, som både fagligt og på 
anden måde har ydet en indsats til gavn 
for skole.

Studiekredse
Studiekredse kan oprettes, hvis tilstræk
kelig tilslutning opnås. De skal tilrette
lægges i serier, der stræklær 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 forudsætter, at mindst 10 
elever har tilmeldt sig.

Studierejser
Se under ekskursioner.

Studievejledning
Studievej ledernes opgave er gennem 
kollektiv undervisning i f.eks. studie- og 
notatteknik, erhvervsvejledning og indi
viduel rådgivning og vejledning at hjæl
pe eleverne til at få størst muligt udbytte 
af undervisningen, samt den bedste bag
grund for at træffe et fornuftigt valg af 
videre uddannelse.
Studievej lederne er Leif Bo Petersen, 
Margit Lunding og Søren Smith.

Større skriftlige opgaver i gymnasiet
Der er 3 større opgaver i gymnasiet.
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 
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endelige 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 
udarbejder hver elev en større skriftlig 
opgave i dansk, historie eller i et af 
elevens valgfag på højt niveau. Opga
ven udarbejdes i løbet af en uge inden 
for perioden 15. november til 31 .janu
ar, hvor samtlige 3g-elever har skema
fri. Opgaven bedømmes af faglæreren 
og en fremmed censor, og karakteren 
tæller med ved studentereksamen.

Større skriftlige opgaver i HF
Der er 3 større skriftlige opgaver.
1. Danskopgaven: Skrives i 1. semester. 

Opgaven kan være enten en gruppe
besvarelse eller en individuel opgave. 
Opgaven træder i stedet for halvdelen 
af semesterets skriftlige arbejde.

2. Historieopgaven: Skrives i 2. semester 
som en individuel opgave i en af de 
perioder, der er gennemgået i historie
timerne i 1. HF.

3. 2-års opgaven:. Denne opgave er 
karaktertællende til HF-eksamen. 
Opgaven vælges frit af eleven blandt 
dennes fag, og der gives en uge i janu
ar eller februar, hvor samtlige HF-ele- 
ver på skolen har skemafri og udarbej
der opgaven, der senere bedømmes af 
faglæreren samt en fremmed censor.

Sygeeksamen
Bliver man syg under eksamen, skal man 
straks skaffe sig en lægeerklæring. Skul
le man til en mundtlig eksamen nå at bli
ve 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 sygeeksa
men er 25. juni.

Telefoner og træffetider
Se omslagets inderside.

Telefonkæder
Hver klasse/hold opfordres til at udarbej
de en telefonkæde og meddele navnene 
til klassens lærere og til den inspektor, 
der tager sig af skemaændringerne, såle
des at evt. skemaændringer kan medde
les klassen.

Terminsprøver
Der afholdes terminsprøver for HF, 2g 
og 3g i de skriftlige eksamensfag i marts 
måned.

The-huset
The-huset arrangerer en række 
aftensammenkomster midt i ugen, hvor 
elever og lærere kan hygge sig over en 
kop the med lidt uformel underholdning 
uden at bruge en masse penge.
The-huset arrangeres 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 socialt og kulturelt 
samvær udenfor skoletid.

Tilvalg i HF og tilvalgsorientering
I HF er der foruden fællesfag tilvalgsfag,
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som eleverne vælger efter interesse og 
forudsætninger, og som giver et godt 
grundlag for videregående uddannelse. 
Til en hel HF-eksamen kræves 3 tilvalgs
fag.
Studievejlederne står til rådighed for ele
verne med personlig vejledning ved
rørende deres valg af tilvalgsfag.

Træffetider
Se omslagets inderside.

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 
udmeldelse. En evt. udmeldelse skal ske 
skriftligt til rektor, og bøger og andet 
undervisningsmateriale skal afleveres i 
bogdepotet.

Udvekslingsstudenter
Skolen har som regel hvert skoleår flere 
udvekslingsstudenter, der følger den 
almindelige undervisning og deltager i 
skolens øvrige aktiviteter.
I skoleåret 95/96 har der således været 
udvekslingsstudenter fra Australien og 
New Zealand.

Valgfag i gymnasiet og valgfagsorien
tering
Eleverne i gymnasiet skal efter jul i 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 skriftlig eksamen i højniveaufage
ne, og der er mundtlig eksamen i både 
højniveaufag og mellemniveaufag.
Valgfagsorienteringen gives af faglærer
ne og studievej lederne i begyndelsen af 
2. semester i Ig.

Årsafslutning
Årsafslutning finder sted fredag 21. juni 
1996 kl. 10.00 i skolens festsal.

Årsprøver
For Ig og 2g afholdes udover danskop
gaven en skriftlig årsprøve i hvert af de 
skriftlige fag. Desuden afholdes 3 
mundtlige prøver, inklusive eventuelle 
studentereksamensfag. Klasserne kan 
afgive ønsker m.h.t., hvilke mundtlige 
fag de ønsker prøver i. Disse ønsker vil 
blive imødekommet i det omfang de kan 
indpasses i eksamensplanen og under 
hensyntagen til en ligelig fordeling af 
arbejdsbyrden mellem lærerne.

Årsskrift
Årsskriftet redigeres af et udvalg be
stående af rektor Jens Elsig, Steen 
Høgh, Willy Zickert, Bent Petersen og 
Susanne Holmboe.
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Skolens faste leverandører og andre forretningsdrivende har velvilligt givet deres støt
te til udgivelsen af skolens årsskrift.

Vi siger mange tak.

Struer Papir, Ringgade, Struer
Poul 's Radio, Torvet, Struer
Struer Data, Industrivej 3, Struer
Alfred Christensen musikhandel A/S, Herningvej 76, Holstebro
Th. Simonsen & Co., Bjerggade 16, Struer
Quick Polering, v/Sigfred Frederiksen, Dalgårdsvej 49, Struer
Kaj Poulsen, Södertäljevej 38, Struer
Hanne Madsen Bog & Ide, Østergade 14, Struer
Jes Velsø, Farvervej 24, Struer
Den Danske Bank, Østergade, Struer
Per Odgaard, Hjermvej 47, Struer
SMT bus, Vester Ringgade 8, Struer

Redaktion: Jens Elsig, Steen Høgh, Willy Zickert, Bent Petersen, Susanne Holmboe.
Lay-out, sats og tryk: Bogtrykkergården.
Fotoet på omslagets bagside: Af Struer Gymnasium og HF-kursus.
Tegningerne er udført af billedkunsteleverne og skolemodellerne er fremstillet af 
designeleverne.




